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Ao(s)04 dia(s) do mês de março de 2016, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL -
SAO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr. RODRIGO PERIN
NARDI, Delegado de Polícia Federal, 1^ Classe, Matrícula n° 16.246, compareceu
PAULO TARCISO OKAMOTTO, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a),
filho(a) de Tadassi Okamotto e Aida Carvalho Okamotto, nascldo(a) aos 28/02/1956,
natural de Maua/SP, instrução terceiro grau completo, profissão ADMINISTRADOfÍ
EMPRESAS, documento de identidade n° 79061643/SSP/SP, CPF 767.248.248-34,
residente na(o) Rua das Orquídeas, s/n, Condomínio Village, bairro do Tanquei
Atibaia/SP, fone (11)44161966, celular (11)972858525, endereço comercial na(o) Rua
Pouso Alegre, 21, bairro Ipiranga, CEP 4261030, São Paulo/SP, fone (11)20657022.
InquiridO(a) a^respeito dos fatos, passou a responder às seguintes indagações: Qual a
sua profissão é administrador de empresas, sendo que é sócio da empresa LIUS
PALESTRAS E EVENTOS, bem como trabalha no INSTITUTO LULA; Há quanto
tempo o SENHOR conhece o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA faz aproximadamente 38 (trinta e oito anos); Qual a sua vinculação com o
INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA o declarante afirma que é Presidente do
Instituto Lula, não recebendo qualquer tipo de remuneração; Qual a atividade
exercida pelo INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA conforme afirmou há pouco
exerce as funções de Presidente do referido estabelecimento; Quantas sedes têm o
INSTITUTO LULA o declarante afirma que há apenas uma sede, não havendo filial;
QUE, entretanto, há outra casa custodiada e mantida pelo Instituto LULA; QUE esse
imóvel fica ao lado do INSTITUTO LULA; QUE, há ainda um outro estabelecimento em
que ficam os seguranças, localizado na cidade de São Bernardo; QUE não sabe o
endereço desse último imóvel; O INSTITUTO LULA é locatário de um imóvel situado
na Rua Domicio Afonso da Gama n° 57, Vila Damásio. São Bernardo do
Campo/SP , tendo como locador DAVID MESERLIAN odeclarante afirma que o
imóvel e esse, mas desconhece o nome do locador; QUE nesse local estão os
seguranças, bem como parte do acervo do INSTITUTO LULA; O SENHOR conhece
JAIR FRANCISCO SAPORANI o declarante afirma que sim, pois é proprietário da
casa do lado que alugam (na casa ao lado do INSTITUTO LULA); Qual a relação de
JAIR FRANCISCO SAPORANI com o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO

nenhuma, sendo que JAIR FRANCISCO apenas conhece LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA, vez que muitas pessoas o conhecem; O INSTITUTO LULAé
locatário de um imóvel pertencente a JAIR FRANCISCO SAPORANI, no bairro
Ipiranga em São Paulo/SP o declarante afirma que sim; Quais atividades são n
exercidas pelo INSTITUTO LULA nesse local odeclarante afirma que ali fica a parte 1///
de comunicação e administração; Como são colhidas as doações por empresas^

INÁCIO LULA DA SILVA odeclarante afirma que "a gente faz ®opedido de doações e algumas pessoas contribuem através de TED ou DOC, sendo"^
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que posteriormente emitem recibos, pagamos impostos estaduais, se for o caso";
Quem faz o contato para receber as doações; o SENHOR procura as empresas
ou as empresas procuram o SENHOR o deciarante afirma que é responsávei por
fazer esse contato, sendo que eventualmente algumas empresas procuram o
INSTITUTO LULA diretamente; Como é definido o vaior de cada doação o
deciarante afirma que varia de acordo com a possibilidade de cada uma das pessoas;
Como são destinadas e apiicadas estas doações ao iNSTiTUTO o dintieiro doado
ao INSTITUTO é destinado aos objetivos deles, dentre eles defender o legado do
ex-Presidente LULA, difusão de projetos, dentre outras finalidades; O ex-Presidente
da República LUiZ iNÁCiO LULA DA SILVA também trabalhava para obter
doações em favor do INSTiTUTO o deciarante afirma que não, vez que ele é mais
político; QUE a parte de solicitações de doações fica a cargo do próprio deciarante;
Qual era o montante médio anual de recursos auferidos pelo INSTITUTO quando
tinha a denominação social IPEC- INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS DE
CIDADANIA por volta de R$ 600.000,00; Qual o montante médio anual de recursos
auferidos pelo INSTITUTO a partir da data que recebeu o nome do ex-Presidente

INÁCIO LULA DA SILVA a partir da mudança do objeto social do
INSTITUTO e arrecadado uma média de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a R$

milhões de reais) por ano; O SENHOR recebe remuneração do
INÁCIO LULA DA SILVA o deciarante não recebe nada do

INSTITUTO; Entre 2012 e 2014, a G4 ENTRETENIMENTO ETECNOLOGIA DIGITAL
LTDA., empresa de que são sócios FÁBIO LUIS LULA DA SILVA, filho de LULA
FERNANDO BITTAR e KALIL BITTAR recebeu do INSTITUTO LULA valor de R$
1.349.446,54 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos): Por qual motivo foram
efetuados esses repasses na realidade essa transferência foi para pagar serviços de
IT (tecnologia da informação) e um pouco de conteúdo; No ano de 2014, a
II ^ '̂''̂ °L0GIA LTDA., empresa de MARCOS CLÁUDIO e SANDROLUIS filhos de LULA, recebeu a quantia de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil
reais) do INSTITUTO LULA: por qual motivo foram efetuados esses repasses e
qu^al a natureza dos serviços prestados pela FLEXBR na realidade esse valor é

prestados por eles, especialmente para analisar as^magens realizadas por terceira empresa para a constituição do ex-Presidente LUU\-
Qual a relaçao do INSTITUTO LULA com a CAMARGO CORRÊA essa empresa é
rnsmuTO nfi INSTITUTO; Como eram obtidas as doações para o

h \ ®CAMARGO CORRÊA da mesma forma que as demais,contato e informava todas as finalidades do

rARíAD/- Quem eram os Interlocutores do INSTITUTO LULA naCAMARGO CORRÊA na maioria das vezes era o próprio deciarante; QUE muito
raramente era a tesoureira; Qual a relação do INSTITUTO LULA com a OAS que
essa empresa também é apoiadora (doadora) do INSTITUTO LULA' Como eram

O® ° instituto lula junto a OAS da mesma forma que asdemais; Quem eram os Interlocutores do INSTIUTO LULA na OAS que também era
proprio deciarante quem servia de interlocutor; Qual a relação do INSTITUTO LULA. n ^

com a ANDRADE GUTIERREZ também era doadora do INSTITUTO LULA

rimPPPPz H ° INSTITULO LULA junto a ANDRAD '̂
^STiUTn MifA'̂ ®AMnoA'̂ '̂̂ ''®®®^ os Interlocutores do,^INSTIUTO LULAna ANDRADE GUTIERREZ era opróprio deciarante na maioria das^

fis. 2 /11

>



SR/DPF/SP

Fl:
Rub:

vezes; Qual a relação do INSTITUTO LULA com a ODEBRECHT essa era doadora
do INSTITUTO; Como eram obtidas as doações da mesma forma que as demais;
Quem eram os Interlocutores na empresa na maioria das vezes era o próprio
deolarante; Qual a relação do INSTITUTO LULA com a UTC o declarante não se
recorda se a empresa UTC foi doadora do INSTITUTO LULA; Como eram obtidas as
doações PREJUDICADO; Quem eram os interlocutores PREJUDICADO; Qual a
relação do INSTITUTO LULA com a QUEIROZ GALVÃO era doadora do
INSTITUTO; Como eram obtidas as doações da mesma forma que as demais;
Quem eram os Interlocutores na empresa na maioria das vezes era o próprio
declarante; Em razão das doações o ex-Presídente da República LULA já fez
gestões pelos interesses destas empreiteiras em contratos e financiamentos
junto à Administração Pública federal, estadual e municipal, bem como em
bancos públicos o declarante afirma que não, até porque essas doações
mencionados possuíam finalidades específicas; Quais são os funcionários do
INSTITUTO LULA além do declarante, há o VALDEIR, TIMÓTEO, PENHA, MÁRCIA,
CLAUDIA, MARTA, GISLAINE, CARLINCA, CAMILA, CLARA ANTE, CELSO
MARCONDES, PAULO VANUTE e LUÍS DULCE; Qual a função de cada um deles
os quatro últimos são os diretores, sendo que os demais atuam na parte administrativa
e de apoio; O SENHOR conhece JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR sim, sendo seu
conhecido; Qual a relação de JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR com o INSTITUTO LULA
referida pessoa foi Diretor do INSTITUTO LULA e atualmente é conselheiro; Cabia a
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR fazer contatos com empresas potencialmente
doadoras de recursos para o INSTITUTO LULA o declarante afirma que não, sendo
que 99% (noventa e nove por cento) dos contatos foi o próprio declarante quem fez;
Atualmente, JOSE DE FILIPPI JÚNIOR possuí alguma relação com o INSTITUTO
ou com a empresa L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
somente é Conselheiro do INSTITUTO LULA, não possuindo qualquer relação com a
EMPRESA LI.LS; O SENHOR conhece JOÃO HENRIQUE WORN não está
lembrado de referida pessoa; Qual a relação de JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR com
JOÃO HENRIQUE WORN não se recorda dessa pessoa; Sabe dizer se JOÃO
HENRIQUE WORN é taxista de confiança de JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR não- Você
conhece ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL, vulgo AURÉLIO, o declarante afirma
que sim; Qual a relação de ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL com o ex-Presidente
da República, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA referida pessoa trabalho para o
Governo, fazendo trabalho de apoio ao Presidente; Qual a relação de ROGÉRIO
AURÉLIO PIMENTEL com o INSTITUTO LULA nenhuma; ROGÉRIO AURÉLIO
PIMENTEL frequerita o INSTITUTO LULA atualmente ele não freqüenta mais, sendo
que somente na época em que LUIS INÁCIO era Presidente da República ele
freqüentava o instituto; Cabia o cabe a ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL fazer
contatos com empresas potencialmente doadoras de recursos para o
INSTITUTO LULA ao que sabe não, vez que ROGÉRIO AURÉLIO nunca trabalhou
para o INSTITUTO LULA; Atualmente, ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL possui
alguma relação com a empresa L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E
PUBLICAÇÕES LTDA odeclarante afirma que não; OSENHOR conhece PAULO n
CANGUSSU ANDRÉ sim, conhece; Qual a relação de PAULO CANGUSSU ANDRÉ K)
com oex-Presidente da República, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ele é uma pessoa^
que ajuda no INSTITUTO LULA na parte logística (locação de hotel, compras e oreservas de passagens); Quais as funções exercidas por PAULO CAN^SSU^

f tísWll
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ANDRÉ no INSTITUTO LULA conforme já dito cabe à pessoa de ANDRÉ a parte
logística do INSTITUTO; Cabia o cabe a PAULO CANGUSSU ANDRÉ fazer
contatos com empresas potencialmente doadoras de recursos para o
INSTITUTO LULA o declarante afirma que não, vez que essa parte é exclusiva do
próprio declarante; PAULO CANGUSSU ANDRÉ tem alguma relação com a
L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA o declarante afirma que
eventualmente ele auxilia referida empresa na parte logística; O SENHOR conhece
CLARA LEVIN ANT o declarante afirma QUE sim; Qual a relação de CLARA LEVIN
ANT com o ex-Presidente da República, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ela é
Diretora do INSTITUTO LULA; Quais as funções exercidas por CLARA LEVIN ANT
no INSTITUTO LULA ela cuida da Diretoria do INSTITUTO, juntamente com outros
quatro diretores; QUE ela também cuida da agenda e eventos especiais de subsídios;
Cabia o cabe a CLARA LEVIN ANT fazer contatos com empresas potencialmente
doadoras de recursos para o INSTITUTO LULA o declarante afirma que não, pois
conforme já dito é o próprio declarante quem faz essa parte; A senhora CLARA
LEVIN ANT tem alguma relação com a L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E
PUBLICAÇÕES LTDA odeclarante afirma que não, vez que a L.I.LS. tem apenas dois
sócios, não possuindo qualque empregado; (CONSULTAR ANEXO 01) Quais foram
os serviços prestados por cada uma das empresas constantes na relação:
STUART CONSULTORIA presta serviço de fotografia; MILTIINTEPRETAÇÀO faz
serviços de interpretações; LFS CONTABILIDADES faz serviço de contabilidades;
ACHTWORK INTERNET presta serviços de internet; VOX LITERA serviços de
tradução e interpretação; G4 serviços de T.I.; MILPOVOS presta serviços de
articulação de trabalhos para a América Latina; STROZAKE presta serviços
advocaticios; RIMA SOLUÇOES presta serviço de assessoria de imprensa e produção
de texto; CLEBER BATISTA presta serviços de T.l. e informática; VANUCH faz
serviços de acompanhamento sindical; CNEFOTO presta serviços de fotografia:

ARQUITETURA provavelmente deve ser de arquitetura digital" ZAP
COMUNICAÇÃO serviço de assessoria de imprensa; CECAP o declarante não está

nnMHKnÂAJÍÍs serviço de integração da América Latina; FM2COMUNICAÇÕES serviço de coordenação do site do Memorial da Democracia e do
^te ^ política pútDlica; NOTA COMUNICAÇÃO odeclarante não se recorda; LOCAL
DE COMUNICAÇÃO o declarante também não se recorda; NEMALA cuida de
agendas, subsídios;^ DIOGO cuida de redes sociais (comunicação); FLEXBR
supervisão de conteúdo do trabalho e acerto do ex-Presidente LULA; Quem foi o
responsável por fazer o contato com cada um dos prestadores de serviço o
declarame afirma que na maioria das vezes sim, especialmente os contratos de longo
prazo, QUE, entretanto, alguns outros contratos específicos são feitos por outros

® relação do SENHOR com a empresa L.I.L.S.
^ ^ PUBLICAÇÕES LTDA o declarante afirma que é sócioadministrador, sendo que é de lá que aufere seu salário; Aqual atividade se dedica a
empresa o declarante afirma que são palestras, eventos e publicações: Quem é
responsável, dentro da L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA ,
por fazer ocontato com os contratantes de palestras é opróprio declarante; Como
esse contato e feito: por telefone, por e-mail o declarante afirma que depende
muito sendo que, inclusive, pode ser pessoalmente; Qual a quantidade média de
palestras proferidas pelo ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DAILVA por mês odeclarante afirma que variou muito, sendo que durante certo^ernpo>^
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não fez devido ao fato de estar doente; QUE, entretanto, desde quando deixou a
Presidência da República o ex-Presidente LULA proferiu pouco mais de 70 (setenta)
palestras; Qual a antecedência necessária para contratação do ex-Presidente
da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA depende da agenda e disponibilidade
do ex-presidente; Quais as condições relacionadas ao apoio operacional são
exigidas pela L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. para
formalização dos contratos o declarante afirma normalmente exige-se hotel
compatível ao nível do ex-Presidente, hotel, avião fretado: QUE na verdade há um
contrato padrão; Os pagamentos à empresa L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E
PUBLICAÇÕES LTDA são realizados antes ou depois da realização dos eventos
o contrato prevê 50% antecipado e o restante um pouco antes da palestra; Como é
fixado o valor de cada palestra na realidade o valor é fixo; Como é feito o
pagamento se feito no Brasil é feito via TED e, se no exterior, via contrato de câmbio
através do Banco Central; Quem arca com os custos de transporte, hospedagem e
alimentação para o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
conforme já dito ficam às expensas do contratante; Quais as características de
transporte aéreo e terrestres exigidas pelo ex-Presidente da República LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA para se deslocar com intuito de proferir palestras no
caso do transporte aéreo acaba sendo exigido o fretado, haja vista o assédio que o
ex-Presidente LULA sempre sofre; QUE no caso do transporte terrestre é transporte
privativo também; Quais as características de hospedagem exigidas pelo
ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA para se deslocar com o
intuito de proferir palestras o declarante afirma que tem que ser um hotel bom,
compatível com o padrão do ex-Presidente da República; Nos deslocamentos para
proferir palestras, o ex-PresIdente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
viaja sozinho ou acompanhado de seguranças o ex-Presidente sempre viaja com
uma equjpe, a qual é composta por segurança, fotógrafo, intérprete (se fora do país);
Quais são os integrantes da equipe de segurança do ex-Presidente da República
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA sim (MORAES, AZEVEDO, RODRIGUES, MISAÉL,
RICARDO, não se recordando dos outros três); Quantas pessoas compõem a
comitiva do ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA para
proferir as palestras o declarante afirma que uma média de seis pessoas; Nas
viagens para proferir palestras, a quem cabe arcar com os custos de
deslocamento, hospedagem e alimentação dos seguranças e demais
integrantes da comitiva do ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA fica a cargo do contratante; A empresa L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E
PUBLICAÇÕES LTDA exige aapresentação prévia de comprovante de compra de
passagem e reservas de hotéis na realidade sempre há uma pessoa da equipe que
viaja antecipadamente para verificar o local da palestra, bem como fazer o check-in no
hotel. Qual o tempo médio de duração das palestras proferidas pelo
ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA varia de 60 minutos a 2h,
dependendo muito da "ejnpolgação" do público; A empresa L.I.L.S. PALESTRAS
EVENTOS EPUBLICAÇÕES LTDA possui sede e quadro de funcionários próprios
o declarante afirma que não tem sede própria nem funcionários, apenas dois sócios- (ín
De algum modo a L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS EPUBLICAÇÕES LTDA. utiliza/Vi i
a estrutura e o corpo de funcionários do INSTITUTO LULA para exercer suas^
atividades de certa forma e em algumas situações pontuais acaba sendo utiizada ^
(p.ex. encontros sindicais em outros países): Quais os critérios utilizador pela\j
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L.I.L.S. PALESTRAS. EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA para fixar preços de
palestra proferida pelo ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
na realidade foi a capacidade do ex-Presidente em mobilizar as pessoas para pagar as
palestras, bem como no nível que demais líderes mundiais estavam cobrando; Como
são divulgadas as palestras do ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA como náo sáo palestras comerciais, não há uma propaganda prévia, vez
que normalmente são contratadas por grupos fechados os quais eventualmente fazem
as divulgações; Quem define o conteúdo, o tema das palestras: o próprio
ex-Presidente ou o contratante na verdade isso é acertado contratualmente; Com
relação à distribuição de lucros da L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E
PUBLICAÇÕES LTDA., como era definido o valor que caberia a cada sócio o
declarante afirma que isso é algo definido entre os sócios; Por que em 2014 a
retirada de lucros foi maior porque os sócios entenderam que era "conveniente fazer
assim ; (CONSULTAR ANEXO 02) Quais foram os serviços prestados por cada
uma das empresas constantes na relação com relação às empresas mencionadas
são aquelas já ditas anteriormente, as quais sáo responsáveis por prestarem os
serviços já ditos; Quem foi o responsável por fazer o contato com cada um dos
prestadores de serviço basicamente foi o declarante; O SENHOR conhece JOSÉ
CARLOS BUMLAI o declarante afirma que sim; Em quais circunstâncias o
SENHOR o conheceu o declarante afirma que não se recorda em qual evento o
conheceu: O SENHOR já teve com ele alguma relação profissional o declarante
afirma que não; O SENHOR Já participou de reuniões com JOSÉ CARLOS BUMLAI
o declarante afirma que náo; O SENHOR já participou de eventos sociais com
JOSE CARLOS BUMLAI o declarante afirma que sim; Em caso positivo, quantos
eventos foram não se recorda quantos eventos, mas basicamente foram em
aniversários do ex-Presidente LUU\, da dona MARISA; Onde aconteceu cada um
basicamente na residência do ex-Presidência; Quem estava presente em cada um
desses eventos odeclarante afirma que basicamente os familiares do ex-Presidente e
alguns conhecidos; O SENHOR sabe informar qual a espécie de relacionamento
que JOSE CARLOS BUMLAI possui com o ex-Presidente de República LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA ao que tem conhecimento eles são amigos; (CONSULTAR
ANEXO 03) Em 2011, foi veiculada uma matéria jornalística que apresentou uma
autorização especifica para que JOSÉ CARLOS BUMLAI fosse recebido
pelo Ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA no Palácio do
Planalto à época que exercia o mandato presidencial. Aautorização fixada em
portaria do Palácio do Planalto tinha os seguintes dizeres: "Sr. JOSÉ CARLOS
BUMLAI deverá ter prioridade de atendimento na Portaria Principal do Palácio do
Planalto devendo ser encaminhado ao local de destino, após prévio contato
telefônico, em qualquer tempo e circunstância. Brasília, 12 de agosto de 2008.
Por qual motivo o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA atribula prioridade para atendimento do JOSÉ CARLOS BUMLAI o
declarante entende que essa matéria jornalística é mentirosa e nunca aconteceu;
CM WA ^*"9^ BUMLAI e o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DApossuem negócios em comum até o ponto que sabe náo; O
bENHOR sabe informar se ex-Presidente da República, LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, freqüenta um sitio em Atibaia/SP sim, freqüenta; OSENHOR sabe a quem o
imóvel pertence à FERNANDO BITTAR e JONAS SUASSUNA; OSENHOR já foi a
esse sitio odeclarante afirma que entre 08 (oito) a10 (dez) vezes; QUE aúltima vezSj
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que foi lá faz aproximadamente um mês; QUE na ocasião o declarante foi sozinho,
sendo que no local estavam as pessoas do FERNANDO, sua esposa, o ex-Presidente
LULA e sua esposa MARISA; QUE tem conhecimento que chegariam outras pessoas,
mas foi embora antes; Por qual motivo foi até a chácara o declarante afirma que
devido a uma viagem do ex-Presidente, foi combinar "alguma coisa com ele"; O
SENHOR sabe dizer com qual freqüência o ex-Presidente vai ao sitio desde o
inicio de 2011 ao que sabe entre uma e duas vezes por mês; O SENHOR sabe dizer
se familiares do ex-Presidente já foram a esse sítio o declarante afirma que sim,
pois é uma chácara que "o pessoal compartilha"; Com qual freqüência foram aosítio
desde o início de 2011 o declarante afirma que náo; Em 2011, logo após deixar o
mandato, a UNIÃO contratou as empresas "5 ESTRELAS" e a "GRANERO" para
efetuar a mudança do ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.
OSENHOR sabe informar os locais para onde a mudança foi direcionada parte foi
entregue no apartamento, parte na chácara de FERNANDO BITTAR e parte ficou na
própria empresa; (CONSULTAR ANEXO 04) O SENHOR sabe informar por qual
motivo o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA encaminhou
parte de sua mudança, após deixar o Palácio do Planalto, para o referido sitio em
Atibaia basicamente por falta de espaço físico no apartamento do ex-Presidente* Qual
o papel de ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL, vulgo AURÉLIO, nesse contexto de
recebimento da mudança no sitio conforme já dito, como ele trabalhava apoiando na
Atmc ex-Presidente, ele acabou apoiando na mudança; Sabe dizer seAURÉLIO foi servidor público da Presidência da República sim, mas não sabe
dizer a função exata que ele exercia; No final de 2010, a ODEBRECHT participou de
obras no Sitio de Atibaía, fornecendo o engenheiro FREDERICO HORTA e
operários. Oengenheiro FREDERICO HORTA Informou que a ODEBRECHT foi lá
no sitio e que as obras que executou foram coordenadas por AURÉLIO. Qual o
papel de ROGÉRIO AURÉLIO nessas obras odeclarante afirma desconhecer; Ele
participou a pedido de quem o declarante desconhece; ROGÉRIO AURÉLIO
efetuou algum pagamento o declarante desconhece; Sabe informar se foram

reformas no referido sítio pelas empresas USINA DE SÃO FERNANDO

tt BUMLAI, ODEBRECHT eOAS odeclarante desconhece;66. OSENHOR conhece LEO PINHEIRO, ex-Presidente da CONSTRUTORA OAS o
ecarante afirma que conhece; Qual tipo de relacionamento o SENHOR possui

com ele o declarante afirma que relacionamento institucional; Ele já ligou para o
Senhor e o Senhor ja ligou para ele sim, para tratar de assuntos institucionais; QUE
falou com ele em algumas oportunidades; Já trocaram entre si mensagens de texto
odeclarante afirma que não tem certeza; O SENHOR conhece PAULO GORDILHO
noc". '̂ 30 conhece, pois não está ligando o nome com àpessoa. Qual o tipo de relacionamento o SENHOR possui com ele PREJUDICADO

píprin rrnnT ° PREJUDICADO; O Senhor já ligou para elePREJUDICADO; Por qual motivo PREJUDICADO Quantas vezes PREJUDICADO Já
trocaram entre si mensagens de texto PREJUDICADO; Sabe Informar se a OAS

« PAULO GORDILHO, fez obras no Sitio detibaia, mais especificamente uma reforma na cozinha NÂO SABE INFORMAR- t\.\/

GORni'rHn'"f ®®i ^ intermédio de LEO PINHEIRO e PAULO ^
at iT • /crT' M^ignni tipo de intervenção em lago existente no Sitio de^ )ibaia/SP NAO SABE INFORMAR; Sabe informar se LEO PiNHEiROcompareceu no SITiO DE ATIBAiA NÂO SABE INFORMAR; OSENHÇ^ Já^
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articulou ou intermediou algum encontro de LEO PINHEIRO com LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA, em especial uma visita ao sítio de Atíbaia o declarante afirma que
náo; Como foram feitos os contatos para intermediação dessa visita
PREJUDICADO; Qual o motivo dessa visita PREJUDICADO; Quem compareceu
nessa visita no Sítio de ATIBAIA PREJUDICADO; (CONSULTAR ANEXO 05) Sabe
informar se o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA possui
netos com os nomes de ARTHUR e PEDRO sim; ARTHUR é filho de SANDRO com
MARLENE, ao passo que PEDRO é filho de FÁBIO; No sítio de Atibaia existem dois
pedalinhos em forma de cisne com os nomes de ARTHUR e PEDRO. Sabe dizer
qual o motivo d[sso o declarante afirma que não; Em 2011, logo após deixar o
mandato, a UNIÃO contratou as empresas "5 ESTRELAS" e a "GRANERO" para
efetuar a mudança do ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.
Sabe informar os locais para onde a mudança foi direcionada sim, conforme já
respondido anteriormente; (CONSULTAR ANEXO 06) Em 22 de dezembro de 2010,
o SENHOR solicitou a GRANERO um orçamento para armazenagem de bens
pertencentes a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: o contrato foi celebrado o
declarante afirma que não, basicamente pelo alto valor e por falta de verba para tanto;
que, entretanto, foi firmado um contrato para armazenamento do acervo presidencial
que necessitava de um armazém climatizado; Qual o valor mensal deste
contrato o declarante afirma que o valor deste contrato para o armazenamento do
acervo foi pouco mais de R$ 4.000,00; Quais bens foram armazenados na
GRANERO o declarante afirma que os bens armazenados são bens públicos do
acervo presidencial, os quais necessitavam de acondicionamento climatizado: Porque
houve a necessidade de contratar essa armazenagem o declarante afirma que foi
pela característica dos bens que necessitam de armazenamento especial; Esses bens
ainda estão armazenados o declarante afirma que sim; O contrato ainda está
vigente o declarante afirma que sim; Por que houve a necessidade de encerrar o
contrato o declarante afirma que o contrato permanece em vigor; Quem arcou com
os valores deste contrato o declarante afirma que o INSTITUTO LULA;
(CONSULTAR ANEXO 07) No dia 1° de janeiro de 2011, poucos dias após o
SENHOR solicitar o orçamento para a GRANERO, a CONSTRUTORA OAS firmou
com a empresa um CONTRATO DE ARMAZENAGEM DE BENS no valor de R$
21.536,84 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro
centavos). Sabe os motivos pelos quais a CONSTRUTORA OAS celebrou esse
contrato com a GRANERO sim, vez que conforme já dito anteriormente, como o
ex-Presidente possuía um vasto acervo presidencial e não havia um local apropriado
para guardar, o declarante entrou em contato com a empresa OAS e verificou a
possibilidade deles apoiarem com essa locação; Esse contrato de ARMAZENAGEM
DE BENS tem relação com aqueles bens do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA que motivou a solicitação do orçamento pelo SENHOR sim, conforme já
dito, (CONSULTAR ANEXO 08) A GRANERO prestou informações ao MPF e
informou que a contratação cessou em 16 de Janeiro de 2016. Disse ainda que a
CONSTRUTORA OAS não retirou os bens do depósito. Sabe dizer o motivo pelo /
qual a OAS se recusou a retirar os bens do depósito sim, pois os bens do acervo
presidencial não eram dela; OSENHOR indicou alguém para retirar esses bens^l
sim, Oque estava armazenado na GRANERO odeclarante afirma que basicamente ip
cartas, documentos, livros, publicações, objetos dados por particulares, coisas sem \
valor comercial: Foi contratada alguma empresa de mudança para retirar os ^ens\

ft
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da GRANERO sim, mas não se recorda qual a empresa; Quem pagou por essa
retirada dos bens da GRANERO o declarante afirma que foi o INSTITUTO LULA,
tendo pago aproximadamente a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); Para
onde foram esses bens armazenados o declarante afirma que foram deslocados
para um armazém no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo; O SENHOR
conhece ALEXANDRE ANTÔNIO DA SILVA se for o ALEXANDRE do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC o declarante conhece; Qual a relação do SENHOR com ele o
declarante afirma que foi por causa da negociação da utilização do depósito; Ele teve
alguma participação na retirada de bens da GRANERO o declarante afirma que fez
uma carta autorizando a empresa a entregar, bem como uma autorização indicando a
pessoa de ALEXANDRE pela retirada do material do depósito da GRANERO; O
declarante chegou a manter contato telefônico com referida pessoa para tratar do
assunto em questão; O SENHOR conhece LUIZ ANTONIO PAZINE não se recorda;
Qual a relação do SENHOR com ele PREJUDICADO; Ele teve alguma participação
na retirada de bens da GRANERO PREJUDICADO; Ele já ligou para o Sr.
PREJUDICADO; O Sr. já ligou para ele PREJUDICADO; Por qual motivo
PREJUDICADO; Quantas vezes PREJUDICADO; O SENHOR sabe informar se o
ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA possui um apartamento
triplex no CONDOMÍNIO SOLARIS em Guarujá/SP o declarante afirma que ele não
possui; O SENHOR sabe informar se o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA e a esposa MARISA LETÍCIA visitaram um apartamento triplex no
Guarujá o declarante afirma que sim; Sabe informar se esse apartamento triplex
em referência é a unidade 164-A do CONDOMÍNIO SOLARIS o declarante afirma
que não sabe; O SENHOR sabe informar se foram realizadas reformas pela
CONSTRUTORA OAS nesse apartamento o declarante afirma que não sabe; O
SENHOR sabe informar com qual finalidade foram realizar as reformas nesse
apartamento PREJUDICADO; O SENHOR sabe se as reformas foram feitas para
acomodar o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e sua
família o declarante afirma que não sabe; O SENHOR sabe informar se após a
reforma realizada no apartamento 164-A do CONDOMÍNIO SOLARIS se
MARISA LETICIA e FÁBIO LUIS LULA DA SILVA visitaram a unidade o declarante
afirma que não sabe; LEO PINHEIRO, então Presidente da OAS, já lhe
solicitou a intermediação para agendamento de visitas de LULA, MARISA
LETICIA ou FÁBIO LUIS ao apartamento 164-A do CONDOMÍNIO SOLARIS o
declarante afirma que "nesses termos não"; Indagado "quais termos" teria
intermediado essa intermediação o declarante afirma que como foi-lhe informado
que estavam terminando todas as obras do edifício, o senhor LÉG conversou com o
declarante e disse que se o ex-Presidente LULA quisesse comprar um apartamento
utilizando a cota parte que sua esposa MARISA LETÍCIA que possuía, seria o
momento para ver os apartamentos disponíveis; O SENHOR conhece PAULO
ROBERTO COSTA o declarante afirma que não conhece; Em quais circunstâncias
o SENHOR o conheceu PREJUDICADO; O SENHOR já teve com ele alguma
relaçao profissional PREJUDICADO; O SENHOR já participou de reuniões com

AULO ROBERTO COSTA PREJUDICADO; Em caso positivo, quantas reuniões
foram PREJUDICADO; Quando aconteceu cada uma PREJUDICADO; Onde
aconteceu cada uma PREJUDICADO; Quem estava presente em cada uma
PREJUDICADO; O que se tratou em cada uma PREJUDICADO; O SENHOR já
participou de eventos sociais com PAULO ROBERTO COSTA PREJUDICADO Em
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caso positivo, quantos eventos foram PREJUDICADO; Quando aconteceu cada
um PREJUDICADO; Onde aconteceu cada um PREJUDICADO; Quem estava
presente em cada um PREJUDICADO; O que se tratou em cada um
PREJUDICADO; O SENHOR tem conhecimento de alguma reunião de que tenha
participado o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em que se
tratou da nomeação de PAULO ROBERTO COSTA para DIRETOR DA
PETROBRAS não teve; O SENHOR conhece RENATO DUQUE conhece de alguns
eventos, mas não chegou a ter qualquer contato com ele; Em quais circunstâncias o
SENHOR o conheceu o declarante afirma que quando era presidente do SEBRAE
chegou a ver a pessoa de RENATO DUQUE, mas não teve qualquer conversa com
ele; SENHOR já teve com ele alguma relação profissional o declarante afirma que
não; O SENHOR já participou de reuniões com RENATO DUQUE PREJUDICADO;
Em caso positivo, quantas reuniões foram PREJUDICADO; Quando aconteceu
cada uma PREJUDICADO; Onde aconteceu cada uma PREJUDICADO; Quem
estava presente em cada uma PREJUDICADO; O que se tratou em cada uma
PREJUDICADO; O SENHOR já participou de eventos sociais com RENATO
DUQUE PREJUDICADO; Em caso positivo, quantos eventos foram
PREJUDICADO; Quando aconteceu cada um PREJUDICADO; Onde aconteceu
cada um PREJUDICADO; Quem estava presente em cada um PREJUDICADO; O
que se tratou em cada um PREJUDICADO; O SENHOR tem conhecimento de
alguma reunião de que tenha participado o ex-Presídente da República LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA em que se tratou da nomeação de RENATO DUQUE para
DIRETOR DA PETROBRAS não tem; O SENHOR conhece NESTOR CERVERÓ não
conhece; Em quais circunstâncias o SENHOR o conheceu PREJUDICADO; O
SENHOR já teve com ele alguma relação profissional PREJUDICADO; O
SENHOR já participou de reuniões com NESTOR CERVERÓ PREJUDICADO; Èm
caso positivo, quantas reuniões foram PREJUDICADO; Quando aconteceu cada
uma PREJUDICADO; Onde aconteceu cada uma PREJUDICADO; Quem estava
presente em cada uma PREJUDICADO; O que se tratou em cada uma
PREJUDICADO; O SENHOR já participou de eventos sociais com NESTOR
CERVERÓ PREJUDICADO; Em caso positivo, quantos eventos foram
PREJUDICADO; Quando aconteceu cada um PREJUDICADO; Onde aconteceu
cada um PREJUDICADO; Quem estava presente em cada um PREJUDICADO" O
que se tratou em cada um PREJUDICADO; O SENHOR tem conhecimento de
alguma reunião de que tenha participado o ex-Presidente da República LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA em que se tratou da nomeação de NESTOR CERVERÓ
para alguma estatal federal não teve; O SENHOR conhece JORGE ZELADA não
conhece; Em quais circunstâncias o SENHOR o conheceu PREJUDICADO; O
SENHOR já teve com ele alguma relação profissional PREJUDICADO" OSENHOR
já participou de reuniões com JORGE ZELADA PREJUDICADO; Em caso positivo
quantas reuniões foram PREJUDICADO; Quando aconteceu cada uma
PREJUDICADO; Onde aconteceu cada uma PREJUDICADO; Quem estava

PREJUDICADO; O que se tratou em cada uma ,V /
PREJUDICADO; OSENHOR já participou de eventos sociais com JORGE ZELADA lí/f
PREJUDICADO; Em caso positivo, quantos eventos foram PREJUDICADO;/íffl )

PREJUDICADO; Onde aconteceu cada um^
PREJUDICADO; Quem estava presente em cada um PREJUDICADO" O que se A
tratou em cada um PREJUDICADO; OSENHOR tem conhecimento de alguma\
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reunião de que tenha participado o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA em que se tratou da nomeação de JORGE ZELADA para
DIRETOR DA PETROBRAS PREJUDICADO. Náo foí entregue no momento da
arrecadação dos bens nenhuma cópia do auto de arrecadação. 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!
assina com o declarante, com os advogados CÉSAR AUGUSTO VILELA REZENDe'
inscrito na OAB sob o n° 252248 e CÉSAR CAPUTO GUIMARÃES, inscrito na OAB
sob o n° 303670, ambos com escritório à Rua Padre João Manoel, 222, 5° andar,
Cerqueira César, São ^ulo/SP, e comigo. SIMÀO FREITAS PEREIRA DE MELo'
Escrivão de Polícia Fecfêrâl. 3^ Claçsfe, Matrícula n° 19.177. que o lavrei.

AUTORIDADE

DECLARANTE

ESCRIVÃO

ADVOGADO

ADVOGADO

<^/rf w6f ^

Z.%2. Z4-<?

fis. 11/11
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