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SERVIO PUBLICO FEDERAL 
MJ - POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 
Av. Engenheiro Oscar Pontes, 339,A gua de Meninos - Salvador/BA - CEP 40460-130 - Tel.: (71) 3319-6000 

TERMO DE DECLARA9OES de 
GEOVANE DE MORAIS 

IPL 733/2014 SR/DPF/PR 

Ao(s) 01 dia(s) do mes de julho de 2016, nesta Superintend白ncia Regional do 
Departamento de Policia Federal no Estado da Bahia, em Salvador/BA, onde se 
encontrava MARCELO ANDRADE SIQUEIRA, Delegado de Policia Federal, ia Classe, 
Matricula 10.386, compareceu GEOVANE DE MORAIS, sexo masculino, 
nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de HAMILTON MORAIS e MARIA 

一 	ENEDINA DE JESUS, nascido(a) aos 22/01/1967, natural de Paramirim/BA, 
instru9ao terceiro grau completo, profissao Assistente Social, documento de 
identidade n。  03420092491SSP/BA, residente na(o) RUA COLMAR AMERICANDO 
DA COSTA, 483, APTO. 1104, ED. MANSAO Dl CAPRI, PITUBA, Salvador/BA, 
celular (71)996332312. Inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE o 
Declarante era funcion白rio da Petrobr白s desde 1994; QUE ingressou na empresa 
como assistente social junior; QUE ocupou v白rios cargos na referida empresa, como 
Por exemplo, gerente de sa自de, de recursos humanos, comercializa9ao e marketing e 
por 自  ltimo gerencia de comunica9ao; QUE todos os cargos ocupados pelo Declarante 
foram na Refinaria Landulfo Alves, localizada no municpio de Sao Francisco do 
Conde/BA; QUE foi demitido em 01/08/2013; QUE inclusive ingressou com uma 
reclama9ao trabalhista por esse motivo; QUE nunca figurou como s6cio de qualquer 
empresa; QUE esclarece que em 2004 foi convidado pelo Gerente-Executivo do 
Corporativo da Diretoria de Abastecimento PAULO MAURICIO para exercer a fun9o 
de Gerente de Comunica9ao da referida Diretoria; QUE acredita que o convite surgiu 
em fun9ao do bom trabalho que desempenhava, tendo se destacado entre as 

一 	 ger6ncias de comunica9白o do pais; QUE na ocasiao se mudou para a cidade do Rio 
de Janeiro/RJ; QUE com rela9白o ao programa ETANOL EXPERIENCE tem a dizer que 
foi uma estrat白gia de marketing da PETROBRAS a fim de vender o etanol brasileiro no 
exterior; QUE dentre as a96es relacionadas estava a de colar a imagem da 
PETROBRAS a eventos esportivos como a f6rmula indy americana, al6m de patrocinio 
de outros eventos (congressos, etc); QUE foram feitos eventos pilotos nesse sentido, 
por volta de 2008, salvo engano nas cidades de San Francisco e/ou Detroit; QUE 
acredita que a inten9ao da empresa nao prosperou em virtude do forte lobby das 
empresas de alcool de milho americanas; QUE a fun9ao da Gerencia de Comunica9白o 
era basicamente estruturar o evento para relacionamento dos executivos ligados 白  
Diretoria Executante; QUE nao se recorda quais executivos participaram dos referidos 
eventos; QUE esclarece que o programa ETANOL EXPERIENCE foi uma ideia dos 
executivos PAULO ROBERTO COSTA e SILAS DE OLIVA FILHO, contando com o 
apoio de um empresario de nome RICARDO MARCELO VILLANI, ligado 白  corridas 
automobilsticas; QUE inclusive RICARDO MARCELO VILLANI era uma especie de 
parceiro da PETROBRAS ja tendo auxiliado na produ9ao de outros eventos, como por 
exemplo o rally dos sert6es; QUE ele era muito pr6ximo a SILAS, Gerente de Alcool e 
Oxigenados, subordinado informalmente a PAULO ROBERTO COSTA; QUE se 
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recorda da empresa MURANNO BRASIL MARKETING, que, salvo melhor juizo,6 
ligada ao grupo do empres白rio RICARDO MARCELO VILANNI; QUE se recorda que 
referida empresa esteve atuando em parceria com a PETROBRAS em pelo menos 02 
(dois) eventos ー  "diesel verana" (promo9白o de um combustivel especifico para 
embarca96es) e "marketing best" (evento que visava premiar executivos de destaque 
em empresas brasileiras); QUE o pr6prio RICARDO MARCELO VILANNI quem 
representava a MURANNO BRASIL MARKETING junto a PETROBRAS; QUE alm de 
VILLANNI, outras pessoas de sua equipe tratavam de assuntos junto a PETROBRAS; 
QUE salvo engano, os eventos da MURANNO se deram tamb白m em 2008; QUE o 
Declarante tem conhecimento que RICARDO MARCELO VILLANNI representava as 
empresas FOSTER, MURANNO e MISTRAL junto a PETROBRAS; QUE agora, pela 
imprensa, tomou conhecimento de que RICARDO MARCELO VILLANI tamb白m atuava 
na a rea de meio-ambiente junto a PETROBRAS, porm, nao tinha conhecimento 
dessa sua atua9ao na 白  poca em que l白  trabalhava; QUE todas as empresas 
representadas por VILLANNI eram ligadas a s a reas de eventos/marketing; QUE nao 

	

一 	sabe dizer se referidas empresas eram todas do mesmo grupo; QUE sabe dizer, 
apenas, que eram todas representadas por VILLANNI; QUE esclarece que seu 
relacionamento com VILLANNI e suas empresas eram sempre em fun9白o de sua 
atividade na PETROBRAS, como Gerente de Comunical9白o; QUE o Declarante tinha 
como Chefe imediato na Gerencia de Comunica9ao no Rio de Janeiro/RJ a pessoa de 
CARMEM SWERE, Gerente-Geral do Corporativo da Diretoria de Abastecimento; QUE 
relata, inclusive, que era pessimo o relacionamento de VILLANNI com CARMEM, uma 
vez que o primeiro tinha comportamento bastante arrogante nos contatos com 
funcionarios da PETROBRAS em geral; QUE VILLANNI era indica9ao pessoal de 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE JULIO GERIN CAMARGO, pelo que sabe, era 
amigo pessoal de PAULO ROBERTO COSTA; QUE Por essa razao, o mesmo era 
sistematicamente convidado aos eventos que a PETROBRAS realizava; QUE o 
Declarante relata que a PETROBRAS realizava cerca de 900 eventos por ano 
(inaugura96es de pedras fundamentais, F6rmula 1 em Sao Paulo/SP, etc); QUE JULIO 
CAMARGO sempre estava entre os convidados dos referidos eventos; QUE assim 
como JULIO, v白rias outras pessoas eram convidadas sistematicamente aos eventos 

	

- 	da PETROBRAS, na cota de PAULO ROBERTO COSTA, como por exemplo SERGIO 
MACHADO (TRANSPETRO), VALDIR RAULP (PMDB), LEO PINHEIRO (OAS), 
executivos da ODEBRECHT, BRASKEM, DETEN, al6m de empres白rios ligados a 
petroquimicas; QUE o Declarante esclarece que apesar de ver constantemente JULIO 
CAMARGO nos eventos, jamais sentou-se com JULIO para tratar de qualquer assunto 
profissional ligado 自  sua rea de atua9白o na PETROBRAS; QUE se recorda que 
JULIO sempre no final do ano, encaminhava presentes (cestas de comidas, por 
exemplo) para diversas diretorias/gerencias da PETROBRAS, talvez tentando um 
maior transito com os funcion白rios; QUE ao contr白rio de VILLANNI, JULIO era uma 
pessoa muito carism白tica e querida por todas, o que fazia sua presen9a sempre 
agradvel; QUE neste momento, se recorda que al白m do seu contato com JULIO, 
quando ocupante do cargo de Gerencia de Comunica9白o no Rio de Janeiro/RJ, teve 
uma outra passagem, ainda na Bahia (na refinaria Landulfo Alves) em que JULIO 
esteve representando a empresa TOYO SETAL, participante de um cons6rcio 
responsavel pela constru9ao da unidade 39 da Refinaria Landulfo Alves; QUE na 
ocasi9白o, o Declarante se recorda de seu chefe imediato (DANIEL MACHADO) ter 
relatado que JULIO, representando os executivos japoneses da TOYO SETAL 
pleiteavam a formaliza9ao de um aditivo 自  referida obra; QUE na opiniao de seu Chefe 
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DANIEL, a e poca, referido aditivo seria indevido; QUE isso se deu 2001/2002 e 
acredita que referido aditivo nao foi aprovado; QUE com rela9ao a ALBERTO 
YOUSSEF nunca o viu na PETROBRAS; QUE nunca sentou com YOUSSEF para 
tratar de qualquer assunto; QUE apenas conhece referido cidadao pela imprensa; QUE 
soube pela imprensa tamb白m, que YOUSSEF teria sido o respons自vel pelo pagamento 
de valores a RICARDO VILLANNI, referente a eventos de F6rmula lndy, atrav白s de 
uma empresa de consultoria (MO CONSULTORIA); QUE n白o sabe dizer se tais 
pagamentos foram especificamente realizados 白  empresa MURANNO; QUE o 
Declarante informa que quando se deu esses pagamentos de YOUSSEF a VILLANNI, 
nao estava mais trabalhando na PETROBRAS; QUE enquanto trabalhava na 
PETROBRAS, informa que em geral, os eventos ligados 白  s empresas de VILLANI 
eram todos atrav白s de ZPQS - Pagamentos de Pequenos Servi9os - ligados ao 
programa interno da PETROBRAS SAP-R3; QUE pelo que leu na impresa, 
FRANCISCO PAES, assessor direto de PAULO ROBERTO COSTA quem teria 
realizado tal acerto com YOUSSEFIVELLANNI; QUE nega que tenha 
soliocitado/participado de qualquer reunio com representantes da empresa 
MURANNO a fim de viabilizar pagamentos por servi9os sem base contratual 
supostamente prestados pela referida empresa 自  PETROBRAS; QUE afirma que 
enquanto esteve a frente da PETROBRAS, todos os pagamento feitos 白  s empresas 
representadas por VILLANNI (inclusive a MURANNO) foram feitas corretamente ("por 
dentro") atrav白s de ZPQS; QUE confirma que todos os pagamentos corresponderam 
realmente a servi9os prestados pela referida empresa; QUE nega ter solicitado a 
JULIO CAMARGO que providenciasse o valor de R$ 1.000.000,00 a ALBERTO 
YCUSSEF a pedido de JOSE SERGIO GABRIELLI, enta6 presidente da 
PETROBRAS, a fim de solucionar a situa9ao com a MURANNO; QUE o Declarante 
nao tem qualquer rela9ao com SERGIO GABRIELLI, nao tendo sido levado ao Rio de 
Janeiro/RJ por este, o que todos pensam; QUE o Declarante nao tem qualquer filia9ao 
poltica; QUE soube, entretanto, pela imprensa, que tais valores haviam sido pagos via 
YOSSEF (caixa dois), ap6s pressao de LULA - GABRIELLI - PAULO ROBERTO 
COSTA - FRANCISCO PAES - JULIO CAMARGO ー  YOUSSEF; QUE a participa9白o de 
GABRIELLI teria sido a de impor tal pagamento, a mando de LULA; QUE entretanto, 
nao tem como provar tais fatos; QUE ARMANDO RAMOS TRIPODI era sindicalista, 
filiado ao PT e foi Chefe de Gabinete de GABRIELLI; QUE todos foram al9ados ao 
topo da PETROBRAS em fun9ao de serem ligados ao PT; QUE sua rela9ao com 
TRIPODI era estritamente profissional; QUE por fim, o Declarante informa que foi 
demitido por justa causa por VENINA VELOSA em 06/04/2009; QUE porm, acabou 
permanecendo na folha da empresa ate 2013, em fun9ao de um afastamento por 
problemas de sa自de; QUE sua demissao apenas foi formalizada no ano de 2013; QUE 
o Declarante acredita que foi mantido na empresa por tanto tempo (2009/2013) a fim 
de justificar irregularidades na PETROBRAS, inclusive de GABRIELLI e TRIPODI; 
QUE o Declarante foi blindado pelos executivos da PETROBRAS; QUE apesar de na 
epoca n白o ter conhecimento das denuncias que acabaram reveladas pela Lava-Jato, o 
Declarante acredita que evitando sua demissao, GABRIELLI e outros evitariam que 
vazasse para imprensa informa96es prejudiciais a imagens de tais pessoas, como por 
exemplo, desmandos na Gerencia de Comunica9ao (comando de sindicalistas ligados 
ao PT, patrocinios escusos, etc); QUE atualmente sobrevive com auxilio-doen9a do 
INSS, em virtude dos problemas psic6logicos causados pela sua demissao na 
PETROBRAS. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Foi entao advertido(a) da 
obrigatoriedade de comunica9ao de eventuais mudan9as de endere9o em face das 
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prescri96es do Art. 224 do CPP. Determinou a autoridade o encerramento do presente 
que, lido e achado conforme, o assina com O(a)deClaraflte, e comigo, ISRAEL SILVA 
DOS SANTOS, Escrivao de Polcia Federal, jasse Especial, 10. 290, que o lavrei
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ESCRIVAO(A) 
ISッ  SILVA DOS SANTOS 
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