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PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO 

No dia 1 ° do mês de setembro de 2016, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal 

no Paraná, presente o Procurador Regional da República Antônio Carlos Welter e a Procuradora 

da República Jerusa Burmann Viecili, integrante da Força-Tarefa instituída pelo Procurador-Geral 
da República através da Portaria PGR/MPU nº 217, de 03 de abril de 2014, na presença do 

advogado ANDRE LUIS PONTAROLLI, OAB/PR 38487, foi realizada a o itiva do colaborador PEDRO 
DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, sexo masculino, nacionalidade brasileira, 
casado, filho de Fábio Corrêa de Oliveira Andrade e Clarice Roma de Oliveira Andrade, nascido 
aos 7/1/1948, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução terceiro grau completo, profissão Médico, 

documento de identidade 559448-SSP/PR, CPF 004458604-30, atualmente sob custódia nesta 

Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Curitiba, no interesse do 
Procedimento Investigatório Criminal l.25.000.003350/2015-98, o qual declarou: QUE o 

declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do 

presente ato em mídia digital, além do registro escrito, QUE o declarante e seu defensor 
concordam na utilização antecipada do presente termo de declarações, anteriormente à 
homologação do ACORDO DE COLABORAÇÃO firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

que se encontra pendente de homologação no Supremo Tribuna l Federal; QUE o declarante 

afirmou QUE o petrolão e o mensalão eram uma coisa só, que em 2004 ou 2005, um empresário 
do ramo de petróleo, além de ter destilaria chamada DINAMO, tinha vários postos, e me procurou 

e sabia que eu tinha feito a indicação de PAULO ROBERTO COSTA para a diretoria de 

abastecimento oda PETROBRAS, para fazer um negócio de um álcool anidro infectado, 45 milhões 
de litros, que seriam comprados com deságio pela PETRORBAS, que MARCELO SOARES PEREIRA, 

conhecido como TUCA MAIA, para realização do negócio, ofereceu ao depoente uma 

contrapartida de 4,8 milhões de reais, mais ou menos 5% do valor do contrato; que Janene falou 
com PAULO ROBERTO COSTA para viabilizar o negócio, que 1,4 milhões caberia a PAU LO 
ROBERTO COSTA, 10% para Genu, que era o operador, e 2,8 milhões (60%) para o Partido 

Progressista; que foi feito um depósito da DINAMO para a empresa 2S participações (que era de 
MARCOS VALERIO e sua esposa), no valor de 1,7 milhões; o restante do valor foi pago em espécie 

para o PARTIDO PROGERESSIAT; quando houve a quebra de sigilo, ELMIRO CHIESSI JUNIOR, 
diretor jurídico da DINAMO, disse que a empresa havia comprado títulos da ELETROBRAS, para 

quitar dívidas tributárias da empresa com o governo federal; na mesma época, MARCOS VALERIO 

informou desconhecer tais depósitos na empresa 2S e disse que a sua empresa nunca havia 
negociado títulos de estatais, nem possuía sede ou funcionários, apenas uma conta no banco do 

Brasil, que isso demonstra o vínculo que existia e que a PETROBRAS já financiava o Mensalão, que 
quem forneceu a conta da 2S Participações para DINAMO foi GENU, por ordem de JANENE; sobre 
as indicações dos altos cargos da República, afirmou que em todas indicações, o sistema era o 

mesmo: indicar alguém para que essa pessoa pudesse prestar favores e que por meio de tais 
favores fosse garantido o poder eleitora l e político de quem fez as indicações, inclusive por meio 

do pagamento de propina; QUE o declarante arrecadava também para o Partido, não só para si, já 
que isso era imprescindível para manter o poder político do Partido; QUE, como regra geral as 

ilicitudes consistiam no seguinte: determinadas pessoas eram indicadas, estrategicamente, para 

altos ca rgos nos Ministérios, Secretarias, Empresas Públicas, Autarquias, a fim de, ao atender ºf 
interesse de empresários, possibilitar a arrecadação de propina destinada ao partido e seus 
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integrantes, viabilizando assim a manutenção do poder nas mais diversas esfera s; QUE, os valores 

arrecadados eram utilizados para a manutenção do poderio do partido, em nível federal, estadual 

e municipa l; QUE, a arrecadação benefi ciava, inclusive, deputados estaduai s, prefeitos e 

vereadores, sendo o objetivo maior manter os mandatos e o poder; QUE, os indicados pelos 

partidos eram responsáveis por conseguir a propina dos empresários e repassar aos 
parlamentares; QUE perguntado como funcionaram as indicações pelo Partido nos governos 
SARNEY, COLLOR, ITAMAR, FERNAN DO HENRIQUE CARDOSO e LULA, afirmou que as indicações 

funcionavam da mesma forma; QUE, no cu rso Governo LULA, afirma que os cargos de gerência, 

d iretorias e superintendências regionais foram ocupados pelos "companheiros do LULA"; QUE, a 
fim de compor uma base aliada LULA foi atrás do PP, PMDB, sendo que na reunião para definição 
do Ministério em 2003 a bancada do PP decidiu que o partido iria participar do governo, tendo 

sido ind icados o depoente, PEDRO HENRY e JOSE JANENE para realizar essa interlocução com o 
governo; QUE, da parte do governo participaram dessa reunião SILVIO PEREIRA e JOSE GENOINO; 

QUE esclarece o depoente que após a eleição de 2002, quando se elegeu o Presidente LULA e 

nomeou o Ministro JOSÉ DIRCEU, como novo Ministro Chefe da Casa Civil e responsável pelas 
ações políticas do Governo e pelas tratativas para compor a base de sustentação no Congresso 
Nacional, visto que a aliança que elegeu o Presidente LULA não possuía maioria no Congresso e 

havia a intenção de impedir que o governo tivesse o mesmo fim do governo Collor, que acabou 

sofrendo impedimento por não ter apoio no Congresso; QUE o PP, depois de reunião da sua 

bancada, em janeiro de 2003, resolveu inicia r as conversações com o Governo LULA para fazer 

parte de sua base aliada e dar sustentação ao Governo LULA no Congresso Nacional; Que fomos 

escolhidos eu, que ocupava a 2ª Vice-Presidência do PP [a seguir ocupou a Presidência] , o 

Deputado PEDRO HENRY (novo líder) e o Deputado JOSÉ JANENE (1 ° Tesoureiro do partido) para 

representarem a bancada de deputados nos entendimentos com o PT, presid ido pe lo Deputado 

JOSÉ GENOÍNO, e com o Governo Lula, que já havia escolhido seu coordenador político, na 
pessoa do Deputado Federal JOSÉ DIRCEU; QUE o depoente, na cond ição de Presidente do PP, e 
os Deputados PEDRO HENRY, Líder da Bancada, e JOSÉ JANEN E, Tesoureiro do PP; QUE 

inicialmente procuraram o Presidente do PT, o Deputado Federal JOSÉ GENOÍNO, que era 

Deputado somente até 15 de fevereiro, pois havia perd ido a eleição para o governo do estado de 
São Pau lo, o qual marcou uma conversa em seu gabinete parlamentar, com a presença de SÍLVIO 
PEREIRA, que era assessor especial do Ministro JOSÉ DIRCEU e Secretário Naciona l do PT; QUE 

depois de uma longa conversa com os representes do PP fazerem as suas reivindicações pa ra o 

partido participar do Governo, SILVINHO PEREIRA marcou uma reunião na Casa Civil, da qual 
também participou MARCELO SERENO, tam bém assessor do Ministro e mi litante do PT no Rio de 

Janeiro, e SANDRA CABRAL, Coordenadora do Gabinete, responsável pela agenda e 
compromissos do Ministro e militante do partido em Goiás; QUE afirma que havia um problema 

no governo do PT, pois os cargos púb licos nos Estados, como delegacias de M inistérios, estatais, 
etc., que usualmente eram objeto de divisão com outros partidos, mas que no governo LULA 
foram todos ocupados por pessoas vinculadas ao PT e à CUT; QUE o Presidente LULA não pôde 

utilizar estes cargos para negociar o apoio, o que trouxe problemas, levando à utilização de 

cargos em Brasília, como diretorias de estatais, de ministérios, para os quais foram nomeados 
dirigentes de outros partidos que passaram a compor a base de apoio; QUE várias reuniões foram 

feitas, oportunidades nas quais eram levados os currícu los dos indicados tanto para os cargos 
nacionais federa is e das entidades do Governo nos Estados, ta is como Delegacias dos Ministérios 

do Trabalho, Educação e várias outras. QUE alguns assuntos, com relação aos quais havia 
consenso, o que era muito difíci l em razão da volúpia dos sindicalistas e mil itantes do PT em 
assumir os cargos, o assunto ia para a Casa Civil que determinava ao M inistério detentor destas 
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ent idades que fizesse a nomeação dos indicados; QUE o êxito na maioria das negociações fo i 
muito pequeno, daí o Colaborador e demais representantes do PP iniciaram conversa quase que 
diárias, às terças, quartas e quintas, com o Ministro JOSÉ DIRCEU, no Planalto; QUE foram 

surgindo as negociações e indicações para os cargos das entidades, tais como: TBG (Gasoduto 

Brasil-Bolívia), IRB, FURNAS, Ministérios, ANVISA, Secretarias Nacionais dos Ministérios, Fundos de 
Pensão, etc.; QUE inicialmente o PP não teve êxito em suas demandas, pois não havia apoiado a 

candidatura LULA em nenhum dos turnos da eleição, sendo que no segundo turno houve a 

liberação dos fi liados para votar; QUE inicialmente foi dado ao PP a diretoria da TBG; QUE 

SILVINHO PEREIRA e MARCELO SERENO eram os auxiliares de JOSÉ DIRCEU que procuravam o 
consenso entre os partidos da Base Aliada, em relação aos cargos que seriam nomeados; QUE 
depois, passavam para JOSÉ DIRCEU e o que era consenso ele resolvia e o que era dissenso 

apenas o Presidente LULA decidia; QUE o PT tinha originalmente receita relat iva a contribuições 

de filiados ou ocupantes de cargos públicos, além de va lores que eram cobrados e empresas que 
prestavam serviços às Prefeituras eleitas pelo Partido; QUE naquele momento era conversado 

abertamente a necessidade dos partidos aliados realizarem a mesma coisa que o PT sempre fez 

que era a de os partidos terem uma receita própria, além do fundo partidário; QUE esta receita 

seria consegu ida através das pessoas indicadas pelos partidos da base aliada; QUE tais pessoas 
eram nomeadas para os cargos com o intuito de arrecadar propina para integrar a receita própria 

dos partidos, sobretudo "caixa dois"; QUE a propina era divid ida entre os parlamentares e para o 

pagamento de despesas partidárias, já que o fundo partidário era insuficiente para manter os 
partidos; QUE ta l prática era comum no Congresso Nacional, sendo que os partidos de oposição 

ao Governo Federal faziam este tipo de arrecadação em grandes prefeituras e governos estaduais, 
os quais t inham os seus t itulares; QUE os assuntos referentes aos negócios de propina eram 

tratados na Casa Civi l, entre o Ministro e seus assessores, na parte repassada ao PT, e o Deputado 

JOSÉ JANENE, na parte repassada ao PP. Todos recebiam uma parte da propina arrecadada; QUE 

havia apenas uma pessoa indicada para tratar de assuntos relativos à propina no PP, assim como 

nos demais partidos; QUE no PP era JOSE JANENE, que tratava deste tema com as empresas; QUE 
porém nos órgãos públicos o indicado pelo PP ficava com a incumbência de servir de interlocutor 
com o partido e também para com as empresas, receber questionamentos diversos ou mesmo 
tratar das problemas das empresas, como o pagamento de faturas, medições ou ainda outras 
questões relativas ao contrato; QUE ao receber um problema de um empresário pa ra reso lver 

sempre havia uma conversa a respeito de valores, de uma comissão que seria cobrada para 

resolver o problema; QUE os "negócios" com a participação de outros partidos que eram t ratados 

pelos representantes destes partidos; QUE tanto o Presidente LULA como JOSE DIRCEU sabiam da 

cobrança de propina; QUE sobre o MENSALÃO, afirmou que LULA tinha pleno conhecimento de 
que o mensalão não era "ca ixa dois" de eleição, mas sim um esquema de arrecadação de propina 
para manutenção dos partidos na base aliada; LULA tinha convicção de que a propina arrecadada 
junto aos órgãos governamentais era para que os políticos mantivessem as suas bases eleitorais 
mantidas com as propinas e continuassem a integrar a base aliada do governo, votando as 

matérias de interesse do executivo no Congresso Naciona l, para evitar o que ocorreu com 

FERNANDO COLLOR. ANTONIO PALLOCCI sabia que não seria caixa 2 e sim propina. LULA tinha 
pleno conhecimento de que o mensalão não era "ca ixa dois" de eleição, mas sim propina arrecada 
junto aos órgãos governamenta is para que os políticos mantivessem as suas bases eleitorais 

mantidas com as propinas e continuassem a integrar a base aliada do governo, votando as 
matérias de interesse do executivo no Congresso Nacional ; QUE sobre a NOMEAÇÃO DE PAULO 
ROBERTO COSTA, o colaborador afirmou que no início do mandato do LULA, a bancada do PP, 
antes da posse no Congresso Nacional, por volta do dia 10/ 12 de fevereiro de 2003, se reuniu no 
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Hotel Nacional onde se acertou que a agremiação iria participar do Governo LULA. Essa reunião 

iria definir o líder da agremiação e a aprovação ou não a base do novo governo. Foi definido que 

o líder do partido seria o Deputado Federal PEDRO HENRY. O colaborador era o 2 Vice do PP, mas 

de fato era o presidente, pois MALUF não tinha tempo para se dedicar a agremiação. Foi feita 
uma reunião com JOSE DIRCEU e JOSÉ GENUÍNO, com ciência de LULA, para nomeação de cargos 

no interesse do PP para arrecadar propinas. Nessa época, o PP indicou PAULO ROBERTO COSTA 

para a TGB; houve uma queda do orçamento do TGB por imposição da PETROBRAS, e o recu rso 
arrecadado pelo PP era muito pouco, ao que se lembra por volta de R$ 200 mi l reais por mês para 
toda a agremiação; assim, havia a necessidade de melhor arrecadação; os recursos arrecadados 

pelo PP eram gerenciados por JOSE JANENE. O Governo LULA aparelhou cargos nas esferas 
estaduais pertencentes a União (delegacias de ministérios, etc) para a "companheirada do PT"; ai 

foi necessário, a negociação com cargos mais altos em empresas públicas para as agremiações da 

base aliada. Ocorreu uma reunião no gabinete de JOSÉ GENUÍNO, com a presença de PEDRO 
CORREA, PEDRO HENRY, SILVO PEREIRA e JOSÉ JANENE. Houve outra reunião com JOSÉ DIRCEU, 
SILVIO PEREIRA, MARCELO SERENO, SANDRA CABRAL para discutir cargos de interesse do PP; o 

que era consenso, JOSÉ DIRCEU definia; na hipótese de dissenso, o que ocorria na maioria das 
indicações, as definições eram feitas por LULA; a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA para a 

TBG foi por consenso; para a DIRETORIA DA PETROBRAS a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA 
passou por alguma etapas; PAU LO ROBERTO COSTA havia atendido os interesses do PP na TBG, e, 

por isso, a iniciativa da indicação para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; A parti r do 
plei to da Diretoria de Abastecimento, o governo, por meio de JOSÉ DIRCEU, ponderou com o PP 

que este aproveitasse ROGÉRIO MANSO, Diretor de Abastecimento da época, o qual ficaria na 
cota de nomeações do partido, para que ele fosse apadrinhado pelo PP e que, para tanto, ele 

atenderia a necessidade de arrecadação de recursos do PP j unto às empresas que prestavam 
serviços para a referida diretoria. Havia um compromisso com o responsável pela trans ição do 
governo FHC e o Ministro PALLOCCI para que ROGÉRIO MANSO permanecesse mais um ano na 

Diretoria de Abastecimento. Foi marcada uma reunião com ROGÉRIO MANSO em 2003, para que 
este atendesse JANENE, PEDRO CORREA e PEDRO HENRY. Esta reunião ocorreu na PETROBRAS e 

foi ruim, porque ROGÉRIO MANSO se negou a conversar qualquer assunto com aquele grupo de 

Parlamentares. Este mesmo grupo, mais uma vez representando a bancada, vo ltou ao Mi nistro 

JOSÉ DIRCEU para dizer que não aceitava o apadrinhamento de ROGÉRIO MANSO, pois este não 
servia para ser apadrinhado pelo PP, por isso não aceitaria a entrada dele na sua cota, já que não 
atenderia às intenções arrecadatórias do Partido. O Ministro JOSÉ DIRCEU insistiu que o grupo 
voltasse a ser reunir com ROGÉRIO MANSO, dizendo que "o Manso não entendeu o recado que 

mandei para ele, vou ligar pessoalmente e marcar uma nova visita dos líderes do PP". Marcada a 

reunião, por JOSÉ DIRCEU, o grupo do PP, agora acompanhado do também Deputado JOÃO 
PIZZOLATTI (SC), vo ltou à PETROBRAS. Esta segunda reunião foi ainda pior do que a primeira, 

pois, desta vez, além de levarem um "chá de cade ira", receberam do Dr. ROGÉRIO MANSO a 

seguinte resposta: "entendi a ordem do Ministro JOSÉ DIRCEU, só que não fui nomeado para este 

cargo para cumprí-la". Após esta segunda reunião, o relacionamento de aproximação do partido 
PP com o governo que já estava tenso, ficou ainda pio r e, diante da resposta de ROGÉRIO 

MANSO, finalmente o governo abriu a oportunidade para que o PP indicasse um nome para 
assumir a Diretoria de Abastecimento. Aí o PP indicou o nome de PAULO ROBERTO COSTA. Era o 
que o PP queria, indicar uma pessoa de confiança para viabilizar a arrecadação de propina. O 
Governo rea lizava a nomeação exatamente para este fim, viabi lizando a continuidade da base 

aliada. Após a indicação, durou aproximadamente de 06 meses para que PAULO fosse nomeado. 
O governo "ficou cozinhando". O governo também fez isso com outros partidos que pretend ia 



MPF 
Ministério Público Federal 
Procuradoria da República no Paraná 

Força-Tarefa 
www.prpr.mpfgov.br 

cooptar para a base: PP, PTB e PL. Em razão da demora, os partidos, juntos, resolveram obstruir a 
pauta da Câmara dos Deputados, que durou cerca de 3 meses. Nesse período, 17 Medidas 
Provisórias ficaram trancando a pauta. Em mais uma reunião de cobrança ao Ministro JOSÉ 

DIRCEU, com a presença PEDRO CORREA, PEDRO HENRY e JOSE JANENE, o ministro confessou 

que já tinha feito tudo que podia, dentro do governo, para cumprir a promessa de nomeação de 

PAULO ROBERTO, como de outros cargos, em compromisso com o PP. Naquele momento, estaria 
fo ra da sua alçada de poder a solução daquela nomeação e que somente no 3° andar, com o 

Presidente LULA, seria resolvido isso. Somente LULA teria força para reso lver essa nomeação. O 
Presidente LULA t inha conhecimento de que a manutenção do PP na base aliada dependeria da 
nomeação da Diretoria, sabendo que o interesse era financeiro e arrecadatório, pois esta era a 

base inicial de negociação com o Governo. O Presidente LULA estava preocupado com a 

para lisação da pauta no Congresso Nacional e com a base aliada; na época, até o PT queria 
arrecadar na Diretoria de Abastecimento; o presidente LULA tinha ciência inequívoca que o 

interesse do PP era arrecadar propinas na Diretoria de Abastecimento; Foi marcada a reunião, no 

gabinete e na presença do Presidente LULA, estavam presentes o COLABORADOR PEDRO 
CORREA, o ex-deputado e líder do PP PEDRO HENRY, o ex-deputado e tesoureiro do PP JOSÉ 

JANEN E, o M inistro das Relações Institucionais ALDO REBELLO, o Ministro da Casa Civil JOSÉ 

DIRCEU e o então Presidente da Pet robrás JOSÉ EDUARDO OUTRA. Nesta reunião, o principa l 
d iálogo que se deu entre o Presidente LULA e o então Presidente da Petrobrás JOSÉ EDUARDO 

OUTRA foi relacionado a demora na nomeação de PAULO ROBERTO COSTA. LULA questionou a 
demora para a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA por JOSÉ EDUARDO OUTRA, o qua l disse 

que essa cabia ao Conselho de Administração da PETROBRAS. Na ocasião, LULA d isse a DUTRA 

para mandar um recado aos conselheiros que se PAULO ROBERTO COSTA não estivesse nomeado 

em uma semana, ele iria demitir e trocar os conselheiros da PETROBRAS. Na ocasião, DUTRA 

informou que entendia a posição do Conselho, e que não era da tradição da Pet robrás, assim sem 

mais nem menos, trocar um diretor. De imediato, LULA rebateu e d isse que se fosse pensar em 
tradição, nem OUTRA era Presidente da PETROBRAS, nem ele era Presidente da República. LULA 

reafirmou que se não fosse feita a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA iria demitir o Conselho 

da PETROBRAS. Pouco tempo depois da reunião, foi nomeado PAULO ROBERTO COSTA di retor da 
Diretoria de Abastecimento e o PP abandonou a obstrução da pauta do Congresso. A nomeação 
de PAULO ROBERTO COSTA foi determinação d ireta de LU LA para beneficiar os interesses 
específicos do PP. Já na DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, PAULO ROBERTO COSTA atendeu 

satisfatoriamente os interesses do PP na arrecadação de propina da PETROBRAS. Depois, houve 

novas cobranças ao presidente LULA, em reuniões do Conselho Políti co, o PP pedia atendimento 
aos interesses políticos e arrecadatórios. LULA d izia sempre que "Paulinho" (PAULO ROBERTO 

COSTA) lhe passava a informação que o PP estava muito bem atendido. Em uma reunião do 
Conselho Po lítico, os integrantes do PP foram cobra r o Presidente LULA, pois queriam presença 
em um M inistério. Na oportunidade presenciaram o diá logo: o COLABORADOR, JANENE, PEDRO 
HENRY e JOSÉ DIRCEU. A resposta de LULA foi incisiva: "Vocês têm uma diretoria muito 
importante, estão muito bem atendidos financeiramente. Paulinho tem me dito". Neste 
contexto, antes da reeleição de 2006, o COLABORADOR PEDRO CORRÊA foi procurar LU LA, 

juntamente com JANENE, ambos entraram pela garagem do Planalto, para pedir dinheiro para a 
campanha do PP. LULA se esquivou, dizendo que não tinha obrigação de ajudar, pois "Paulinho 
t inha deixado o partido muito bem abastecido, com dinheiro para fazer a eleição de todos os 

deputados". Em reunião com a bancada do PP no Pa lácio do Planalto, o Presidente LULA também 
disse que o PP estava bem atendido com os cargos que tinham. A idéia era pedir dinhei ro para 

eleição e que DELUBIO SOARES contribuísse com a arrecadação. SEVERINO CAVALCANTI, após 
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assumir a presidência da Câmara dos Deputados, junto com o CO LABORADOR, também fazia 
pressão sobre LULA e recebia a mesma resposta, repassada ao g rupo que mantinha a liderança 

do PP. O PP fez reclamação ao Presidente LULA sobre a invasão do PMDB na Diretoria de 

Abastecimento; LULA disse que a diretoria era muito grande e que tinha que atender aos out ros 

aliados, pois o orçamento era muito grande e a diretoria era capaz de atender todo mundo. LULA 
também disse que a maior parte das comissões seriam do PP, que era dono da indicação de 

Pau linho. Com a posição de LULA firmada, o COLABORADOR procurou as lideranças do PMDB 
para buscar o melhor entendimento na arrecadação, especificamente falou com RENAN 

CALHEIROS, EDUARDO CUN HA, ANÍBAL GOMES e ROMERO JUCÁ. Recorda-se que a reunião com 

ANÍBAL GOMES foi no escritório do advogado EDUARDO FERRÃO, o qual era advogado do 
COLABORADOR e do referido deputado, e que EDUARDO CUNHA foi resolver a questão em um 

almoço na casa de PIZOLLATI. Foi feita uma reunião com o PMDB e ficou acertado que o PMDB 
iria ficar com os assuntos que levava à Diretoria de Abastecimento e o restante ficaria com o PP. 

Coube a EDUARDO CUNHA, que já tinha sido Deputado do PP, a função de fazer a interlocução 
entre o PMDB e o PP; QUE a arrecadação do PARTIDO PROGRESSISTA com relação a contratos da 

PETROBRAS na Diretoria de Abastecimento, 30% cabia a PAULO ROBERTO COSTA, 60% ao 
PARTIDO e 10% para ao operador ALBERTO YOUSSEF; QUE, perguntado como funcionava a 

divisão dos recursos dentro do partido, afirma que a mesma levava em conta a importância do 
parlamentar, os votos que o mesmo teria recebido e as necessidades que eram apresentadas 

pelos integrantes do partido; QUE, era feito também uma espécie de caixa que era distribuído no 

curso das eleições; QUE, dos 43 parlamentares que compunham a base do PP nem todos 

recebiam os va lores que eram arrecadados junto aos parlamentares; QUE "as cont rapartidas que o 

PP dava ao governo pelas indicações aos cargos que permitiam o recebimento de propinas 
cons ist iam no apoio aos projetos de lei, medidas provisórias e todos os assuntos do governo que 

tramitavam no Congresso nacional; QUE o PP apoiava solidariamente todas as propostas, projetos 

e assuntos de interesse do Governo, além de tentar impedir a instalação ou criação de CPis ou 
comissões especiais que investigavam questões do governo, impedir a convocação de integrantes 
do governo, suas autarquias, estatais e ministérios; QUE o Partido Prog ressista apoiava totalmente 

o governo LULA E, posteriormente, o governo DILMA, destruiu isso; QU E esclarece que, antes da 

indicação de PAULO ROBERTO COSTA, para melhor conhecê-lo, o declarante e JOSÉ JAN ENE 
reuniram-se com ele em 2003, em um restaurante no aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, 

ocasião em que o declarante e JANENE deixaram claro que a indicação dele para a Diretoria de 

Abastecimento, incluía o compromisso de atender as demandas do Partido; PAULO ROBERTO 
COSTA mencionou saber como as "coisas funcionavam ", ou seja, que no exercício do cargo ele 
deveria arrecadar vantagens indevidas junto aos empresários e repassar uma parcela para o PP; 

Ajustados esses compromissos, o PP levou o pleito de nomeação a JOSÉ DIRCEU; QUE PAULO 
ROBERTO COSTA, tanto na TBG quanto na Diretoria de Abastecimento bem atendeu aos 
interesses do partido, pelo menos até 2005/ 2006, quando enfrentou problemas de saúde e 

começou a "complicar as coisas", tentando atender outros partidos, dizendo que era a pedido do 

presidente LULA; nessa época, PAULO ROBERTO COSTA passou a tirar recursos que caberiam ao 

PARTIDO PROGRESSISTA para atender outros interesses; QUE o depoente/colaborado r esc larece 
que em 2006, quando teve conhecimento de que o PMDB estava "invadindo" a Diretoria de 
Abastecimento, isto é, também se favorecendo do esquema de prop ina, j untamente com outros 
membros do partido, foi reclamar pessoalmente com o então presidente Lula, Acrescenta que fez 

reclamação ao Presidente LULA sobre a invasão do PMDB na Diretoria de Abastecimento; LULA 
disse que a diretoria era muito grande e que t inha que atender aos outros aliados, po is o 

orçamento era muito grande e a diretoria era capaz de atend~ : o m~ tam, isse 
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que a maior parte das comissões seriam do PP, que era dono da indicação de Paul inho. QUE 

nunca discutiu com o presidente LULA sobre valores de propina que eram pagas em decorrência 
dos contratos com a PETROBRAS, mas que ele sabia que havia essa arrecadação para o PARTIDO 
DOS TRABALHADORES e também para comprar a base aliada do governo (PP e PMDB); que 

esclarece que os valores não eram totalmente fixos, às vezes variavam, mas sempre girando entre 

1%, 2% ou 3%, dependendo da diretoria. Nada mais havendo sobre esse tema específico, 

encerrou-se o presente termo, queg · o e considerado conforme, foi assinado pelos presentes. 
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