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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

W 278728/2016 - GTLJ/PGR 
Inquerito 4244 
Relatot: Ministro Gihnar Mendes 

o Ptocurador Geral da Republica vem se manifestar nos 

seguintes termos. 

Trata-se de inquerito instaurado por determinac;:ao dessa e. 

Corte para investigac;:ao de fatos aparentemente cnrrunosos 

envolvendo parlamentar federal corn FURNAS. 

Autorizada a instaurac;:ao, foram enviados os autos it policia 

federal para diligencias no prazo de 90 dias. As fls. 312/313, foi 

solicitado mais prazo para termino das diligencias pendentes. 

Ante o exposto, o Procurador Geral da Republica requer a 

remessa dos autos it policia federal para continuidade db 

cumprimento das diligencias Iistadas, no prazo de 60 dias, sem 

prejuizo de outras que se mostrarem uteis no curs o da investigac;:ao. 

Requer, por fim, a juntada dos termos de declarac;:ao de 

Fernando Moura, em anexo, prestado pcrante o juizo da 13" Vara 
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PGR Peti~iio 4244 

Federal da Sec;:âo Judiciaria de Curitiba, nos autos da ac;:âo penal 

5045241-84.2015.4.04.7000. 

Bm,,", (0"1, 16 d~<O d, 2016. 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da Republica 
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Poder Judiciârio 
JUSTICA FEDERAL 

Se~âo Judiciăria do Paran a 
138 Vara Federal de Curitiba 

Av. Anita Garibaldi, 888, 2' andar - Bairro: Ahu - CEI': 80540-400 - Fone: (41 )321 0-1681 - wwwJ1jJr.jus.br- Email: 
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A<;ĂO PENAL N' S045241-84_2015.4,04.7000/PR 

AUTOR: MJNISTERIO POBLICO FEDERAL 

AUTOR: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 

REU: ROBERTO MARQUES 

REU: RENATO DESOUZA DUQUE 

REU: PEDRO IOSE BARUSCO FlLHO 

REU: OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FlLHO 

REU: MII.TON PASCOWITCH 

REU: LUIZ EDUARDO DE OLiVEIRA E SILVA 

REU: IULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO 

REU: IULIO CESAR DOS SANTOS 

REU: JOSE ANl1JNES SOBRINHO 

REU: IOSE ADOLFO PASCOWITCH 

REU: IOAO VACCARI NETO 

REU: GERSON DE MELLO ALMADA 

REU: DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINI 

REU: CRISTIANO KOK 

REU: CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA 

REU: JOSE DIRCEU DE OLiVEIRA E SILVA 

REU: FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA 

TERMO 

DE TRANSCRI<;:Â.O 
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Em 18 de fevereiro de 2016, em cumprimento aos termos do Provimento n° 
17/2013 da Egregia Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4' Regiiio, procedo il 
transcriyao do reinterrogatorio, colhido na AS:30 Penal n° 5045241-84.2015.404.7000, em 
audiencia realizada em 03.02.16 as 14hOO. 

FERNANDO ANT()NIO GJJIMARÂ.ES HOURNEAUX DE MOURA 

Juiz Federal:- Entăo, nesta as:iio penal 5045241-84, depoimento do senhor 
Femando Antiinio Guimaraes Houmaux de Moura. Eu estou realizando essa audiencia, foi 
feito um pedido da Defesa e do Ministerio Publico para reinquiriyao do senhor, peyo para o 
senhor puxar o microfone mais proximo porque essa audiencia 6 gravada. Senhor Fernando, o 
senhor assinou um acordo de colaborayao corn O Ministerio Publico, nao foi isso? 

I 
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Interrogado:- Foi sim, senhor. 

Juiz FederaI:- O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade? 

Interrogado:- Sim, senhor. 

Juiz Federal:- O senhor pretende manter esse acordo, senhor Femando? 

Interrogado:- Pretendo manter esse acordo. Eu gostaria, primeiramente, de 
pedir desculpas ao senhor, que eu fui ... a forma coma estive no dia 22, que eu fui 
desrespeitoso, porque depois, quando retomei, encontrei a minha filha, que estava 
preocupada, que achou que nao era ... "Pai, aconteceu a/guma coisa? Porque niio e o senhor. 
o senhor e uma pessoa educada, da forma como o senhor conduziu esse seu depoimento foi 
desrespeitoso e jocoso. " E depois de conversar corn meus filhos, porque eu tive ... Estava 
nervoso, porque eu tinha razăo para esti-lo, por esse motivo que eu ... Agora, essa delal'ao que 
eu fiz, ela e integralmente verdadeira, eu li e assinei. 

Juiz Federal:- Senhor Fernando, antes de entrar nisso, coma o senhor fez o 
acordo, o senhor disse que o senhor pretende manter, nessa condil'ao pela lei propria que rege 
essa materia, o senhor nilo tem o direito ao silencio. Se o senhor faltar corn a verdade, o 
senhor corre o risco de perder o acordo alem de responder criminalmente, certo? 

Interrogado:- Concordo, plenamente. 

Juiz Federal:- O senhor esti ciente disso? 

Interrogado:- Estou ciente disso. 

Juiz Federal:- Senhor Fernando, enmo eu nao entendi porque o senhor falou 
uma coisa uma hora, falou outra coisa outra hora, agora falou ouira coisa ... Eu, sinceramente, 
me escapa il compreensao. 

Interrogado:- Eu vou tentar que O senhor possa entender. Eu tive, no meu 
modo de entender, uma ameal'a velada corn rela.ao a minha familia, aos meus netos. 

Juiz Federal:- Senhor Fernando, o senhor prestou depoimento aqui foi ... 

Interrogado:- Prestei ao Ministerio Publico . 

Juiz Federal:- Certo, o senhor prestou depoimento aqui perante mim, o senhor • mesmo util izou esses termos agora, que o senhor teria agido de forma desrespeitosa, corn tom 
jocoso. O senhor nao parecia uma pessoa amea.ada naquela ocasiilo. 

Interrogado:- Eu estava preparado para fazer o que eu fiz, foi ate o que eu 
conversei depois corn meus advogados que niio tin ham conhecimento nenhum disso. Eu so 
passei esse fato para os meus advogados depois, eles niio tinham ... Eu me preparei para isso 
porque e uma forma de prote.ăo da minha familia, exc1usivamente, e a unica pessoa que eu 
procuro defender. 

Jui" Federal:- E como e que foi essa amea.a que o senhor afirma ter recebido? 

Interrogado:- Eu estava na cidade de Vinhedo, onde eu estou cumprindo a pena 
de semiaberto, eu estive ... 

Juiz Federal:- O senhor niio esta cumprindo pena. Niio existe isso. 

Interrogado:- Năo e pena. Pelo acordo eu tenho que ficar em Vinhedo, dormir 
das 08:00 ils 06:00, das 20:00 ils 06:00 da manhii e nilo ... E estou ficando la. 
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Juiz Federal:- O senhor esta mal infonnado, o senhor foi colocado em 
liberdade, essas restri~oes ainda nao foram impostas pelo juizo, s6 depois, na epoca da 
senten~a. 

Interrogado:- Desconhe~o, porque no meu caso ... 

Juiz Federal:- O senhor con verse bem corn seus advogados porque nao tem 
isso. 

Interrogado:- A informa~ao que eu tinha era essa, tanto que eu tenho ficado 
todos os dias em Vinhedo. 

Juiz Fcderal:- Mas o senhor esta equivocado. Eu sou juiz do processo, eu sei o 
que eu decido, o que eu coloquei nas minhas decisoes. 

Interrogado:- Eu vi pela acordo de colabora~ao. 

Juiz Federal:- Certo, mas isso s6 vai se aplicar quando da senten~a, se o senhor 
for condenado e se eu conceder os beneficios do acordo, que e uma situa~ao que ainda esta 
incerta . 

Interrogado:- Certo. Eu entendi da fonna coma foi me colocado, nao que eu 
entendi. Os advogados me colocaram dessa fonna. 

Juiz Federal:- E, entao colocaram de fonna errada. 

Interrogado:- Tanto que eu estou permanecendo desde o dia 02 de novembra 
eu estou pennanecendo em Vinhedo, final de semana nao saio de casa, feriado tambem nao 
saio de casa e nem tenho saido da comarca. 

Juiz Federal:- Entao, o senhor pode voltar il questao la da amea~a. 

Interrogado:- Eu estava na Rua Nove de Julho, fui a um despachante, que eu 
fui lracar a minha carta de motorista, ao sair do despaehante, questao de 5 e 8 metros, eu 
estava me dirigindo para a farmâeia, uma pessoa que estava corn uma blusa cinza clara aqui, 
de cinza a eseuro mais para eima, eal~a jeans, me de ... perguntou: "Como que vao seus nefos 
no Sul?" E eu falei: "Tudo bem, fao bem. " E virou e falou: "Olha, manda um abraro para o 
Leo. "E saiu. Eu aehei estranho, tanto que retomei, voltei, porque na hora eu falei: "Por que 
esfa jalando isso para mim, primeiro tem que perguntar pelos meus filhos, nao pelos meus 
netos." S6 quem me conhece sabe que eu tenho 2 netos que moram no Sul. 

Juiz Federal:- Que dia foi isso? 

Interrogado:- Foi um dia anterior ao meu depoimento. 

Juiz Federal:- lsso foi em que cidade? 

lnterrogado:- Em Vinhedo. 

Juiz Federal:- E por voita de que horas? 

Interrogado:- 10:30 da manha mais ou menos, entre 10:30 e II :00. 

Juiz Federal:- E o senhor achou que isso era uma amea~a? 

1 nterrogado:- Eu achei. 

Juiz Federal:- Mas a pessoa falou em tom amea~ador? 
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Interrogado:- Nao, fez essa pergunta, na hora eu estava nervoso, sabia que ia 
fazer o depoimento. Eu imaginei que alguem viesse me questionar para me desestabilizar. 

Juiz Federal:- Se O senhor foi amea,ado, por que o senhor nao se retratou 
completamente, o senhor se retratou apenas parcialmente? 

Interrogado:- Eu nao entendi, doutor. 

Juiz Federal:- O senhor veio aqui prestar depoimento perante o juizo, algumas 
coisas do seu acordo o senhor confirmou, outras coisas nao. 

Interrogado:- Eu coloquei corn rela,ao a duas pessoas, porque a pessoa nao 
tinha sotaque do Rio de Janeiro. As duas pessoas vinculadas ao Rio de Janeiro do meu 
depoimento, eu coloquei coma era, aquele pessoal da Hope e o Renato Duque. 

Juiz Federal:- A pessoa que abordou o senhor tinha sotaque de onde? 
Desculpe. 

Interrogado:- Nao tinha sotaque do Rio de Janeiro, tinha sotaque de Sao Paulo. 

Juiz Federal:- E dai o senhor fez o que? Eu nao entendi, qual foi o seu 
raciocinio? 

Interrogado:- Raciocinio que nao devia ser pessoal do Rio que tivesse 
mandado fazer isso. 

Juiz Federal:- E dai o senhor ... 

Interrogado:- Dei sequencia no meu depoimento relatando as coisas da Hope e 
do Renato Duque, mas das outras pessoas nao. Na realidade, eu ia negar tudo. 

Juiz Federal:- Se o senhor estava nervoso, por que o senhor nao transpareceu 
nervosismo no dia? No seu depoimento aqui, eu fiz o seu depoimento, colhi e o senhor nao 
estava nervoso. 

Interrogado:- Eu tinha me preparado para o que eu ia fazer, !anto que eu nao 
comuniquei nem aos meus familiares e nem aos meus advogados. 

Juiz Federal:- O que e verdade desses depoimentos que o senhor prestou 
perante o Ministerio Publico? 

Interrogado:- Perante o Ministerio Publico depois? 

Juiz Federal:- O que e verdade desses depoimentos que o senhor prestou no 
seu termo de colabora,ao? 

Interrogado:- Tudo, todos os termos que eu prestei sao verdades. 

Juiz Federal:- Para retom ar aqui, o senhor mencionou que o senhor participou 
da indica,ao do senhor Renato Duque, foi isso? 

Interrogado:- Participei, quem me trouxe o nome do Renato Duque foi o 
senhor Licfnio Machado, quem levou o nome para o senhor Licinio Machado foi o Helio 
Falcao, que foi um ex-diretor da companhia da PETROBRAS. O Licinio, eu conhecia o 
irmao deie, o Ricardo, fiz uma reuniăo corn ele depois que a gente ganhou a elci,ăo e eles me 
procuraram para trazer o nome para a Diretoria da PETROBRAS. Esse name eu levci ao 
conhecimento do Silvio Pereira e do Ze Dirceu. 

Juiz Federal:- O senhor falou diretamente corn o senhor Jose Dirceu? 
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Interrogado:- Falei diretamente corn o Jose Dirceu e corn o Silvio Pereira. 
Tanto que eu s6 fiquei sabendo da nomeayao do senhor Renato Duque no dia que o senhor 
Renato Duque foi nomeado. Coisa que eu năo exponho ai, o Silvio Pereira tambem falou da 
reuniăo posterior ao dia que ele foi indicado. No dia 1° de fevereiro de 2003, teve uma 
recepyăo na casa da Roseana Samey, que ela fez um jantar para o pai dela que tinha si do 
indicado presidente do senado. O Jose Dirceu tinha me ligado para que eu fosse ao jantar, eu 
acabei chegando um pouco mais tarde no jantar, quando eu cheguei no jantar ele estava ao 
lado da piscina corn umas 5 pessoas, eu fui cumprimentâ-Io, fui abraya-Io, quando eu abracei 
o Ze, ele virou para mim e falou assim: "Nomeei hoje o Duque." Isso foi no dia 1° de 
fevereiro, eu aproveitei e abracei e dei um beijo no rosto deIe. Posteriormente o Silvio Pereira 
me explicou coma e que havia sido a indical'ăo. 

Juiz Federal:- O relato que o senhar fez na ultima audiencia, de que havia uma 
discussăo entre o nome deie e o de um outro indicado, isso existiu? 

Interrogado:- Existiu, foi uma reuniao, que foi feita uma reuniao ao lado da 
sala do ministro, na epoca na Casa Civil, entre o ZIS Eduardo Dutra, que foi indicado pelo 
presidente da PETROBRAS, o Luiz Gushiken, que era da Secretaria de Comunical'ăo, o 
Dehibio Soares, a Dilma Rousseff, que era Ministra da Minas e Energias, o Silvio Pereira e 
foram analisados todos os nomes que seriam indicados para cargos de Diretoria. Quando 
chegou na Diretoria de Serviyos houve um impasse, porque existia uma indicayăo de Edimir 
Varela, que era o antigo diretor, e Renata Duque. Quando foi questionado quem estava 
indicado o Edimir Varela, o Delubio nao podi a falar que era ele, o Dehibio disse que foi 
indical'ăo do Aecio Neves, nisso houve um impasse, eles chamaram - tudo isso quem me 
relatou foi o Silvio Pereira - eles chamaram entăo o Ministro Jose Dirceu para decidir qual 
dos dois seria. Quando ele chegou na reuniăo ele disse: "O Aecio ja foi contemplado corn 
Fumas, fica o Renato Duque." Foi isso que ocorreu na reuniăo, conforme relata do Silvio 
Pereira. 

Juiz Federal:- E o senhor passou a receber propinas, comiss5es em decorrencia 
dessa sua participayăo na indicayao do senhor Renato Duque? 

Interrogado:- Recebi. 

Juiz Federal:- Como que isso era operacionalizado? 

1 nterrogado:- Primeiro recebi atraves da Etesco, em um acordo que eu fiz corn 
o pessoal da Etesco, quando eu sai, quando eu fui viajar, eles me davam parcelas trÎmestrais 
de 30 miI d6lares, que seriam relativos a 10 mii d61ares por mes. E quando ... E 
posteriormente, quando eu ... Foi uma forma de um "cala a boca", de ficar fora, eu passei a 
receber uma parcela mensal atraves do senhor Milton Pascowitch, que era referente il Hope. 

Juiz Federal:- Ta, mas a indical'ăo do senhor Duque foi quando? 

Interrogado:- A indicayăo do Duque foi dia 1 ° de fevereiro de 2003, que ele foi 
nomeado. 

Juiz Federal:- E essa sua viagem foi quando? 

Interrogado:- 2005. 

Juiz Federal:- E nesse intervalo de tempo? 

Interrogado:- Nesse intervalo de tempo foi o recebimento da Hope. 

Juiz Federal:- Mas o senhor comeyou de imediato recebendo? 

Interrogado:- Năo, da Hope foi s6 em 2004. 
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Juiz Federal:- E da Hope quem Ihe pagava? 

Interrogado:- Quem pagava na Hope era o Rogerio e o Junior. 

Juiz Federal:- Como que o senhor recebia esses valores? 

Interrogado:- Era, a principio, atraves do Julio Camargo e depois atraves do 
Milton Pascowitch. 

Juiz Federal:- Oepositava em alguma conta do senhor? 

Interrogado:- Nao, era dinheiro. Sa depositaram quando eu comecei a ficar 
fora, mas fora isso era dinheiro vivo. 

Juiz Federal:- E O que o senhor fazia corn dinheiro vivo que o senhor recebia? 

Interrogado:- Pagava contas. 

Juiz Federal:- Oepositava em conta, fazia ... Tem algum rastro documental 
desse dinheiro? 

Interrogado:- Aigumas contas eu ... Depositava na minha conta, alguma coisa 
pequena e o restante eu guardava. 

Juiz Federal:- E como que entra o Milton Pascowitch nessa histaria? 

Interrogado:- O Milton Pascowitch ele me procurou em 2002, o Milton e meu 
amigo jă de muitos anos. Ele me procurou em 2002 que ele estava em uma situal'ao dificil, 
queria que eu o ajudasse. Eu conversei ali, na epoca ele me dizia que era ate diretor da 
Engevix, ele era consultor. E eu conversei corn o MilIon e o Milton passou a lrabalhar junto 
comigo, porque o MilIon, nesse periodo de 2003, 2004, o MilIon nao teve contalo nem corn o 
S.ilvinho e nem corn o Ze Dirceu, ele tinha contato comigo. Para que eu nao pudesse ir nas 
empresas, eu encaminhava o MilIon para as empresas, quando o Renalo dizia: "O/ha, ti para 
retirar um dinheiro na empresa laI. ", eu mandava o MilIon pegar. 

Juiz Federal:- Em que empresas que o Milton foi pegar dinheiro? 

Interrogado:- Foi pegar dinheiro na UTC, na Hope, na Engevix. E uma vez na 
GDK . 

Juiz Federal:- E eram contratos com a PETROBRAS? 

Interrogado:- Eram contratos corn a PETROBRAS. 

Juiz Federal:- E o senhor Renato Ouque, tambem recebia valores? 

Interrogado:- Recebia. 

Juiz Federal:- Como que o senhor sabe disso? 

Interrogado:- Porque eu conversei com o Renato Ouque, depois da indical'ao 
deIe, quem levou o Renato Ouque il Casa Civil para apresentar pro Ze Dirceu, o Ze Dirceu 
nao conhecia o Renalo Ouque ale o dia que ele foi nomeado, quem levou ele â Casa Civil fui 
eu, que apresentei o Renato depois para o Z6 Oirceu. E eu ia ao Rio de Janeiro negociar corn 
o Renalo, as primeiras conversas que a genle teve, quando negociou eu, ele e o Si Ivinho, era 
corn relal'ăo as platafonnas, foi o primeiro assunlo que a gen te tratou, as plalafonnas de 51 a 
56. E depois um oleoduto que ia sair, que acabou nao saindo, que chamava POT. Nesse dia a 
genle definiu que seria 1% para o nucleo Sao Paulo, 1% para o nueleo nacional e 1% para a 
companhia, no caSO o Renato Ouque e os gerenles deIe. 
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Juiz Federal:- 3% ao todo? 

Interrogado:- Isso. 

Juiz Federal:- Em cima do valor do contrato? 

Interrogado:- Em ci ma do valor do contrato. 

Juiz Federal:- E como que era essa divisăo, o senhor pode repetir? 

Interrogado:- 1 % niIcleo 8ăo Paulo, 1 % niIcleo nacional, 1% companhia. O 
que eu tinha acertado. 

Juiz Federal:- Quem que e niIcleo 8ăo Paulo. 

Interrogado:- NiIcleo Săo Paulo e o PT Săo Paulo e o grupo politico do Jose 
Dirceu. 

Juiz Federal:- Nilcleo Capital, o que era? 

Interrogado:- NiIcleo Nacional. Era o PT nacional. 

Juiz Federal:- Nacional, isso. E quem que era o niIcleo ... 

Interrogado:- Na epoca era o DeliIbio Soares e depois passou a ser ... Que era o 
tesoureiro do PT. 

Juiz Federal:- E companhia, quem que era? 

Interrogado:- Companhia era o Renato Duque, ele e o Pedro Barusco. 

Juiz Federal:- O senhor ja sabia que o Pedro Barusco recebia tamhem nessa 
epoca? 

Interrogado:- Ele participava de vez em quando das reuni5es. 

Juiz Federal:- E esse percentual 3% em que contratos que se aplicou? 

Interrogado:- Esses contratos, do que eu sei, foram relacionados il Hope, 
relacionados aos contratos das sondas, das plataformas, relacionado ao conlrato de Cacimba, 
aos oleodutos, porque eu fiquei, nesse periodo, eu fiquei de 2003 a final de 2004. 

Juiz Federal:- E da Engevix? 

Interrogado:- A Engevix ela acabou entrando no primeiro contrato que era o de 
Cacimbas, porque Cacimbas a principio quem ia fazer era a GDK. Como surgiu o empecilho, 
problema da Land Rover do Silvinho, eles evitaram colocar a GDK para nâo criar problema. 
Ai o Milton aproveitou, que o Milion jogava golfe corn o Barusco, estava sempre ligado corn 
O Renato, fui eu que apresentei para ele o Renato e o Barusco, o Milton negociou a entrada da 
Engevix para fazer Cacimba. Depois eles acabaram ate fazendo Cacimba Tres, que eu ja năo 
participava mais. 

Juiz Federal:- Mas o senhor recebeu percentual tambem nesses contratos da 
Engevix? 

Interrogado:- Recebi, porque eu tinha um acordo corn o Milton Pascowitch, de 
quando o Milton veio conversar comigo, eu falei: "MilIon, Iudo que voce jizer corn rela,iio a 
Engevix, eu quero uma porcentagem do que voci! ganhar." Isso foi o meu acerto corn o 
Milton Pascowitch. E depois que eu tive O problema corn o Milton Pascowitch, quando eles 
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fizeram, a Engevix fez .. acho que sao 6 ou 8 sondas, que dava um contrato entre 8 e 11 
bilhaes, eu fui cobrar o Milton da parte deie, que eu sabia que ele tinha recebido e ele falou 
para mim que eu năo tinha combinado isso corn ele. 

Juiz Fedcral:- E quanto que o senhor recebia desses ... por exemplo, desses 3%, 
quanto que ia para o senhor? 

Interrogado:- Uma porcentagem, eles que definiam. Năo tinha um preyO fixo. 

Juiz Federal:- Uma media, o que era? 

Interrogado:- Eu sempre pegava a menor parte porque a minha participayao era 
pequena. No caso da Hope eu recebia 100 miI reais. 

Juiz Federal:- Por mes? 

Interrogado:- Por mes. 

Juiz Federal:- E da Engevix, por exemplo? 

Interrogado:- Da Engevix, quando o Milton fez um acerto comigo, eu tinha 
direito da Engevix da composiyao do que ele tinha feito, 2 milhaes e 300. 

Juiz Federal:- E nesses dos cascos ai? 

Interrogado:- Dos cascos eu nao participei, porque eu fui cobrar o Milton e ele 
disse que nao tinha acertado isso, nâo tinha combinado isso corn ele. 

Juiz Federal:- Nao, daqueles primeiros que o senhor mencionou, das 
plataformas, como que foi? 

Interrogado:- Das plataformas eu acabei nao recebendo porque plataforma s6 
comeyaram a vincular depois de 2005, quando eu ja tava fora. Eu nao recebi nenhum tostâo 
das plataformas, quem recebeu foi o parti do. 

Juiz Federal:- E o que O Jose Dirceu recebia disso, quais contratos que ele 
recebeu? 

Intcrrogado:- Os contratos que o li recebeu sao relacionados aos contratos do 
Renato, porque o Renato que determinava quanto que tinha que ir buscar. Ai o Milton 
Pascowitch pode explicar muito melhor do que eu. Nesse meio periodo eu sabia o que 
receber, foi o que recebeu o que a gente ganhou de Cacimba e do primeiro caso da Engevix. 

Juiz Federal:- Ta, mas esse o senhor sabe quanto que o senhor Jose Dirceu 
recebeu, qual que era o percentual que Ihe cab ia, ou o nucleo politico deIe ... 

Interrogado:- Se eu receb.i dois e trezentos, deve ter recebido no minimo o 
dobro. 

Juiz Federal:- E quando o senhor fala o grupo politico do Jose Dirceu, quem e 
o grupo politico do Jose Dirceu? 

Interrogado:- II o grupo politico para ajudar em campanha do pessoal deie, dos 
candidatos a vereador, deputado deie. 

Juiz Federal:- Isso ia para a campanha ou ia para e1es pessoalmente, O senhor 
tem conhecimento? 
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Interrogado:- Eu nao tenho eonheeimento porque eu nunea dei nenhum tostao 
para o Ze. 

Juiz Federal:- Essas pessoas que estao na denuneia, o Luiz Eduardo, reeebia 
tam bem? Fazia parte desse grupo do senhor Jose Direeu? 

Interrogado:- Eu eonheei o senhor Luiz Eduardo em 2012. 

Juiz Federal:- O senhor Roberto Marques? 

Interrogado:- O Roberto Marques trabalha eom o Ze ja de muitos anos. 

Juiz Federal:- Mas ele reeebia esses valores? 

Interrogado:- O Roberto Marques eu nao sei se ele reeebia, porque o que saia 
da gente eu que entregava na mao do Milton e depois o Silvio determinava para quem tinha 
que mandar. 

Juiz Federal:- E o Julio Cesar? 

Interrogado:- Tambem, o J6lio Cesar nao tenho conheeimento que ele tenha 
reeebido. 

Juiz FederaI:- Mas por que o senhor afirma entao que o Senhor Jose Direeu 
reeebia, se o senhor disse que o Silvio que fazia esse ... 

Interrogado:- Ele reeebia porque foi eneaminhado para o ... O Silvio mesmo me 
deu, falou: "Olha, leva esse trezentos e setenta e cinco.", entreguei na mao do Milton e falei: 
"Esse dinheiro e do Jose Direeu.", que o Silvio tinha falado para mim e o Milton guardou. 

Juiz Federal:- Mas o Silvio Pereira Ihe passou esses valores? 

Interrogado:- Eu fui buscar esse dinheiro. 

Juiz Federal:- Corn o Silvio Pereira? 

Interrogado:- Nao, fui buscar corn o J61io Camargo. 

Juiz Federal:- Corn o J61io Camargo? 

Interrogado:- O Julio Camargo. Na Joaquim Floriano, n6mero 72. 

Juiz FederaJ:- Mas ai o senhor foi buscar corn o J61io e passou para quem? 

Interrogado:- Passei para o M ilton Paseowiteh guardar. 

Juiz Federal:- Eu nao entendi dai de onde que entrou o Silvio Pereira nessa 
hist6ria. 

Interrogado:- O Silvio que pediu que eu fosse passar no J61io para pegar o 
dinheiro. 

Juiz Federal:- Mas ele afirmou expressamente que o dinheiro era para o Jose 
Dirceu? 

Interrogado:- Afirmou. 

Juiz Federal:- E esse dinheiro que foi pegar no Julio era do que? 

Interrogado:- Era relacionado a obras da Camargo Correa. 
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Juiz Federal:- Na PETROBRAS? 

Interrogado:- Na PETROBRAS, se nao me falha a memoria REPAR. 

Juiz Federal:- Isso foi por voita de quando? 

Interrogado:-Isso em 2004. 

Juiz Federal:- E essa historia ai que o senhor fugiu do pais, pode esclarecer? 

Interrogado:- Eu nao fugi, o que aconteceu eu, em fevereiro de 2005 estava 
muito fervescente o caso do Mensalao, exista um deputado que hoje e are prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes que a todo momento pedia a minha participa~ao na CPI e sairam notas 
em jomal, revista, eu procurei o Ze Dirceu, fui a Brasilia em fevereiro de 2005, jantei na casa 
deIe, eu ele e a esposa deie, na epoca a Maria Rita, depois do jantar ela saiu e fui il sala junto 
conversar corn o Jose Dirceu e falei para ele da minha preocupa~ao, porque eu nao tinha 
envolvimento nenhum corn o Mensalâo, mas eu nao tinha corn O Mensalao, mas tinha corn a 
PETROBRAS. E eu sabia, que se aparecesse meu nome, meu nome surgisse ali e eu fosse 
participar o negocia da PETROBRAS jit tinha estourado na epoca, desde 2005. E quando 
conversei corn o Ze ele falou para mim:- "Vai embora, deixa a poeira abaixar e depois voce 
voIta.", 

Juiz Federal:- E por que ele sugeriu isso ao senhor? Porque tiveram outras 
pessoas que ficaram aqui respondendo a proccsso. 

Interrogado:- Ele sugeriu porque eu nao aparecia, eu nao fui convocado para a 
CPI, eu nao fui indiciado no Mensalao e eu era vinculado exclusivamente ao negocio da 
PETROBRAS. Se aparece o Fernando ia aparecer o caso da PETROBRAS, eu so tinha 
atua~ao na PETROBRAS. 

Juiz Federal:- Mas se aparecesse seu nome, por que ia ser revelado o caso da 
PETROBRAS? 

Interrogado:- la se revelado porque eu tin ha coisas junto corn o Ze e corn o 
Silvinho e corn o Renato Duque e corn o Barusco. 

Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se ele sugeriu a mais alguem para 
deixar o pais? 

Interrogado:- Nao. 

Juiz Fedcral:- Nao sugeriu ou nao tem conhecimento? 

Interrogado:- Nao tenho conhecimento. 

Juiz Federal:- E por que ele nao teria sugerido sair do pais o Silvio ou o 
proprio Delubio? 

Interrogado:- O Silvio estava envolvido e o Delubio tava envolvido. 

Juiz Federal:- Mas nâo faria mais sentido ele sugerir a essas pessoas 
envolvidas que deixassem o pais, do que o senhor, que nâo estava envolvido? 

Interrogado:- Por eu estar tentando ser envolvido, estar tentando me envolver, 
era muito mais fiicil eu sair do que os outros que jit estavam envolvidos. 

Juiz Federal:- E Iă fora, o senhor continuou recebendo dinheiro? 

Interrogado:- Depois de 06 meses. 
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Juiz Federal:- Quanto O senhor recebia, aproximadamente? 

Interrogado:- Eu recebia do Licinio trinta miI trimestral e do Milton 
Pascowitch cem miI. 

Juiz Federal:- Esses pagamentos que eles faziam ao senhor ... 

Interrogado:- Atraves de doleiro ou na conta da Lilian. 

JuÎZ Federal:- Mas o senhor mesmo usou uma expressiio "cala a boca". 

Interrogado:- Essa foi ... Senlei eu, o Renato e o Milton, eu que entendi como 
um "cala a boca", porque eles definiram que iam me dar um dinheiro para eu ficar fora, iam 
me dar uma manutenl'iio para mim la fora. 

JuÎZ Federal:- E quando foi essa reuniiio aproximadamente? 

Interrogado:- Essa reuniiio foi em 2005, quando eu voltei. 

Juiz Federal:- E o Senhor Jose Dirceu tambem falou nesses pagamentos ao 
senhor? 

Interrogado:- Niio conversei corn o Ze sobre esse pagamento. 

JuÎZ Federal:- Ele sabia que o senhor recebia? 

Interrogado:- Corn ceTteza. 

Juiz Federal:- Por que corn ceTteza? 

Interrogado:- Porque ele que coordenava corn o Milton questiio de dinheiro. 

Juiz Federal:- Quem que dava a ultima palavra nesses pagamentos, era ele, o 
Renato Duque, o senhor, o Milton ... ? 

Interrogado:- A palavra final nos pagamentos? 

JuÎZ Fedcral:- Isso, isso . 

Interrogado:- O Renato Duque quem distribuia. 

Juiz Federal:- Vai X para tanto, Y para tanto ... 

Interrogado:- O Renato Duque quem fazia a distribuil'iio, tanto para taI lugar, 
tanto para taI lugar, tanto pra taI lugar, ele determinava:- "Vai buscar em taI empresa, vai 
buscar em taI empresa e em taI empresa ... ". 

Juiz Federal:- O senhor mencionou no seu ultimo depoimento que aquelas 
doal'oes que o senhor recebeu do Senhor Milton e do irmiio deIe eram pagamento de propina 
atrasado. 

Interrogado:- Nao, era pagamento ... Ele juntou, quando ele fez uma doal'ăo 
para os meus filhos, da empresa deles direto. Ele colocou como se isso fosse tudo da Engevix 
e nao era, ele somou uns dois e !rezentos que ele tinha que me dar da Engevix, jă tinha dado e 
o restante relacionado a algumas coisas da Hope. Entao, ele juntou dinheiro e deu cinco 
milhiies e pouco. 

Juiz Federal:- Isso eram propinas entăo de contratos dessas empresas corn a 
PETROBRAS? 
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Interrogado:- Corn a PETROBRAS. 

Juiz Fcderal:- Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de retificar do seu 
depoimento anterior? 

Interrogado:- Do meu depoimento nao, o meu depoimento esta inteiro al. 

Juiz Fcderal:- Senhor Silvio tam bem reeebia esses pagamentos, uma parte para 
ele? 

Interrogado:- Corn eerteza. 

Juiz Federal:- Por que O senhor diz isso? 

Interrogado:- Porque e uma oportunidade, eu peguei seiscentos mil reais na 
casa do Silvio, que ele tinha recebido da GDK e ele pediu para eu entregar para uma outra 
pessoa. 

Juiz Federal:- Quem seria? 

Interrogado:- Seria o Senhor Andre Bittar . 

Juiz Federal:- Quem que e Andre Bittar? 

Interrogado:- Nao consta ai na minha dela9ao, era um amigo do Silvio. 

Juiz Federal:- O que foi esse Land Rover que ele recebeu la da GDK, o que 
que era isso? 

Interrogado:- Nilo sei, ele que questionava, o Cesar para ter uma forma ... 
Porque o Cesar nao ia participar do PDT, o PDT ja tinham quatro empresas e a GDK gostaria 
de participar da PDT. Acredito eu que tinha sido uma forma do Cesar se aproximar mais do 
Silvio para poder participar do PDT que acabou, depois, sendo anulado, o Cesar ia participar 
da Cacimba, era o dono da GDK. 

Juiz Federal:- PDT que o senhor fala e o que? 

lnterrogado:- PDT e um oleoduto que sairia do Rio de Janeiro ate Campinas, 
mas foi cancelado por questOes ambientais . 

Juiz Federal:- E esses seiscentos mii que O senhor mencionou, do que que era 
entao? 

Jnterrogado:- Esses seiscentos mil O Silvio falou que tinha recebido do Cesar 
da GDK e eu encaminhei, ele pediu para deixar no escrit6rio do Andre, eu deixei no escrit6rio 
do Andre. 

Juiz Federal:- Mas em decorrencia de algum contrato da PETROBRAS? 

Interrogado:- Eu nao sei, nao posso inform ar isso para o senhor. 

Juiz Federal:- E por que ele usava o senhor para isso e nao, por exemplo, o 
Milton ... 

Interrogado:- Porque ele nao conhecia o Milton, ele conhecia o Jitlio, mas o 
Milton ele nao conhecia. Ale esse ano antes de eu ir para Iii nenhum dos dois conhecia, nem o 
Silvio e nem o Ze Direeu. O Milton fazia para mim o recolhimento do dinheiro, depois que eu 
fui embora eu prccisava informar onde que estava O dinheiro e ai eu informei para eles quem 
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era a pessoa. Porque a principio eu ainda tinha colocado: "Eu nao quero apresentar o Milton 
para voce, porque voce porque se alguem questionar quem e o Milton voces nao conhecem, a 
unica pessoa que conhecem sou eu.". 

Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento anterior que da mesma 
forma que o declarante recebia um "cala a boca", que foi sua interpretal'ao, que vinha de 
empresa que tinha contrato corn o Govemo Federal, acredita que Silvio Pereira tambem tenha 
recebido um "cala a boca". 

Interrogado:- E foi o que eu fiquei sabendo, eu nao ... Essa afirmal'ao eu nao fiz 
COrn o certeza, eu fiquei sabendo que ele recebia da OAS ou da Ultratec, eu nao tenho certeza. 

Juiz Federal:- E o senhor ficou recebendo corn o? 

Interrogado:- Como eu fiquei recebendo ou sabendo? 

Juiz Federal:- Desculpa, corn o ficou sabendo. 

Interrogado:- ComentArio do pessoal. 

Juiz Federal:- Comentario de quem? 

Interrogado:- O pessoal que a gente conversava sobre questao da 
PETROBRAS o pessoal dizia:- "Nao, o Silvio esta sendo cuidado.". 

Juiz Federal:- Quem Ihe falou isso, por exemplo? 

Interrogado:- Ze Direeu. 

Juiz Federal:- Quando que ele falou isso ao senhor? 

Interrogado:- Em Vinhedo, na casa deIe. 

Juiz Federal:- Isso foi aproximadamente quando? Mais de uma vez ele falou? 

Interrogado:- Acredito que 2010, por ai. 

Juiz Federal:- E o senhor voltou para o pais quando mesmo? 

Interrogado:- Em abril de 2013, mas eu vinha constantemente. 

Juiz Federal:- E depois que estourou essa investigal'ao da PETROBRAS aqui, 
o senhor nao pensou em ir embora novamente? 

Interrogado:- Nao, senhor. 

Juiz Federal:- Mas o senhor nao achou que iam chegar no senhor? 

Interrogado:- Tinha certeza. 

Juiz Federal:- Da outra vez o senhor saiu do pais por causa do Mensalâo, dessa 
vez o senhor nao saiu por que? 

Interrogado:- A principio eu nâo estava mais envolvido, meu envolvimento foi 
ate 2005, eu achei que nao teria problema ncnhum, porque imaginava ate que as coisas que eu 
tinha feito jă estava prescritas. 

Juiz Federal:- Essas empresas pagavam por qual motivo, a Engevix, a ... ? Essa 
empresa do Licinio, que o senhor mencionou, qual que e mesmo? 
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Interrogado:- Etesco. 

Juiz Federal:- A Etesco. Pagavam por que? 

Interrogado:- Por causa da obra, era mais ou menos um praxe. 

Juiz Federal:- Mas eles tiveram algum beneficio, superfaturamento, alguma 
coisa mais especifica que levava a esses pagamentos? 

Interrogado:- As concorrencias na PETROBRAS mais ou menos elas sao para 
coisas grandes, elas sao quase dirigidas, porque s6 pode participar quem tem o cadastro 
especifico para isso e as empresas conversavam, ja tinha sido feito um cartel para negocia~ao 
das obras eera muito mais facil de resolver esse problema. 

Juiz Federal:- O senhor mencionou num depoimento seu anterior que a Etesco 
teve seus contratos ampliados por conta desse relacionamento corn Renato Duque? Tem 
conhecimento disso? 

Interrogado:- A Etesco ela teve o FloteI, ela tem um FSO, ela tem um FPSO e 
ela ganhou 5 plataformas na Sete Brasi\. 

Juiz Federal:- Mas isso em deeorreneias desses pagamentos que ela fazia? 

Interrogado:- Em deeoITeneia da rela~ao que ela tinha corn Renato Duque. 

Juiz Federal:- E o senhor sabe se o Senhor Renato Duque dirigiu de alguma 
forma esses contratos para a Eteseo? 

Interrogado:- No que cab ia il Diretoria de Engenharia, em servi~os da 
engenharia, corn eerteza. 

Juiz Federal:- Mas o senhor sabe efetivamente se ele fez alguma eoisa? 

Interrogado:- Tenho certeza absoluta. 

Juiz Federal:- O que ele fez, entao? 

Interrogado:- De conversa ate corn o Renato Duque, no easo, o que o Licinio 
chegou a ganhar duas concorrencias e depois vendeu para a OAS, de dutos . 

Juiz Federal:- Depois eu tenho umas considerayoes finais. Eu passo ao 
Ministerio Publico. 

Ministl\rio Publico Federal:- Boa tarde, Senhor Femando. 

Interrogado:- Boa tarde. 

Ministl\rio Publico Federal:- Senhor Femando, quando o senhor estava 
falando, respondendo as perguntas do Doutor Sergio, o senhor mencionou que o senhor saiu 
do Brasil, quando o senhor foi para os Estados Unidos porque podia estourar o esquema da 
PETROBRAS e, segundo o senhor falou aqui, o Silvio e o Dirceu estavam envolvidos, queria 
que o senhor detalhasse, principalmente a participa~ao do Senhor Jose Dirceu. 

Interrogado:- Vou explicar. Quando acabou a elei~ao, vou ser um pouco 
prolixo. Quando acabou a eleiyao de 2002, que ganhamos a eleiyao, foi feito uma reuniao 
para defini~ăo de mais ou menos umas cinco Diretorias de estatais para poder ajudar a nivel 
de campanha posteriormente, entao que seria interessante a nomea~ao das pessoas. Entao, foi 
acertado, foi conversado sobre PETROBRAS, conversado sobre COITeio, Caixa Economica 
Federal, Furnas, Banco do Brasil, essas eram as empresas ... Desde que todas as pessoas que 
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fossem indicadas, elas teriam que estar com 20 anos de casa, ser funcionario da casa para 
poder receber essa indica9ao, isso foi conversado antes, em novembro de 2002. Ai nessa 
rcla9ao foi indicado o nome do Renato Duque para a PETROBRAS, foi indicado o nome do 
Senhor Eduardo Medeiros para o Correio, foi, a principio, eu levei para o Ze Dirceu O nome 
do Dimas Toledo, que continuasse na Diretoria de Fumas, ele usou ate uma expressao 
comigo, falou: "O Dimas năo, porque o Dimas se entrar em Fumas, se colocar ele de porteiro 
ele vai mandar em Fumas.", ele eate uma pessoa que ja esta la hii 34 anos, e uma indica9ăo 
que sempre foi do Aecio. Passados uns I mes e meio, ele me chamou e falou: "Qual esua 
rela9ao com O Dimas Toledo?", eu falei: "A minha rela9ao com o Dimas Toledo, eu estive 
com ele umas 3 vezes, achei ele competente, um cara profissional.", ele falou: "Nao, porque 
esse foi o unico cargo que o Aecio pediu para o Lula, entăo voce vai la conversar corn o 
Dimas e diga para ele que a gente vai apoiar a indica9ao deie.", eu fui conversar com o Dimas 
e o Dimas na oportunidade me colocou da mesma forma que eu coloquei o caso da 
PETROBRAS, em Fumas era igual, ele falou: "Voces nao precisam nem aparecer aqui, voces 
vao ficar 1/3 em Sao Paulo, 1/3 nacional e 1/3 Aecio.". 

Ministerio Publico Federal:- Mas a pergunla que eu fiz para o senhor foi 
diferente, eu queria saber qual Il a participa9ao do Senhor Jose Direeu no esquema da 
PETROBRAS, especificamente, o senhor falou que ele eslava envolvido, que o senhor tinha 
que sair porque o senhor eslava envolvido DO esquema da PETROBRAS junto com o Silvio, 
junto corn o Dirceu . 

Interrogado:- O Ze indicou o Renato Duque, a indica9ăo eu pedi para que ele 
indicasse. 

Ministcrio Publico Fedcral:- O senhor pediu e qual foi a rea9ao deie? Ele 
falou que ia indicar? 

Interrogado:- Ele falou:- "Traz o nome para a gente an.lisar.", o Silvio 
analisou, mandou e o Duque foi nomeado, quando o Duque foi nomeado eu e o Silvinho 
fomos conversar corn o Duque para tralar com ele e ainda a gente fez uma coloca9ao para ele: 
"Olha, o que voce decidir aqui, que evoce que estii assinando, o teu sim e o teu nao tem o 
mesmo valor para a gente, voce que vai dizer o que e viavel e o que nao e viavel fazer aqui 
dentro. E vai ter que fazer uma ajuda para o partido.", ninguem pensava na epoca em fazer 
alguma coisa em beneficio proprio, porque a principio ... 

Ministerio Publico Federal:- Ajuda para o partido era por determina9ăo de 
quem? 

Interrogado:- Do partido? Era pro partido, tanto nacional quanto Sao Paulo. 

Ministerio Publico Federal:- Sim, mas alguem ... O Jose Dirceu mandou, o 
Silvio quem mandou? 

Interrogado:- Quem comandava a Diretoria de servi90s era o Jose Dirceu e o 
Silvinho, eram os dois. 

Ministerio Publico Federal:- Entăo, essa ordem era do Jose Dirceu? 

Interrogado:- Sim. 

Ministerio Publico Federal:- De recolher uma parte ... 

Interrogado:- Para o partido. Depois o Delubio foi conversar com o Renato 
Duque. 

Ministerio Publico Federal:- Esta certo. Bom, o senhor mencionou, tambem, 
em outro momento, que quando o senhor jă eslava fora o Jose Dirceu deveria ter ciencia de 
que o senhor eslava recebendo esses valores porque ele coordenava corn o Milton esses 
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pagamentos, coma que era essa coordena~ao dos pagamentos? 

Interrogado:- Quando eu sai daqui, o Milton era uma pessoa que eu que 
apresentei, que ele cuidava de umas coisas que eu tinha pedido para o Milton cuidar que eu 
cuidava, que era esse recebimento quando o Duque pedia ou quando o Silvinho pedia e eu 
deixava corn o Milton. Quando o Silvinho pedia: "Olha, precisa mandar para tai lugar, para 
outro lugar voce diz ... ", ai eu falei: "Pode deixar.", encaminhei para o Milton e encaminhei 
para quem ele mandou. Quando eu sai, eles queriam saber onde estava esse dinheiro, eu 
coloquei em contato corn o Milton o Roberto Marques, que era uma pessoa mais ligada, ainda 
nao tinha apresentado o Milton para o Jose Dirceu, entao o Roberto Marques come~ou a fazer 
contato direto corn o Milion para que o Milton pudesse fazer os repasses que eles quisessem 
fazer. 

Ministerio Publico Federal:- Entiio, so para entender, corn a participa~ao do 
Roberto Marques exatamente nesse esquema era ... 

Intcrrogado:- Foi fazer o contato corn o Milton, quando eu sai eu falei para 
ele ... 

Ministerio Publico Federal:- Nessa parte de pagamento de propina, de 
controle, o que e? Contato e muita coisa . 

Interrogado:- E corn o se fosse recado para o Milton, o que o Milton tin ha que 
fazer. 

Ministerio Publico Federal:- Em rela~ao a que? A pagamentos de propina? 

Interrogado:- A pagamentos. 

Ministerio Publico Federal:- De propina? 

Interrogado:- De propina. O Milion ja tinha recebido a propina, o Milton la 
fazer pagamentos corn o dinheiro que estava corn ele. 

Ministerio Publico Federal:- Nao, so para ficar bem claro. Bom, o senhor 
tam bem falou um momento de um cartel entre as empresas Hope e Personal, corn o que isso 
funcionava? 

Interrogado:- Nao, porque quando que a primeira vez que foi contatado a 
Hope, a Hope que me contatou, eu levei isso para o Renato, que a Hope tinha um contrato, se 
nao me falha a memoria, de dez m ilhoes, esse contrato quando eu conversei corn o Renato 
passou a ser de quarenta milhoes e posterionnente acabou chegando ate em ... Somando tudo 
dava ate uns tres bi e meio. E o mesmo rapaz que cuidava dos casos da Hope era o Rogerio e 
o Rogerio nao era socio da Hope, depois que ele virou a ser soei o, ele !inha uma relayiio corn 
o Artur que era dono da Personal e foi o Rogerio que trouxe a Personal. Ai eu apresentei tanto 
a Personal quanto a Hope para o Milton, que o Milton que ia pegar dinheiro corn eles la. E 
depois o Milton que fez os outros contratos, que eu ja nao estava mais aqui, depois de 2005, 
que fez os contratos corn a Hope e corn a Personal, porque quando voce faz o contrato na area 
de ... Na epoca era compartilhados, acho que hoje nem tem mais essa gerencia executiva, as 
empresas tem que apresentar 10 empresas junto corn elas e tinham as empresas que davam 
cobertura, uma dava cobertura para a outra para a Hope poder ganhar e para a Personal 
ganhar. 

Ministerio Publico Federal:- Isso era de conhecimento amplo? 

Interrogado:- Nao, era de conhecimento do Renato e do gerente executivo de 
compartilhados, que eu niio me lembro o nome deie. 
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Ministerio Publico Federal:- Certo. Um outro trecho que O senhor tambem ja 
respondeu, gostaria que O senhor esclarecesse, quando O senhor falou que O senhor recebeu 
dois milhoes e trezentos por Cacimbas, o senhor falou que o senhor Jose Dirceu deveria ter 
recebido o dobro, por que ele teria que ter recebido o dobro, era praxe? 

Interrogado:- Foi no acordo que eu fiz junto corn ele e o Milton. 

Ministl\rio Publico Federal:- Corn ele quem, corn o Jose Dirceu? 

Interrogado:- Corn O Jose Dirceu e corn o Milton. 

Ministerio Publico Federal:- Qual que era o acordo? 

Intcrrogado:- Nao, de porcentagem. 

Ministerio Publico Federal:- Em todos os contatos? 

Intcrrogado:- Nao, nesse contrato da Engevix, especificamente. Eu fiquei 
sabendo que tinha fechado esse contrato ... 

Ministerio Publico Federal:- Em Cacimbas, todos os contralos de ... Todos os 
contratos da Engevix? 

Interrogado:- Nao, esse contrato especificamente, os oulrOS eu nao participei, 
esse contrato eu estava em Washington, enconlrei o Jose Dirceu em Washington no Hotel W e 
ele me colocou, falou: "Olha, o Renato me ligou dizendo que arrumou um neg6cio para a 
Engevix, cobra o Milton.", e foi quando eu voltei, conversei corn o Milton e falei: "Olha, 
MilIon, tem a questao do grupo de Sao Paulo que voce tem que acertar.", ele ate coloca isso 
na dela~ao deIe. 

Ministerio Publico Federal:- Mas ai grupa de Sao Paulo ... 

Interrogado:- Era o Nucleo Sao Paulo que eu falava. 

Ministerio Publico Federal:- Ta, mas e Nucleo Sao Paulo ou Jose Dirceu? 

Interrogado:- O Nucleo Sao Paulo relaciona-se a Jose Dirceu O Nucleo Sao 
Paulo . 

Ministerio Publico Federal:- Mas o pagamento era feito para quem? 

Interrogado:- Era feito corn o Milion, no casO especifico, eu ja nao estava mais 
aqui, o Milton parece que foi pagando as coisas, encaminhando para quem mandava 
encaminhar. 

Ministerio Publico Federal:- Certo, por ardem do Jose Dirceu? 

Interrogado:- Por ordem do Jose Dirceu. 

Ministerio Publico Fcderal:- Certo. 

Juiz Federal:- Fazer uma interrup~ăo para nao precisar depois ter que quebrar o 
arquivo, entao interrompe ali o audio. S6 interromper o audio. 

Juiz Federal:- Entâ:o, nessa a~ăo penal 5045241, continuidade do depoimento 
do Senhor Femando Antânio Guimaraes Houmeaux de Moura, Ministerio Publico corn a 
palavra ainda. 

Ministerio Publico Federal:- Senhor Fernando, tam bem gostaria de saber, 
gostaria que o senhor detalhasse participa~ao do seu irmao Olavo de Moura. 
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Interrogado:- A participal'ăo do meu irrnăo era o seguinte, o meu irrnăo era 
amigo do Rogerio porque O Rogerio trabalhou corn meu irrnăo na coordenadoria da saude de 
Săo Paulo, meu irmăo foi coordenador na Secretaria da Saude e foi o Rogerio, ja conhecia 
meu irrnăo, foi perguntar para o meu irrnăo para me apresentar para a colocal'ăo da Personal e 
da Hope, eu conversei corn o Rogerio, levei o pleito para o Renato Duque e o Renato Duque 
aceitou fazer, apesar de ter chiado na epoca, de dizer que era um contrato coisa pequena, que 
a PETROBRAS estava mexendo corn coisa de bilhăo e aparecia coisa de quarenta milhoes. O 
Olavo teve essa relayăo corn o Rogerio e mais nenhuma, algumas oportunidades o Milton 
quando retirava esse dinheiro, o meu irrnăo fazia ginastica direto corn o Milton, porque eles 
săo, eu ja năo estava mais aqui, mas meu irrnăo estaria em algumas oportunidades, o Milton 
pediu que meu irrnăo levasse um envelope para mim. O Olavo nâo teve participal'âo 
nenhuma, so em uma oportunidade que ele me pediu um dinheiro emprestado, que ele teve 
problemas de saude, falei pra ele que eu tinha um dinheiro para receber do Milton, que ele 
consultasse corn O Milton se o MiIton poderia dispor desse dinheiro e o Milton acabou 
emprestando esse dinheiro, mas colocou como se fosse uma doayâo depois, descontando do 
que ele teria que me dar. 

Ministerio Publico Federal:- Tem um trecho do seu depoimento, no terrno de 
colaborayăo 3 que o senhor fala que quando o senhor ja estava no exterior, o senhor ja tinha 
saido do Brasil, o senhor estava ... O declarante estava realmente muito chateado e pediu para 
o seu irrnăo Olavo cobrar o Rogerio. 

Interrogado:- Isso, porque eles năo estavam pagando. 

Ministerio Publico Federal:- Ah, entâo ele fazia essa ... 

Interrogado:- Eu s6 fiz essa oportunidade que eu conversei corn o Olavo para 
ele ... Como ele conhecia o Rogerio, o Rogerio pediu para ele entrar em contato corn igo, 
falou: "fala para O Rogerio, para o Rogerio ligar para mim que eu preciso conversar corn 
ele.", o Olavo năo fez o pleito, ele so foi conversar para o Rogerio me ligar. 

Ministerio Publico Fcderal:- Tem um trecho aqui de um depoimento do 
senhor, terrno de colaborayăo numero 6, que o senhor fala que em menos de 2 anos o Milton 
ocupou o espal'0 que o declarante tinha corn o Renato Duque, que Milton passou a fazer 
negocios corn o Pedro Barusco e tambem substituiu o Julio Camargo na operal'ăo do esquema 
de neg6cios que envolviam a PETROBRAS e a empresa de consultoria do Jose Dirceu. Que 
negocia el esse? 

Interrogado:- O que eu falei corn relal'ăo ao Milton e ao J6Iio ... 

Ministerio Publico Fcderal:- A empresa de consultoria de Jose Dirceu, 
especificamente, PETROBRAS o senhor ja falou, agora eu queria saber da empresa de 
consuItoria do Jose Dirceu. 

Interrogado:- Năo, a empresa de consultoria do Ze era para prestayâo de 
servil'O do Ze, relal'âo comigo nâo tinha nenhuma. O Milton, quem pegava anteriorrnente a ... 

Ministerio Publico Federal:- Aqui o senhor da ... O senhor quer ler o seu 
depoimento? 

Interrogado:- Quero, gostaria. Eu năo estou encontrando aqui. 

Ministerio Publico Federal:- Esti em amarelo, o que esti grifado. 

Interrogado:- Esti em amarelo? 

Ministerio Publico Federal:- E. 
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Interrogado:- Anteriormente quem recebia O dinheiro e as propinas era O Julio 
Camargo, quando eu sai e conversei corn o Milton o Julio ainda ficou recebendo, que o 
Duque que determinava para ele onde que ia buscar, ai o Milton substituiu o Julio, porque o 
Julio que repassava para a genle tambem. 

Ministerio Publico Federal:- Ta, mas a minha pergunta e especifica corn 
rela9iio Il consultoria do Jose Dirceu que o senhor mencionou aqui, s6 queria saber que 
negocio e esse, porque o senhor falou ... Aqui olha ... 

Juiz Federal:- O que esta escrito ai, doutora? 

Minish~rio Publico Federal:- Que substituiu o Julio Camargo na opera9iio do 
esquema de negocios que envolvia a PETROBRAS e a empresa de consultoria do Jose 
Dirceu:-

Interrogado:- O dinheiro que recebia da PETROBRAS e o Julio tin ha que 
passar para o Ze e depois o Milton substituiu, passou a receber. 

Juiz Federal:- Doutor, desculpe, tem que ser "O microfone, senaa nao e 
gravado . 

Defesa:- Desculpa. Se eu estou lendo o mesmo trecho da doutora, isso e uma 
pergunta que o senhor faz para ele, quem afirma e ... Juiz:- "O senhor declarou Iă no seu 
depoimento ... " . 

Ministerio Publico Federal:- Niio e em juizo, e o termo de coiabora9ăo 
numero 06, porque ele prestou perante a policia, niio e em juizo niio. 

Interrogado:- Especificamente quando eu falei se foi colocado corn a JD e 
especificamente JD que eu falo nao era consultoria, JD era Jose Dirceu. 

Ministerio Publico Federal:- Tit, entăo essa parte aqui o senhor năo confirma? 

Interrogado:- E porque esse dinheiro que o Julio pegava anteriormente, quem 
passou a pegar depois foi o Milton. 

Ministerio Publico Federal:- Sim, mas enfim ... 

Interrogado:- E pagava essas contas . 

Ministerio Publico Federal:- Enfim, a questăo da empresa de consultoria do 
Jose Dirceu e especifica a pergunta. 

Interrogado:- Năo. 

Ministerio Publico Federal:- O que o scnhor tem a dizer? 

Interrogado:- Eu niio tenho nada a dizer sobre a empresa de consultoria do Ze. 
Nada. 

Ministerio Publico Federal:- Essa parte que a Etesco multiplicou os contratos 
depois que Renato Duque entrou no ... 

Interrogado:- E real. 

Ministerio Publico Federal:- EstA horn. 

Interrogado:- E so consultar na PETROBRAS que a senhora vai ver. 

Ministerio Publico Federal:- Esta certa entăo, sem mais perguntas. Obrigada. 
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Juiz Federal:- O Assistente de Acusal'ao tem perguntas? Os Defensores. 

Defesa:- Boa tarde, Excelencia. Boa tarde, Senhor Fernando. O senhor, ao 
prestar depoimento recentemente no Ministerio Publico Federal, ao ser perguntado pela 
Doutor Roberson, se algum outro fato que tenha ocasionado este acontecimento o senhor 
respondeu o seguinte, video 02, evento 662:- "Ale quando o Milton fez a delal'ao as pessoas 
falavam: 'Milton vai morrer', pessoal comenta, voce fica preocupado.", ai o Doutor Robson 
perguntou ao senhor: "Quem era apontado como pessoa perigosa? Quais eram os agentes?", o 
senhor responde: "A nivel do pessoal do PT.", ai O senhor fala o seguinte:- "Pessoal esta 
sempre comentando, contando hist6ria.", minha pergunta .o a seguinte: Quem disse ao senhor 
que Milton iria morrer e dois, quem era o pessoal a nivel de PT? 

Interrogado:- Eu nao acusei ninguem e nao isentei ninguem. 

Defesa:- Sim, mas o senhor falou que alguem teria dito ao senhor que Milton 
iria morrer, esta neste video, quem era essa pessoa? 

Interrogado:- Eu nao tenho a pessoa especifiea que fez esse comentario, todo 
mundo comentava: "Olha, do jeito que o Milton falou ai, o Milton vai morrer.". 

Defesa:- E a nivel de pessoal do PT, quem do PT exatamente? Pessoal do 
Vaccari, pessoal do Jose Dirceu, quem o senhor estava se referindo? 

Interrogado:- Nenhum dos dois, foi comentârio que a gente ouvia antes ate de 
vir para cust6dia. 

Defesa:- Sim, mas onde o senhor ouvia esse comentârio? 

Intcrrogado:- Ouvi em Sao Paul o, todo mundo que mexia corn politica sabia 
disso. 

Defesa:- Sao Paulo aonde? 

Interrogado:- Especificamente aonde? Eu nao tenho, nao posso inform ar para a 
senhora quem me disse isso e onde eu ouvi, toda vez que voce conversava corn as pessoas 
falava: "Olha, daqui a pouco o Milton vai morrer.", pessoas, amigos, pessoal comentava, acho 
que da boca para fora, sem uma acusal'ao formal. 

Defesa:- Mas a nivel de pessoal do PT eram pessoas ligadas ao PT? 

Interrogado:- A maioria das pessoas sim. 

Defesa:- Pessoas do partido comentaram? Quando o Milton fez a delal'ao, 
exatamente na epoca. 

Interrogado:- Quando o Milton fez a delal'ao. 

Defesa:- Era o comentârio? 

Interrogado:- Era. 

Defesa:- Sem mais perguntas, Excelencia. 

Juiz Federal:- Outros defensores tem indagal'oes? 

Defesa Jos/! Dirceu e Luiz:- Boa tarde, eu sou Roberto Podval, sou advogado 
do Jose Dirceu e do Luiz. O senhor disse aqui, literalmente, que ... Eu vou usar suas palavras: 
"Eu nunea dei um tostăo para o Ze Dirceu.". 
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lnterrogado:- E real. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Ai eu fiquei em uma duvida, o senhor quando se 
refere il plataforma 51 e 53, o senhor diz aqui que tinha uma divisao 1%, 1%, 1% para PT de 
Sao Paulo e ai o senhor faz referencia a ... Quando perguntado a PT de Sao Paulo e Ze Dirceu, 
esse dinheiro era pago pelo senhor, nao? 

Interrogado:- Nao, esse dinheiro era pago pelas empreiteiras. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- As empreiteiras entregavam? 

Interrogado:- Entregavam, o dinheiro que eu fui ... Nao recebi dois, o resto eu 
pedia para o Milton receber, era o que o Silvio ou o Renato me passavam para ir buscar. E o 
Silvinho colocava muito claro que o Jose Dirceu tinha participayao. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Entendi. Mas o senhor nunca entregou para ele? 

lnterrogado:- Eu nunca entreguei um tostao para o Ze e nunca recebi um tostao 
deie. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Entao, tam bem o senhor nao sabe afirmar se 
efetivamente esse dinheiro iria para ele, exceto pela que diziam para o senhor? 

Interrogado:- Eu deixei inclusive na mao do Milton Pascowitch, um dinheiro 
que o Silvio especificamente falou que era do Ze, foram trezentos e setenta e cinco mii que eu 
fui buscar junto corn o Julio Camargo, esse dinheiro o Silvio falou:- "Olha, esse dinheiro e do 
Ze.", eu peguei esse dinheiro e deixei na mao do Milton Pascowitch. Eu nao entreguei para o 
Ze, entreguei para o Milton e avisei o Silvinho que esse dinheiro estava corn o Milton. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Perfeito. E quando o senhor se refere a 1 % 
nacional, PT nacional O senhor entregava para alguem do PT nacional ou tambem nao? 

Interrogado:- Acho que o senhor nao entendeu quando eu falei a resposta. O 
Renato definiu isso coma 1% nacional, 1% Sao Paulo e 1% companhia. 1% companhia 
referia-se a ele e os gerentes deIe, 1 % nacional referia ao Diret6rio Nacional que era o 
tesoureiro do PT que fazia isso, em uma primeira oportunidade o Delubio e posteriormente os 
outros tesoureiros. E Sao Paulo, quando chegava em Sao Paulo ele encaminhava, ate 2005 
ligava, dizia: "Olha, passa na UTC, falei pro Milton: "O MilIon, passa na UTC, tem um 
dinheiro pra receber na UTC. Passa na Camargo que tem um dinheiro para receber na 
Camargo. Passa 00 Julio que tem um dinheiro para receber corn o Julio. Passa oa Engevix que 
tem um dinheiro para receber.", eera encaminhado dessa forma. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Entao, essas entregas oao foi o senhor que fez 
tambem? 

lnterrogado:- Năo eu recebi do Julio Camargo em tres oportunidades, recebi 
uma vez na Camargo Correia e o restante O MilIon foi buscar. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Isso eu enlendi. Os procedimentos eu entendi. E as 
entregas o senhor entregou ao MilIon, e isso? 

Interrogado:- Entreguei ao MilIon e alguma coisas enlreguei direto ao Silvio. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Ao Silvio. No PT nacional ou no PT Săo Paulo ... 

Interrogado:- Eu ia na casa do Silvio, o Silvio ia il minha casa. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Entendi. 
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Interrogado:- Eu nunca entrei em nada, nem no PT municipal nem no estadual, 
as minhas entregas eram pessoais as pessoas que eu conhecia. 

Defesa Jose Direeu e Luiz:- Entendi. Todo o resta o senhor sabe pela que elas 
ali disseram? 

Interrogado:- Corn certeza. 

Defesa Jose Direeu e Luiz:- Perfeito. O senhor fez uma referencia aqui 
tambem nessas divis6es, quando o senhor fala das empresas o senhor tambem se referiu a 1 % 
ao PT estadual, 1 % nacional e 1% a Aecio Neves. 

Interrogado:- Isso foi relacionado a Fumas, quem me deu essa informal'ao foi 
o Dimas Toledo. 

Defesa Jose Direeu e Luiz:- Ent1io, na verdade tambem nao foi o senhor que 
foi ao Aecio ... 

Interrogado:- Nem ao nacional e nem a Sao Paulo, foi o Dimas que falou:
"Voces nao precisam nem vir ao Rio de Janeiro, eu providencio tudo isso para voces." . 

Defesa Jose Direeu e Luiz:- Entendi. O senhor se referiu aqui a grupa do Ze 
Dirceu, quando o ze Dirceu foi ouvido e feita essa pergunta, ele afirm ou que o grupo deIe era 
oPT, que ele nao tinha grupo de pessoas ali. A quem o senhor se refere a esse grupo? 

Interrogado:- Quando eu falo o grupo do li Dirceu, e o nucleo do Ze Dirceu 
em Sao Paulo, o ze Dirceu sempre foi candidato a deputado, em uma oportunidade foi 
candidato a govemador. E para voce sair candidatando tanto para deputado corn o govemador, 
voce precisa ter um grupo politico de apoio, entao sao candidatos a vereadores, saa 
candidatos a prefeitos e o pessoal que sempre apoiou o Ze em campanha eleitoral. Esse 
pessoal a gente chama de Grupo Ze Dirceu, porque o que voce pode arrecadar, independente 
do que foi pessoal, arrecadar para a campanha, porque a principio ia ser negociado s6 a nivel 
de campanha, ninguem falava em pegar dinheiro, tanto que quando eu conversei na primeira 
oportunidade corn o Ze Dirceu ele falou para mim: "Se voce tiver uma empresa eu posso te 
ajudar no govemo.", essa empresa eu tentei comprar junto ate corn o Milton Pascowitch, eu 
fui comprar uma empresa de dutos na PETROBRAS, chamava Conduto e na epoca era de um 
pessoal do Equador, que tinha uma empresa em Liechtenstein que e dona de 70% que eu 
queria usar essa empresa, a ideia era comprar uma empresa para atuar, ja que existia essa 
frente junto ao Renato Duque, eu queria aproveitar e colocar essa empresa e ia ganhar 
dinheiro corn essa empresa. Infelizmente a pessoa que ia financiar esse aporte de vinte 
milh6es inicial para compra da Conduto e depois teria que colocar mais quinze milMes para 
colocar a empresa para funcionar, porque ela jă existia, ela deu para tras depois de 8 meses. 

Defesa Josl\ Direeu e Luiz:- De que perfodo a que periodo o senhor ficou no 
exterior? 

Interrogado:- Eu fiquei de 2005 ate 2013. 

Defesa Josl\ Direeu e Luiz:- Residindo aonde? 

Interrogado:- Eu residia em Miami e em Nova York, nos primeiros 4 meses eu 
fiquei em Paris, na Rue du Boccador, numero 03. 

Defesa Josl\ Direeu e Luiz:- Entao, em 2005 o senhor ficou 4 meses em Paris e 
depois foi a? 

Interrogado:- Fui para Miami, Collins 588, depois do Collins eu fui para 
Pinecrest, aluguei uma casa em Pinecrest e depois eu fui para Miami Beach e acabei 
comprando um apartamento na Coli ins, 5025. 
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Defesa JOS!! Dirceu e Luiz:- Entendi. O ultimo apartamento a residencia esua? 

Interrogado:- Foi. Ate estou repassando para a operayăo. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Entendi. Foi O unico apartamento que o senhor, 
comprou, adquiriu ... 

Interrogado:- Foi o unico apartamento que eu adquiri. 

Defesa Jose Dirceu e Luiz:- Entendi. Era s6, Excelencia. 

Juiz Federal:- Outros Defensores tem indagayoes? Dois esclarecimentos 
pontuais aqui. O senhor mencionou dessa indicayăo de Furnas, mas por que o Partido dos 
Trabalhadores ou o Jose Dirceu ia acolher uma indicayao de um adversar-io politico? 

Interrogado:- No caso de govemo năo existe muito isso, o caso especifico, 
quando eu consultei ... Eu conheci o Dimas Toledo em Sao Paulo, na casa de um empresar-io e 
existi a uma reivindicayao da permanencia deie, porque ele ja estava em Furnas. Eu levei essa 
reivindicayao ao Jose Dirceu e o Jose Dirceu na oportunidade me inform ou: "Fernando, esse 
cara nao pode continuar em Furnas, ele ja estâ em Fumas ha 34 anos, se colocar ele de 
porteiro ele vai mandar em Fumas.", ainda emendou na relayiio e falou: "Olha, quando Luiz 
Cari os foi presidente de Furnas s6 conseguiu governar em Fumas depois que se acertou corn 
o Dimas.", ai, em janeiro, final de janeiro ele me chamou outra vez e falou: "Qual e a sua 
relayao corn o Dimas?", eu falei: "Ah, eu tive tres jantares corn ele.", e ele falou: "E, porque 
foi o unico cargo que o Aecio pediu para o Lula e ele vai permanecer. Entăo, voce vai la, 
conversa corn ele e diz que a genle vai apoiar.", eu fui conversar junto corn o Silvio Pereira, 
conversei corn o Dimas Toledo em Fumas, o Dimas colocou muito claro para a gente que năo 
precisava nem se locomover ao Rio de Janeiro, que ele jă tinha um trâmite normal, que ele ja 
fazia isso hă muito tempo la. 

Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor entregou din hei ro para o ... 
Diretamente para o Senhor Jose Dirceu, mas o senhor conversou diretamente corn o Senhor 
Jose Dirceu sobre esses acertos de propina? 

Interrogado:- Conversei. 

Juiz Federal:- Mais de uma vez ou uma vez s6? 

Interrogado:- Mais de uma vez . 

Juiz Federal:- E o senhor tem mais al guma coisa que o senhor gostaria de dizer 
no seu depoimento? 

Interrogado:- Gostaria, doutor. Eu na segunda-feira, dia 22 quando eu estive 
aqui, eu fiz uma observayao e eu năo sei se a interpretayao que o senhor teve foi diferente ou 
eu năo soube me expressar direito. Eu fiz uma observayăo que, quando eu estava na cust6dia, 
eu conversando corn o Jose Antonio Sobrinho e falando sobre o Milton Pascowitch, o Jose 
Antonio Sobrinho me colocou que ele fez um levantamento na Engevix porque ele cuidava 
muito mais da parte de energia e o Gerson cuidava da parte do petraleo e que ele viu as 
barbaridades que foram feitas e que inc1usive, existiam dep6sitos de 21 milhoes na conta do 
Milton que foi feito pela Engevix. E eu estava lendo os depoimentos, quando o senhor o 
inquiriu o senhor colocou como se eu tivesse dito de que ele tinha feito, ele me deu a 
informayao. S6 queria esclarecer isso, para que năo possa compromete-Io, porque o que ele 
falou para mim realmente foi que ele levantou dinheiros que tinha feito Iă, que a Engevix 
tinha feito, mas foi Engevix que fez e nao ele, pessoa fisica. 

Juiz Federal:- O senhor compreende ne, que essa questao do acusado que 
pretende colaborar, questăo da credibilidade e uma questăo importante a ser levada em conta, 
ne? 
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Interrogado:- Entendo perfeitamente, doutor. Queria me desculpar com O 

senhor disso, ja me desculpei. 

Juiz Federal:- O senhor compreende que essas idas e vindas do senhor, essas 
retratayoes prejudicam a sua credibilidade, ne? 

Interrogado:- Perfeitamente, doutor. 

Juiz Federal:- Bem, ainda vou avaliar essa sua delayao ao final do processo, 
nao vou adiantar alguma decisao minha. 

Interrogado:- Se o senhor quiser fazer alguma acareayao eu fayo com qualquer 
pessoa que eu citei aqui. 

Juiz Feder,!I:- Nao, nao tenho ... Nao tenho essa praxe de acareayao, mas de 
todo modo isso vai ser avaliado ao final, mas o senhor compreenda bem que a sua 
credibilidade ficou bastante complicada em decorrencia desses acontecimentos. 

Interrogado:- Eu sei. Mas no meu modo de entender... Eu entendo 
perfeitamente o que o senhor esta falando, queria ate me desculpar com isso, mas eu fiz uma 
coisa consciente, pensando s6 na minha familia, eu nao pensei em mim . 

Juiz Federal:- Ent1io, declaro encerrado este depoimento. Pode interromper. 

Nada mais havendo a ser transcrito, Eduardo Rueda Femandes (Estagiârio de 
Direito) encerrei o presente termo e certifico que e reprodul'ao fieI do depoimento colhido 
fonograficamente. 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2016. 
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autcnticidade do documento esta disponlvcl DO endereyo elctronico http://www.trf4.jus.br/trf4/proccssoslverifica.php. 
mediantc o preenchimcnto do c6digo vcrificador 700001602496v2 e do c6digo CRe 90338319. 
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INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/s)(ES) 

PROC.(A/s)(ES) 

INVEST.(A/s) 

ADV.(A/s) 

ADV.(A/s) 

: MIN. GILMAR MENDES 

: MINISTERIO P1JBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

:AECIO NEVES DA CUNHA 

: CARLOS MARIO DA SIL V A VELLOSO 

:JOSE EDUARD O RANG EL DE ALCKMIN 

DESPACHO: A Autoridade Policial pediu a prorroga<;ao do prazo para 

a conclusao das investiga<;6es, por sessenta dias (fIs. 312-312). 

O Procurador-Geral da Republica opinou favoravelmente ao 

requerimento e juntou documento (fIs. 342-343). 

Decido. 

De acordo com o art. 230-C, § 1 Q, do Regimento Interno do STF, o 

"Reia tor podera deferir a prorroga<;ao do prazo sob requerimento 

fundamentado da autoridade policial ou do Procurador-Geral da 

Republica, que deverao indic ar as diligencias que faltam ser concluîdas". 

Registro que houve atraso no desenvolvimento das investiga<;6es. 

Os autos foram remetidos el Corregedoria-Geral da Policia Federal 

para inquiri<;ao de tres testemunhas, interrogatarios do investigado, aIem 

de requisi<;ao e juntada de documenta<;ao constante dos autos de outras 

investiga<;6es (fIs. 27-28). 

A remessa dos el autos el Corregedoria-Geral da Polîcia Federal foi 
feita em 10.6.2016. 

Apas redistribui<;ao interna, os autos foram efetivamente 

despachados em 11.7.2016 - mais de mes apas a remessa, fIs. 291-292. Foi 

determinada a expedi<;ao de oficios requisitando documentac;ao. 

As inquiri<;6es nao foram realizadas ou agendadas. 

Solicitada a prorroga<;ao do prazo, foram os autos enviados el 

Procuradoria-Geral da Republica, em 7.10.2016. 

A devolu<;ao ocorreu somente em 17.11.2016. 

Ficam a Autoridade Policial e o Minish~rio Publico Federal instados a 

observar os prazos de tramita<;ao, nesta e em todas as investiga<;6es 

supervisionadas por este Relator. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documente pode ser acessado no endereyo eletronico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o numere 12080005. 
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Feitas essas considera<;oes, defiro a prorroga<;ăo do prazo para a 

conclusăo das investiga<;oes por sessenta dias. 

Remetam-se os autos il Corregedoria-Geral da Polîcia Federal, para 

que realize as diligencias pendentes. 

Publique-se. 

Brasilia, 21 de novembro de 2016. 

Ministro GILMAR MENDES 

Relator 
Documenta assinado digitalmente 
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