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TERMO DE DECLARAÇÕES DE

ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL:

AO(S)04 dia(s) do mês de março de 2016, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL -
SAO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). OSVALDO SCALEZI

JÚNIOR, Delegado de Polícia Federal, 1a Classe, Matrícula n° 14.941, compareceu

ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a),

filho(a) de Aurélio Boa Pimentel e Oscarlinda Primo Pimentel, nascido(a) aos

12/06/1960, natural de SÃO PAULO/SP, instrução terceiro grau completo, profissão

Desempregado(a), documento de identidade n° 245787896/SSP/SP, CPF

021.607.188-74, residente na(o) Rua Marina Crespi, 162, apto 183, bloco B, bairro

Mooca, SÂO PAULO/SP, fone (11)23862556, celular (11)999080139. lnquirido(a) a

respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE entre meados de 2001 até março de 2002, era

Chefe de Almoxarifado, da Prefeitura de Mauá; QUE 15 em janeiro de 2003, foi

nomeado como Assessor Especial da Presidência da República, trabalhando nesta

função até 2011; QUE exercia suas funções diretamente no gabinete da presidência,

sendo que no mandato do Presidente Lula, trabalhava diretamente com ele e com o

Gabinete da Primeira-Dama Marisa; QUE conheceu o presidente Lula ainda quando

ele era candidato na campanha de 1989 e na ocasião trabalhou como segurança

pessoal dele; QUE desde então mantinha um certo grau de amizade, porém de forma

profissional, pois serviu como segurança pessoal em diversas campanhas eleitorais de

Lula; QUE quando Lula foi eleito presidente, foi nomeado como Assessor Especial,

pois gozava, de certa forma, de confiança por parte dele; QUE no período em que

trabalhou na Presidência República, raramente, recebia ligações diretamente do

presidente Lula, muita das vezes recebia ligações do Gabinete da Presidência; QUE

também recebia ligações do gabinete da primeira-dama, quase sempre relacionadas a

sua agenda de compromissos; QUE conhecia o Sr. Paulo Okamoto, porém não tem

nenhum tipo de relacionamento com ele; QUE chegou a trabalhar cerca de 3 (três)

meses no Instituto Lula, porém não sabe dizer se Paulo Okamoto estava a frente do

Instituto; QUE trabalhou em meados 1998/1999; QUE chegou a conversar algumas

vezes por telefone com Paulo Okamoto, porém mais relacionadas ao tempo em que o

declarante prestou serviços no Instituo Lula; QUE nunca conversou com Paulo

Okamoto a respeito de nenhum chácara em Atibaia; QUE com relação a Paulo

Cangussu André, não teve muito relacionamento com este indivíduo,sendo no máximo

um contato por telefone, e tendo visto cerca de duas ou três vezes, não recordando o

assunto que manteve com ele; QUE com relação a CLARA LEVIN ANT, informa que

conhece ela desde a primeira campanha de Lula em 1989, sendo que sempre manteve

relacionamento profissional com ela, decorrente que ela também trabalhava no

Gabinete da Presidência da República, quando o declarante também trabalhava ali;

QUE não conhece a pessoa de LUÍS GUSTAVO VIANA, sendo que é a primeira vez

que escuta o nome desta pessoapQUE conhece a pessoa de Elcio Pereira Viana,

também conhecido pelo aicuna deWaradona, sendo ele o caseiro do sítio de Atibaia;
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QUE ligou algumas vezes para o Maradona (Elcio), questionando a respeito do

andamento da obra do sítio de Atibaia; QUE conheceu Maradona (ELcio), quando foi

apresentado pelo Fernando Bitar, em meados do final de 2010; QUE o motivo de ter

sido apresentado, foi feito a pedido pela Dona Marisa, a qual disse que tinha muitos

presentes e bens materiais do Presidente Lula, que necessitavam de um local para

serem guardados, e Fernando Bitar teria oferecido o sítio para guardar parte do

material; QUE conhecia Fernando Bitar a muitos anos, desde meados de 1990, pois

ele já era amigo do Presidente Lula e da Dona Marisa; QUE não sabe quem

determinou a reforma do sitio, porém quem determinou ao declarante que

acompanhasse o andamento da obra no sítio foi a Dona Marisa; QUE foi apresentado

como dono do sítio em Atibaia que o único dono seria a pessoa de Fernando Bitar,

porém não sabe quantas vezes e como Fernando ia visitar o sítio, pois não ficava no

local; QUE não sabe dizer quem teria arcado com o custo pela obra realizada no sitio;

QUE o referido sitio é conhecido pelo nome de Sítio Santa Bárbara, sendo que não

conhece o sítio de nome Santa Denise; QUE em todas as vezes que foi ao sítio em

Atibaia, nunca esteve acompanhado pelo Presidente Lula, nem da Dona Marisa, e nem

dos filhos do presidente Lula; QUE soube por diversos meios, que o Presidente Lula e

a Dona Marisa tinha ido algumas vezes no sítio, porém nunca esteve com eles no sítio;

QUE em nenhum momento o Presidente Lula e Dona Marisa comentavam serem

donos do sítio em Atibaia; QUE sempre quem queria saber informações a respeito do

andamento da obra era a Dona Marisa, e o declarante era quem prestava informações

a respeito do ritmo das obras, devido a preocupação o término do mandato

presidencial, e a disponibilização de um local para a guarda dos bens pessoais do

presidente; QUE como resumo da obra realizada ali, foi a construção de bloco de

quatro suítes, bem como a reforma da piscina; QUE não sabe dizer que pagava pelos

custos dos materiais comprados e usados na obra; QUE chegou por duas vezes levar

envelopes com dinheiro, para pagar no depósito de materiais de construção, pelos

materiais usados na obra, sendo que os recebia os envelopes com o dinheiro da

pessoa de Frederico, e entregava os envelopes ao responsável pelo depósito; QUE

não sabia qual era o valor, pois recebia um envelope com o dinheiro e deixava o

envelope no depósito de materiais; QUE fez estes dois pagamentos para prestar um

favor para Frederico; QUE nunca chegou a entregar, ou deixar dinheiro no sítio para

pagamento de pedreiros ou empregados dali; QUE gostaria de declarar que exercia

uma função como de "office-boy" pois recebidas ordens e cumpria, sem fazer muitos

questionamentos; QUE sabia que os filhos do Presidente Lula freqüentavam o sítio,

porém nunca os encontrou pessoalmente ali; QUE conheceu Frederico no final de

2010, pois havia uma obra em andamento no sítio, tocada pelo arquiteto Igenes,

porém não andava no ritmo desejado, e então foi encaminhado para acompanhar a

obra no sítio, e disseram que seria acompanhado por um novo engenheiro, no caso em

que conheceu a pessoa de Frederico; QUE desde então o Igenes saiu da obra,

Frederico se apresentou como o engenheiro que passaria a ser responsável pela obra

no sítio, porém não se apresentou como funcionário de nenhuma empresa; QUE

desde então, Frederico tocou a obra até o seu final; QUE em nenhum momento

Frederico se apresentou ou deixou transparecer que seria funcionário de alguma

Construtora; QUE somente recebeu valores de Frederico em duas oportunidades, já

mencionadas, para pagamento de materiais de construção, não sabendo dizer se seria

ele o responsável pelos demais pagamentos de mão de obra e outros materiais de

construção usados na obra do sítio; QUE na época da obra, ainda era assessor da

Presidência da República, e seu regime de trabalho era^uma semana em Brasília e
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uma semana em São Paulo, e sempre que estava em São Paulo, recebia as ordens da
Dona Marisa para ver o andamento e o ritmo da obra; QUE não sabia que o apelido de
Frederico era KIKO; QUE não se recorda de ter conhecido a pessoa de EMYR DINIZ
COSTA JÚNIOR; QUE somente foi uma única vez com Frederico na loja de material
de construção, não sabendo se nesta visita ele teria efetuado alguma pagamento de
materiais usados na obra; QUE não se recorda de ter conhecido a pessoa de Carlos
Rodrigues do Prado, bem como não lembra de conhecer ou terem prestados serviços

no sítio as empresas Construtora Oliveira Prado Ltda ME e Construtora Rodrigues do
Prado Ltda; QUE com relação ao IGENES, seu primeiro contato foi quando do início do

andamento da obra no sítio, sendo que Frederico assumiu a obra, mas IGENES
continua a prestar serviços ali, junto com Frederico; QUE pelo que lembra. Frederico

pediu para Igenes que continuasse ali "dando apoio" na obra, algo que aconteceu;

QUE não sabe dizer como era feito o pagamento ao Igenes, nem antes quando

trabalhava sozinho, nem depois quando passou a acompanhar o andamento da obra;

QUE chegou a receber email contendo o nome de funcionários que iriam trabalhar na

obra do sitio, passado pelo Igenes; QUE não recebia estas mesmas informações por

parte de Frederico; QUE na época em que acompanhou exporadicamente a obra no

sítio, não foi feita nenhuma reforma da cozinha e também não sendo trocado os

móveis da cozinha; QUE em janeiro de 2011, a obra já estava pronta; QUE desde

então, visitava o sitio para receber os bens móveis e presentes do Presidente Lula;

QUE os materiais recebidos estavam todos encaixotados, e guardados a princípio,

parte na varanda da casa e a outra parte no salão de jogos do sítio, e sendo que não

retirou os presentes das caixas; QUE explica que como eram muitas caixas, o local de

armazenamento foi dividido nestes dois locais; QUE para a proteção dos presentes,

estes estavam em caixas e cobertos por lona; QUE não colocou nenhum presente

recebido na decoração da casa, QUE não sabe dizer se Maradona (Elcio) teria pegou

algum presente e colocado na decoração da casa; QUE não conhce as pessoas de

Leo Pinheiro, e nem de Paulo Roberto Valente Gordilho, não sabendo também se eles

visitavam o sítio; QUE ficou sabendo da instalação de um gerador no sitio, bem como

uma estação de tratamento de esgoto, porém não no período em que estava

acompanhando exporadicamente a obra, pois ficava sabendo quando das visitas que

realizava para organização dos materiais e presentes do Presidente Lula; QUE era

informado destas melhorias pelo caseiro Maradona (Elcio); QUE confirma o

recebimento do vestuário do Presidente Lula em janeiro de 2011, na residência dele

em São Bernardo do Campo; QUE também confirma o recebimento dos bens e

presentes no sitio em Atibaia, em 08 de janeiro de 2011, transportados pela empresa 5

Estrelas; QUE também confirma o recebimento de vinhos e bebidas, no sitio em

Atibaia, em junho de 2012. transportados pela empresa Graneiro; QUE explica ter sido

exonerado do cargo na Presidência da República em fevereiro de 2011, porém o

recebimento dos vinhos e bebidas, em junho de 2012, foi feito como forma de favor,

por ter acompanhado o primeiro recebimento de bens em janeiro de 2011; QUE neste

período após sair da Presidência da República, em janeiro de 2011, não se recorda se

fez outras visitas no sítio; QUE nesta visita ao sítio em junho de 2012, não se recorda

como estavam acondicionados os presentes e bens recebidos anteriormente, não

sabendo dizer se ainda estava nas caixas, na varanda da casa principal; QUE não

sabe quem efetuou o pagamento pelo transporte dos vinhos, em junho de 2012; QUE

lembra que recebeu um telefonema de Dona Marisa, a qual pediu que o declarante

fosse até o sítio receber umas bebidas que seriam entregues ali; QUE pelo que

lembra, seria algo em torno de 70 (setenta) caixas de vinhos e bebidas; QUE depois

fls. 3 / 4



SR/DPF/SP

Fl:

Rub:

deste recebimento em junho de 2012, não se recorda se voltou ao sítio; QUE as

bebidas foram colocadas em um salão de jogos, ao lado do lago de cima da

residência; QUE não conhece a pessoa de nome Alexandre Antônio da Silva; QUE

com relação a pessoa de Bismark, ele também era assessor da Presidência da

República, e revezava com o declarante a semana de trabalho em Brasília; QUE ele

não acompanhava o andamento das obras no sítio, pois ele era natural do Rio de

Janeiro/RJ; QUE não sabe nada a respeito da instalação de uma antena da Operadora

Oi no local do sítio; QUE sabia que somente funcionava o celular da Oi na região,

tendo um telefone com chip pré-pago para usar quando das idas ao sítio; QUE nunca

fez viagens ou acompanhou obras no Guarujá/SP; QUE não sabe nada a respeito da

compra ou recebimento de pedalinhos no sítio em Atibaia; QUE não achava estranho o

fato da guarda dos materiais no sítio, pois sabia que Fernando Bitar tinha um

relacionamento de amizade com Lula e Dona Marisa, e como já disse, só cumpria

ordens, e não cabia ao declarante questionar estas ordens; QUE todos os recibos de

entrega, referentes a recebimentos de materiais de construção eram entregues ao

Frederico; QUE com relação aos recibos de entrega, referentes ao transporte de bens

e presentes da presidência eram entregues à Dona Marisa. Nada mais disse e nem lhe

foi perguntado. Foi então advertidoojda obrigatoriedade de comunicação de eventuais

mudanças de endereço em face das prescrições do Art. 224 do CPP. Determinou a

autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a>

declarante, e comigo, LEONARDO DA SILVA FONSECA, Escrivão de Polícia Federal,

3a Classe, Matrícula n° 19.244, Iqufs^p lavrei.

AUTORIDADE :

DECLARANTE :

ESCRIVÀO,A)
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