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1. INTRODUÇÃO • i 

1. O presente inquérito foi instaurado a partir de representação desta 

Autoridade Policial (fls. 02/13) em decorrência de fatos novos surgidos a partir da 

colaboração premiada de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES (Termo de 

Colaboração n2 11 às fls. 63/68) e também durante a instrução do Inquérito nº 3892/DF 

(RE nº 15/2015), onde o colaborador relata ter conhecido, em 2009, o Senador VALDIR 

RAUPP, quando este esteve na sede da PETROBRAS para tratar com PAULO ROBERTO 

COSTA da indicação da empresa BRASILIA GUAIBA do Rio Grande do Sul/RS, 

pertencente a ANDRE LOIFERMAN, para que fosse contratada: 

2. 

"QUE o depoente conheceu o Senador VALDIR RAUPP, do PMDB/RO, em 2009; QUE 

o depoente, no ocasião, estovo chegando oo restaurante NAVEGADOR, próximo à 
PETROBRAS; QUE VALDIR RAUPP estovo saindo do restaurante; QUE provavelmente 

VALDIR RAUPP tinha saído do PETROBRAS e ido almoçar no restaurante; QUE 

VALDIR RAUPP estava acompanhado de um amigo do depoente, de nome 

CRISTIAN; QUE CRISTIAN era do Rio Grande da Sul e tinha alguma ligação com o 

PT/RS ... QUE VALDIR RAUPP disse que ele, CRISTIAN e AMIR LANDO tinham ido à 

PETROBRAS exatamente conversar com PAULO ROBERTO COSTA; QUE VALDIR 

RAUPP perguntou se podia conversar com o depoente paro tratar do assunto 

abordado com PAULO ROBERTO COSTA; QUE o depoente sentou com VALDIR 

RAUPP, CRISTIAN e AMIR LANDO no restaurante e conversou sobre o assunto por 

uns quarenta minutos; QUE o assunto dizia respeito a uma empresa do Rio Grande 

do Sul, de nome BRASÍLIA GUAÍBA; QUE a BRASÍLIA GUAÍBA era uma empreiteira 

que tinha uma sociedade com uma empresa alemã que tinha tecnologia de captar 

o gás das refinarias para utilizó-lo como combustível para geração de energia; QUE 

a empresa tinha interesse em oferecer esse tipo de serviço à PETROBRAS; QUE, de 

acordo com VALDIR RAUPP. PAULO ROBERTO COSTA teria demonstrado interesse 

na proposta da BRASÍLIA GUAÍBA; QUE VALDIR RAUPP perguntou se o depoente 

tinha interesse em conhecer o projeto da empresa e em ser uma pessoa que 
trabalhasse na PETROBRAS pela contratação da BRASÍLIA GUAÍBA; QUE o 

depoente respondeu afirmativamente;" (destaque nosso) 

FERNANDO SOARES narrou as tratativas para uma pretensa sociedade com 

a BRASILIA GUAIBA, assim como as reuniões com PAULO ROBERTO COSTA: 

"QUE ainda em 2009 o depoente se encontrou com ANDRÉ LOIFERMAN no Rio de 

Janeiro, no escritório do depoente, na Avenida Rio Branco ... QUE o depoente disse 

que não tinha interesse em receber comissão nesse negócio, uma vez que seu 
interesse era em ser sócio do empreendimento; QUE foram feitas várias outras 
reuniões, algumas das quais contaram com a presença de uma pessoa do BRASÍLIA 

GUAÍBA de nome PAULO; QUE o depoente disse a ANDRÉ LO/FERMAN que iria 

conversar com PAULO ROBERTO COSTA para verificar o encaminhamento da 
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questão na PETROBRAS e que depois daria um retorno; QUE o depoente esteve com --.;,:==:/==' 
PAULO ROBERTO COSTA faro da PETROBRAS, em algum restaurante no Rio de 

Janeiro, ocasião em que relatou todo o ocorrido, o encontro com CRISTIAN, VALDIR 

RAUPP e AMIR lANDO, os detalhes do projeto da BRASÍLIA GUAfBA; QUE PAULO 

ROBERTO COSTA disse que o depoente poderia seguir em frente com o projeto, 

pois existia interesse da PETROBRAS no tema; QUE, de acordo com PAULO 

ROBERTO COSTA, a ideia era implantar o projeto em uma refinaria, usada como 

"piloto"; QUE PAULO ROBERTO COSTA ficou de marcar reuniões para as quais 

ANDRÉ LOIFERMAN levaria técnicos para fazerem uma exposição para os técnicos 

da PETROBRAS; QUE essas reuniões chegaram a ocorrer em 2009 ou 2010" 

(destaque nosso) 

3. O colaborador reportou a cobrança por contribuição financeira eleitoral 

feita por VALDIR RAUPP sobre ANDRE LOIFERMAN em virtude da intermediação feita 

pelo Senador nos negócios junto a PETROBRAS, que parece não terem sido 

concretizadas: 

4. 

"QUE, em 2010, ANDRÉ LOIFERMAN disse poro o depoente que precisava chegar 

a algum resultada com relação ao negócio da BRASÍLIA GUAÍBA com o 

PETROBRAS, porque VALDIR RAUPP estava pressionando ANDRÉ LOIFERMAN a 

colaborar financeiramente para a campanha dele ao Senado; QUE ANDRÉ 

LOIFERMAN dava a entender que estava condicionando a realização de 

contribuições para a campanha de VALDIR RAUPP à obtenção do contrato na 

PETROBRAS; QUE, questionado se VALDIR RAUPP tinha aproximado a empresa 

BRASÍLIA GUAfBA da PETROBRAS com o interesse de obter colaboração para suas 

campanhas~ o depoente respondeu: "Pela minha vivência em negócios da 

PETROBRAS, nenhum político faz isso de graça"; QUE os políticos não aproximam 

empresas da PETROBRAS para atender aos interesses da PETROBRAS, mas para 

satisfazer interesses próprios ou das empresas por eles "representadas"; QUE o 

depoente explicou a ANDRÉ LOIFERMAN que na PETROBRAS os negócios tinham 

uma dinâmica e um tempo próprios, não havendo muito o que fazer ... QUE em 

2010 VALDIR RAUPP era o Presidente Nacional do PMDB; QUE o negócio da 

BRASÍLIA GUAÍBA acabou nunca se concretizando na PETROBRAS, pelo menos até 

2013, quando o depoente ainda procurou levar a questão adiante; QUE a partir de 

então o depoente nunca mais teve nenhuma notícia sobre o assunto/~ (destaque 

nosso) 

No curso do Inquérito nº 3982, foi possível colher elementos de prova 

quanto à interferência política na PETROBRÁS das lideranças do PMDB, incluindo o 

Senador VALDIR RAUPP DE MATOS, que figurou em alguns compromissos da agenda de 

PAULO ROBERTO COSTA solicitando reuniões com representantes de empresas, 

também com a intermediação de assessores (Informação nº 34/2015 às fls. 37 /43). 

5. A influência e o apadrinhamento político de VALDIR RAUPP DE MATOS, 

como integrante da cúpula do PMDB, sobre a Diretoria de Abastecimento ocupada por/ 
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PAULO ROBERTO COSTA, ficou demonstrada, corroborando fatos retratados nos Termos 

de Colaboração n2 01 de ALBERTO YOUSSEF (tis. 14/19) e n2 01, 02 e 15 de PAULO 

ROBERTO COSTA (fls. 49/62), resultando no recebimento de denúncia, consubstanciada 

na Ação Penal n2 1015, em que o Senador responde pelos crimes de corrupção e 

lavagem de dinheiro. 

6. A presente investigação se iniciou preliminarmente ainda no curso daquele 

Inquérito, a partir da narrativa de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES. lncialmente, 

foi produzida Informação Policial n2 16/2015 (tis. 20/36), acerca da CONSTRUTORA 

BRASILIA GUAIBA LTDA e seu sócio ANDRE LOIFERMAN, indicando como representante 

da empresa no período de 14/12/2011 a 31/12/2012 o procurador MAURICIO BATISTA 

DA SILVA. Contratos porventura firmados com a PETROBRAS não foram localizados nas 

bases de dados disponíveis, com exceção de duas obras mencionadas em fonte aberta: 

GASBOL - Construção do Gasoduto Brasil-Bolívia e IMPLANTAÇÃO DO OLEODUTO ENTRE 

SÃO FRANCISCO DO SUL/SC - Araucária/PR. 

7. Foi elaborada ainda Informação Policial n2 114/2015 (fls. 44/48), que 

identificou registros de entrada na PETROBRAS de pessoas vinculadas à CONSTRUTORA 

BRASILIA GUAIBA, de 2007 a 2012. 

-- . ---
DOOJMEtifTO EMPRESA_ vtstTANTE NOME_VlSRANTE 

DATA DATA 
NOME_VfSl'TADO 

CNTAAOA SAIOA 

05i362189/lfP,4U BAASlllA GUAIBA 
)05[ I\ÔOIIJGUES Al vtS 200741-16 2007-01-16 

f.ASK) YASOUC2: PlACIRA 
SOMINHO 17'05 17;2J 

. )OQ(il 18311/SsP·RS BRAStUAN ANDRE LOIF[RMAN 
1007-04-]:i'! 2007-04-U 

LUCIANA l'(Rrl!U. l!MOS ' 16:34 ll:16 

30062'1!311/S'SP-RS B.RASIUAN ANDRf L(lf,LRMAN 
2CJ09-0B.18 20J'J-(l8•1S t.rANDR0 DC SANTANA 

10:59 12:02 XAVltR 

01S7JOn2s11SSP-RS BAASIUA GUAIBA 
MANHt(D() HERBrRTO 2010-06-01 lOIO-Ofi,,Ol ' 
WEJHMANN 13:52 15:HI 

ANOR( LUIZ CARVAlHO 

2010-06-01 
~·--- -- i 

44019"2/SSl'-SP 8RASIUA G~IBA fAUlO ilJOMSO COCLHO 
2010-06-01 

ANOR[ lUll CARVAUiO i U'.53 15:16 

3006lla311/SsP-RS BRASIUAN AINOM LOIJUtMAN 
2010-0&2C 2010,()6.24 EDUARDO CO(l.HO 

09:51 10:40 COIIIREA 

0157.WnIDJSSP·RS BRASl.lA GUAIBA 
MANFIIIEDO HERBEIITO 2011),(16.,4 201<M)6.24 EDUARDOCOtlHO 
WEIHMA.NN °'"' 10-40 COMEA 

SEM D0CUM(Nl0 
BI\ASIUA GUAtBA ANOR[ lôlF[ltANAM !009-06-29 2009-06-19 2009-06-19 1G:49:01 1 12296!t 1S!40 16:1119 

300521!311/SSP-RS SIU.SIUAN AHDM: LCNFEIIIMAH ZOlO-Ol!!I-OS, 2010-09-05 tDUAIIOO OXUtO 
09:42 10:46 00.REA 

300621!1311/SSP-RS 8R"51UAN ANORE lOIFERMAN 
ZD10-09.Q9 1010-09.J'.19 EDUARDO COEU«) 

11:13 13:08 CORRlA 

1 
101S73077!S7/SsP-RS 8RAStUA GUAJAA 

MAMrREOO HERB[R ro 2010-09.g,g lOID-09-09 EOUAll:00 COEUiO 
WCIHMANN 11:14 11:56 CORREA 
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01S'T30711.51/SSP·AS BRASIUA GUAIBA 
MAl6RE00 HEIIBERTO 2010-10-18 
WElHMAHN ~ B:53 , ____ 

1 Bl\ASR!A GUAIM 
JOSC ROORJGUES ALVES 2010-11-19 

0561671!19/tfl'·IU 
SOBfUN'HO 14:45 

9'0}g.-1/5'SP-5.P BRASlU~ GUAIBA PAUlO Aro.~ COElHO 
2011-,()1-24 

09::10 

300611!311/SSP RS ANOA:E lOlfERMAN 
1011-0Hl 

BRASIUAN 
13:40 

OIS730n257/5SP·RS 
MÃNfA(OO HtRBl:IIITO 2011-03·11 

BRASIUA GUAIBA 
wtlHMANN 13:40 

300621!311/S!#•RS l"-'SIUAH ANDA.E t.OIIUMAN 
2011-()3,17 

11:00 

PAULO Af0N50 c:owm 2011-011-19 94Dl9'l/SSP·SP BRASIUA GUAIBA 
16:06 

91l.0190/5SP-SP BRASIUÃ GUAIBA PAULO AFONSO COELHO 
ZOll-04-25 

12:47 

OS6362Ul9f1FP.,U BRASIUA GUAKJA 
.IOS{ 11:00tlGUtsALvtS 2011-04·25 
SOBRINHO 12:43 

16Ml/ClltEA.fll 
CONSlRUIORA 0RASILIA 

ROB[RTO f[AR[IRA OE SOUZA 
2011-06-21 

GUAISA 13:31 

3S4251Z0051 
CONSTRUYORA BMSIUA 

ANORE U)IC(.HMAN 
2011-08·10 

G\JAIIA 14;44 

9401942/SSP·SP BRASIUA GUAIBA PAULO AFONSO COEUiO 
ZOll-Ol-10 

14;46 

30061l&lll BAASIUA ANDft( LõlírftMAN 
2011-og..18 

ll:36 -- 2011-08.'ls~ 
9401941/SSP·SP BRASIUA GUAISA PAULO AJ=ONSO COELHO 

11:36 

3S42S9ZOOS9 
CONSll!UTORA BM.SIUA 

AAORE lOIFt:RMAN 
2011-09-18 

GUAt!A 14:13 

1'9721072 BRASIUA MANffl!DO HEBERTO WílHMANN ZDll-Ol-18 
14:14 

35425910059 
COOSl"RllTORA RRAsn.JA 

ANDRE LOIJ,"lltMAN ZOlJ.11-ll 
GUAtnA 10:50 

35425920059 
COHSTRUTOM l!R~UA ANORC l.()!f[RMAN 1011-U.()1 
GUAl!A 10:27 

3!>'Z59100S9 
CONS1RUTORA BRASIUA 

,t.NORE LOIF[RMAN 2012-03-0B 
GUAIBA 11:33 

3S42S9l00S9 
CONSTRUTOAA BAASIUA 

ANDRE LOl~RMAN 2012~1-1'1 
GUAteA 16:03 

20U)-1D-ts 

~'!~L 
2010-ll-19 

16:05 
2011-01-24 

l!~ 
1011-03-11 

1.S·SO 
2011-03-11 

15 33 
20U-03-17 

13:70 
:XU l-04°10 

09:12 

2011-04·25 
14:00 

2011-0l-25 
1.4:01 

2011-06-22 
l!io:30 

l'OU..()1-10 
11.26 

2011,0l.10 
15:58 

2011-0l-l! 
16:05 

2Õtl-08·18 
l"HS 

20u.oa.1a 
1S·S3 

2011.Q&.lB 
15:19 

2011-11-Zl 
ll: .. 6 

2011-1:un 
11:15 

2012-03-08 
U:59 

2012.03-]4 
17.47 

GI.ENO,f, RANGEL 
RODfUGUES 
CU.IÂ Oi\ sttVA U05o 
SANTO> 

RQSAN(i[lA COftR[A 

LUNMO DC SANU,NA 
V.VIER 

llANORO OE SANTANA 
XAVIER 
HAMUTON ftOMANATO 
IUBOIIC 

ROSANGlt.A CORRIA 

EUZETE SOARlS DA ROSA 
SM.YA 
tu2lT[ SOARES 0A ROSlt 
Sll.YÃ 

!l!IUN08ROaY 

11.(NAlO DE SOUZA 
OIJQU[ 

llttNAtO DE SOUZA 
D\JQU[ 

1

. DPF/M:J 

FL. jJ)í 

1 

!ORO[ BAR'°"' 1'VARES 1 JORG{ BAR ROSA T AVARE'S 

CDUAflDO COCLHO 
CORREA 

EDUARDO COELHO 
CORRU. 
Clt!A [],t, SILVA DOS 
SANTOS 

ltOSAHG[IJICDM(A 

CUIA 0.-. 5n.VA 00S 
SANfOS 
(l[IA DA SILVA 005 ,..,."' 

~ 

8. Portanto, foram identificados elementos iniciais suficientes a apontar 

necessidade de investigação da conduta do Senador VALDIR RAUPP DE MATOS na 

intermediação de interesses da CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA junto à 

PETROBRAS, com a participação de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, com possível 

propósito de obter vantagem indevida através de doação eleitoral, em proveito próprio 

ou de outros candidatos apoiados por ele nas eleições de 2010, 2012 e/ou 2014, tendo 

sido a investigação autorizada pelo Exmo. Ministro Teori Zavascki, em 26/09/2016 (fls. 

87 /89). 

li. DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS 

9. A estratégia investiga tiva consistiu na identificação das pessoas relacionadas 

à CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA que mantiveram relação com a PETROBRAS, a partir 

da pesquisa nos registros de entrada e agenda de compromissos dos diretores, assim 

como nos vínculos entre elas com VALDIR RAUPP e seus assessores, o que poderia 

demonstrar a existência de interesse e articulação do Senador na contratação da 

empresa no intuito de obter doação eleitoral para campanha própria ao Senado em tÍ 
2010 ou para campanhas municipais que apoiava em 2012. 
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10. Ao ser ouvido nos autos do Inquérito nº 3882, às fls. 824/829 (constante na 

mídia do Apenso), FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES disse que PEDRO ROBERTO 

ROCHA, assessor mais próximo de VALDIR RAUPP, "buscava saber informações da 

BRASÍLIA GUAÍBA, tentou obter ajuda para campanha de 2010 e/ou 2012, não se 

recordando exatamente já que RAUPP apoiava candidaturas nas eleições municipais". 

11. Naquela investigação ficou demonstrada a proximidade entre VALDIR 

RAUPP, PEDRO ROCHA e FERNANDO SOARES, assim como a articulação feita por este 

último, a pedido do primeiro, junto a PAULO ROBERTO COSTA, envolvendo doação 

eleitoral no valor de R$ 500 mil pela QUEIROZ GALVÃO. 

12. Passamos então a analisar os vínculos identificados nestes autos. 

11.1. DOS VÍNCULOS 

13. Para melhor compreensão da dinâmica em que a investigação se deu, 

primeiramente traremos correlações encontradas entre a atuação do Senador VALDIR 

RAUPP DE MATOS e do ex-Senador AMIR LANDO junto à PETROBRAS em benefício da 

referida empresa. Em seguida, as demais, os vínculos telefônicos identificados entre as 

pessoas vinculadas ao Senador VALDIR RAUPP DE MATOS e à CONTRUTORA BRASÍLIA 

GUAIBA. 

14. Por fim, replicaremos as constatações extraídas do Inquérito nº 3982 quanto 

à relação entre FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES e VALDIR RAUPP DE MATOS, 

envolvendo especialmente a intermediação do primeiro junto a PAULO ROBERTO COSTA 

para obtenção de auxílio financeiro para sua campanha em 2010, conduta que teria se 

repetido nestes autos, sob novo aspecto, já que o Senador teria cobrado diretamente 

da empresa envolvida a doação eleitoral. 

11.l.l. DOS COMPROMISSOS NA PETROBRAS 

15. Considerando a identificação de outros nomes vinculados à CONSTRUTORA 

BRASÍLIA GUAIBA na Informação Policial nº 16/2015 (fls. 20/36), foi solicitada nova 

pesquisa nos registros de entrada da PETROBRAS e agenda de compromissos dos 

diretores, assim como expedido ofício nº 1482/2016 à PETROBRAS (fls. 106) solicitando 

informar existência de contratos firmados com essas outras empresas e/ou sócios 

vinculados. 

16. A PETROBRAS não identificou contratos com as pessoas jurídicas, 

informadas, inclusive com relação à participação em consórcios (fls. 151). 
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17. Nessa nova análise relativa à identificação de encontros na PETROBRAS que 

tivessem pertinência com o objeto desta investigação, foi possível confirmar a versão do 

colaborador FERNANDO ANTÔNIO SOARES FALCÃO quanto à participação de AMIR 

LANDO na conversa inicial com VALDIR RAUPP e seu amigo CRISTIAN, quando os 

encontrou em um restaurante após terem ido falar com PAULO ROBERTO COSTA sobre 

a BRASÍLIA GUAÍBA. Assim disse no Termo de Colaboração nº 11: 

18. 

QUE VALDIR RAUPP estava acompanhada de um amiga da depoente, de nome 

CRISTIAN ... QUE VALDIR RAUPP disse que ele, CRISnAN e AMIR LANDO tinham 

ida à PETROBRAS exatamente conversar com PAULO ROBERTO COSTA ... QUE o 

depoente sentou com VALDIR RAUPP, CRISTIAN e AMIR LANDO na restaurante e 

conversou sobre o assunto por uns quarenta minutos; QUE o assunto dizia respeito 

a uma empresa da Ria Grande da Sul, de nome BRASÍLIA GUAÍBA;" (destaque 

nosso) 

Primeiramente, no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 42/2016 (fls. 

139/150) foi realizada a identificação de "CRISTIAN", amigo de FERNANDO SOARES que 

o teria apresentado a VALDIR RAUPP, cujo telefone nº (51) 9251-0887 constava em sua 

agenda de contatos, como sendo CRISTIAN AVILA DA SILVA. 

19. No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/2017 (fls. 237/257), foi 

possível levantar todos os registros de entrada na PETROBRAS, entre os anos de 2005 e 

2013, envolvendo pessoas vinculadas à BRASÍLIA GUAIBA, ANDRE LOIFERMAN, PAULO 

AFONSO COELHO, JOSÉ RODRIGUES ALVES SOBRINHO, MANFREDO HERBERTO 

WHEIMANN, ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, CRISTIAN AVILA DA SILVA, MAURICIO 

BATISTA DA SILVA, bem como AMIR LANDO . 

20. Também foram analisadas as agendas de compromissos dos Diretores da 

PETROBRAS, logrando-se identificar pedido de agendamento com PAULO ROBERTO 

COSTA para o Diretor Presidente da BRASÍLIA GUAIBA, feito em nome de AMIR 

FRANCISCO LANDO, por MARCIA MARIA TOBIAS, usuária do e-mail 

MARCIATO@senado.gov.br, para 29/06/2009. E de fato o encontro ocorreu. 

DPF'/MJ 
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UATA -
tNTRADA HORA DA TIPO DE 

N"DO 
NOM[ 00 LMPRFSA 00 

NOME 00 VISl'IAI ,o 
-VISITA ENTRADA DOCUMENTO DOCUMENTO VISITANH: VISITANTF 

Sem SEM DOCUMENTO ANDRE BRASILIA PAULO ROBERTO 
29/06/2009 15:40 Documento 122969 LOIFERANAM GUAIBA COSTA 

21. No mesmo Relatório de Análise de Polícia Judiciária n2 01/2017, foi 

identificado que o telefone indicado por MARCIA MARIA TOBIAS, (61) 3303-3131, 

pertencia ao gabinete do Senador ACIR GURGAC2, do PDT de Rondônia, que exerceu 

mandato entre novembro/2009 até fevereiro/ 2015. Na data da reunião, quem ocupava 

a vaga de Senador pelo estado de Rondônia era EXPEDIDO GONÇALVES FERREIRA 

JUNIOR, até novembro/2009, sendo que seu antecessor foi AMIR LANDO, cujo mandato 

encerrou-se em fevereiro/2007. O número também foi fornecido por MARCIA MARIA 

TOBIAS nos registros da Receita Federal e da Polícia Federal, quando se identificou no 

cadastro de CPF e passaporte como servidora pública federal. 

22. Ao ser ouvida em Termo de Depoimento às fls. 265/267, MARCIA MARIA 

TOBIAS disse trabalhar no Senado desde 1992 como Secretária, sendo que a partir de 

1994 passou a trabalhar no gabinete do Senador eleito pelo estado de Rondônia, 

ERNANDES AMORIM, e desde então tem sido mantida pelos sucessores. Em 2003, 

passou a trabalhar no gabinete do Senador AMIR LANDO a convite dele, permanecendo 

até 31/01/2007 com o término do mantado, continuando com os Senadores 

posteriormente eleitos pelo mesmo estado. 

23. Sobre o agendamento do referido compromisso na PETROBRAS disse: 

"QUE como sempre trabalhou no gabinete de senadores de Rondônia desde 

1995, era muito conhecida entre os parlamentares e chegou a realizar 

a/gumos torefas que envolviam compromissos desses parlamentares 

também a pedido do senador com quem trabalhava; QUE o roma/ 61.3303t/J 
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3131, sendo que o prefixo anteriormente era 3311-3131, é utilizado pela 

depoente há muitos anos, acreditando que desde a época do senador AMIR 

LANDO; QUE desde que o Senador AMIR LANDO deixou o Senado, ele 

costumava ligar para a depoente pedindo favores como o agendamento 

de reuniões e ligações; QUE nõo se recorda do compromisso que teria 

marcado a pedido do Senador AMIR LANDO na Petrobras em junho de 2009 

envolvendo a empresa BRASÍLIA GUAÍBA e o Presidente Diretor dela ANDRÉ 

LOIFERMANN, sendo que realmente utiliza o e-mail 

marciato@senado.gov.br e o telefone indicado no e-mail constante às /Is. 

248, acreditando que tenha realmente feito esta solicitação; QUE a 

depoente se recorda de ter realizado pedidos de reuniões e agendamentos 

na Petrobras para o Senador AMIR LANDO, não se recordando com quem e 

nem sobre o quê" (destaques nossos) 

24. Apesar de não se recordar exatamente do compromisso em tela, nem da 

empresa BRASÍLIA GUAIBA ou da pessoa de ANDRE LOIFERMAN, confirmou que "alguns 

compromissos marcados a pedido do Senador AMIR LANDO, ele também indicava que 

iria junto o Senador VALDIR RAUPP, mas não se recorda se isso acorreu envolvendo 

reuniões no Petrobros especificamente". 

25. Referido Relatório de Análise de Polícia Judiciária n2 01/2017 também 

acusa na agenda de compromissos de PAULO ROBERTO COSTA e-mail recebido de 

MARCIO PINTO, usuário marcio@mmp.2002.com.br, em 27/05/2010, da empresa 

GRUPO MMP BRASIL, com assunto "RespostaaoSenadorRalph-PMDB", em que cobra 

resposta aguardada pelo senador da "reunião com a empresa de recuperaçõo de gases 

flare-Brasilia Guaiba e Jonh Zink Co.", tendo o diretor encaminhado para JOSÉ CARLOS 

CONSENZA. 
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26. Na Informação Policial n2 34/2015 (fls. 42/43), MARCIO PINTO aparece 

representando o Senador VALDIR RAUPP em reunião agendada com ALMIR BAR BASA na 

PETROBRAS, no dia 12/05/2010, e em outras duas ocasiões: 

DATA_ 
ENTRADA_ 
VISITA 
22/02/2010 

,u 

19/08/2011 

27. 

-=~ 
""" i,,v.Y.lo:i =>~. ~ec'Sl! d!A:»'"e.i 
A·:!J;':J. =io~~.se-v 

,T,/052010 tJ~J 

Capaativo 

Prc:z::Cv Sr. 1\11:-., 

0::-rf.:.rl'!'& ~ 011:-0, ,:orf:m".?i"':.Oi a! ri,:r.io en:reo Ser.aCOrVa>:f-r Rl!.:ppe I>. A·~·t Sêrt.;ua ~r; 
,: i 12'05, .::~-m-fQ- r~. b-C':IS:•:'1,-. 11c:.:·r-.1 ~!e i=:a PR~:nu jA't. R:~~~ ,ai,CJ o-.,,e,SS, 2!! ilr.:";i::, 
O!,rt:o, Roce Je~~ rn, . 

.A&r-::.:-u!"'llrt-!, 
?;t-·ca 

?.it":c;i: .:e.At~.im;;:, 
Se-;rati 1.; 
Otet>rl! F.r.ar,eem 
Tel:5521 2224-2401 
Fu:.552'l !224-~ 

·s.e:i. Va ·e, Rur:,:i ~'i Mib:i;· <RAJJP~:;a,r4;:":,,,;;-71,br) 

. . .. --- .. 

HORA DA TIPO DE NºDO 
ENTRADA DOCUMENTO DOCUMENTO 
14:33 Identidade 064882087/SECC-

RJ 
v;::,:..,;::, iaenhaaae 

RJ 
14:02 CPF 91088089704 

EMPRESA 
NOME DO DO 
VISITANTE VISITANTE 
MARCIO PINTO 
GOMES DA SILVA 

1 l""ll~IV 

GOMES DA SILVA 
MARCIO PINTO INDUSTRIA 
GOMES DA SILVA DE 

ASFALTO 

NOME DO VISITADO 
PAULO ROBERTO 
COSTA 
.. _ ...... 
BARBASSA 
CARLOS ROBERTO 
MARTINS BARBOSA 

Quem também esteve com ALMIR GUILHERME BARBASA nesse mesmo dia 

12/05/2010 foi AMIR LANDO, que retornou em 24/05/2010: 

DATA_ EMPRESA 
ENTRADA_ HORA DA TIPO DE NºOO NOME DO DO 
VISITA ENTRADA DOCUMENTO DOCUMENTO VISITANTE VISITANTE NOME DO VISITADO 

ALMIR GUILHERME 
28/04/2010 14:10 Identidade 71502/SSP-RO AMIRLANDD SENADOR BARBASSA 

14:53 AL .. , .. , ·-· • ' 
_nA AAUI:> l A .. 1r,r, ., 

L!\IR JESUS PEREIRA 
24/05/2010 16:16 Identidade 71502/SSP-RO AMIR LANDO SENADOR DE OLIVEIRA 

28. Após o encontro com ALMIR BARBASA em 12/05/2010, este reporta a 

PAULO ROBERTO COSTA por e-mail, em 28/05/2010, que MARCIO PINTO o colocou em 

contato com MANFREDO DA BRASILIA GUAIBA, tendo sido agendada com este reunião 

na próxima terça-feira, tendo o Diretor de Abastecimento pedido que o mantivesse 

informado. Em 01/06/2010 MANFREDO HERBERTO WEIHMANN e PAULO AFONSO, 

COELHO foram à PETROBRAS: 

1 

1 
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DATA 1 
ENTRADA_ HORA DA TIPO DE EMPRESA DO NOME DO 
VISITA ENTRADA DOCUMENTO Nº DO D0ÇUMENT9_ N9ME DO VISITANTE VISITANTE VISITADO 

01573077257 /SSP- MANFREDO HERBERTO BRASILIA ANDRE LUIZ 
01/06/2010 13:52 Identidade RS WEIHMANN GUAIBA CARVALHO 

BRASILIA ANDRE LUIZ 
01106/2010 13:53 Identidade 9401942/SSP-SP PAULO AFONSO COELHO GUAIBA CARVALHO 

29. Por fim, em 02/06/2010, JOSÉ CARLOS COSEN2A, Gerente Executivo de 

Abastecimento, informa ao seu superior PAULO ROBERTO COSTA ter sido realizada 

reunião com a BRASILIA GUAIBA, tendo surgido "outras opções que não tochas que 

serão objeto de Termo de Sigilo para continuidade das negociações", parecendo não ter 

evoluído de fato a contratação da solução apresentada pela BRASILIA GUAIBA, como 

depois confirmamos: 

-c:.,,,,.c 111n -~1010'«\ 

""""""" 
u.c, -

-
8"1 / Soludo, C<ntltolu/ ~~ Rogo"'" 

Jot.oc,~ton"'• 
0..- E.w<...., .00-IIE 
11 ......... -~, ...... t,. ... ...,.~(0'1',b< 
PlioM· •SS 21 ln<I JlQO 

-___ ........ ------------~-·------------------- -""""""'-······-

30. MARCIA MARIA TOBIAS também disse (fls. 265/267) reconhecer MÁRCIO 

PINTO GOMES DA SILVA como alguém que frequentava o gabinete dos Senadores AMIR 

LANDO e VALDIR RAUPP: 

"QUE mostrada a fotografia de MARC/0 PINTO GOMES DA SILVA, às fls. 

255, a reconhece como alguém que frequentava o gabinete dos Senadores ; 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
04

.1
82

.9
51

-4
0 

In
q 

43
23

Em
: 1

6/
08

/2
01

7 
- 1

7:
26

:0
8



• 

• 

OPF/MJ 

Relatório Conclusivo - Inquérito n• 4323/DF (RE n• 76/2016-1) 
FL. r,~l\_ (Y 

AMIR LANDO e VALDIR RAUPP, mos não sobe dizer qual é o atividade dele 

e o relação que ele tinha com os senadores;" (destaques nossos) 

31. Ao ser ouvido em Termo de Declarações às fls. 280/283, MÁRCIO PINTO 

GOMES DA SILVA esclareceu sua relação com os Senadores AMIR LANDO e VALDIR 

RAUPP: 

32. 

"QUE conheceu a senador VALDIR RAUPP DE MATOS quando trabalhou no 

banca HSBC no função de Gerente de Segmenta do Setor Público; QUE em 

to/ função tinha como atribuição prospectar clientes para formação por 

exemplo de carteiras relativas o folhas de pagamentos de servidores, 

arrecadação de tributas ... QUE após 2008 mesmo tendo saído da HSBC 

continuou o manter os relacionamentos pessoais que obteve quando em 

atividade naquela instituição financeiro ... QUE em relação ao EX-Senador 

AMIR LANDO seu relacionamento se deu nos mesmos moldes do anterior" 

A respeito da reunião que teria ido em 12/05/2010, supostamente 

representando VALDIR RAUPP, MÁRCIO PINTO apresenta versão destoante da realidade 

verificada nos e-mails trocados anteriormente, incluindo aquele em que ALMIR 

BARBASA reporta o teor da reunião com ele, como se tivesse ido apenas para encontrar 

o Senador, que não apareceu, afirmando desconhecer o objetivo da reunião, que não 

teria ocorrido: 

"QUE estava prevista o presença da Senador VALDIR RAUPP nesta reunião, 

e o declarante pretendia acompanhar a Senador VALDIR RAUPP sem ter 

sido convidado paro a mesma; QUE VALDIR RAUPP em nenhum momento 

solicitou o declarante que o ocamponhosse: QUE melhor esclarecendo par 

iniciativa própria o declarante, sabendo do encontro, foi até o loco/ no 

expectativa de Já encontrara Senador VALDIR RAUPP, tendo se identificado 

no portaria principal, diverso daquela destinada a entrada de autoridades, 

ocasião em que se identificou e mencionou seu interesse em encontrara 

Senador que estaria naquele prédio; QUE não sobe explicar o motivo de o 

atendente ter oposto no campo 'empresa visitante' o palavra 'Senador'; QUE 

o Senador VALDIR RAUPP nãa apareceu e o declarante Já ficou esperando 

sendo apenas cumprimentado por ALMIR BARBASSA, não tendo havido 

nenhuma reunião entre o declarante e ALMIR BARBASSA nesta doto; QUE 

não conhecia o Diretor Financeira do Petrobrás ALMIR BARBASSA, não 

sabenda declinar as motivas que a teriam levada o cumprimentá-la, não 

sabendo o declarante informar se ALMIR BARBASSA tinha conhecimento de 

relacionamento entre a declarante e a Senador VALDIR RAUPP ... QUE não /j) 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
04

.1
82

.9
51

-4
0 

In
q 

43
23

Em
: 1

6/
08

/2
01

7 
- 1

7:
26

:0
8



• 

• 

Relatório Conclusivo - Inquérito n• 4323/DF (RE n• 76/2016-1) 

viu o ex-Senador AMIL LANDO naquele loco/, doto e horário ... QUE não 

houve reunião" (destaque nosso) 

33. Com relação ao e-mail em que cobra posição de PAULO ROBERTO COSTA 

sobre a reunião com a BRASÍLIA GUAIBA e sua participação nesse processo, respondeu: 

"QUE tomou conhecimento de um projeto energético do construtora 

BRASfLIA GUA{BA no reaproveitamento de gases oriundos de processas 

produtivos do Petrobrás: QUE visando uma agenda entre a BRASÍLIA 

GUAÍBA LTDA e PAULO ROBERTO COSTA, encaminhou email ao último, em 

seu nome usando o nome do Senador VALOIR RAUPP, sem autorização e 

conhecimento deste, apenas para assim conseguir a atenção de PAULO 

ROBERTO COSTA, que não atendia suas ligações e solicitações anteriores; 

Indagado sobre qual ero sua função nessas trototivos envolvendo a BRAS{L/A 

GUAÍBA, respondeu QUE apenas tentou intermedia ruma aproximação 

entre a BRASÍLIA GUAÍBA e PAULO ROBERTO COSTA; Indagado sobre qual 

ero o interesse do Senador VALDIR RAUPP e do ex-Senador AMIR LANDO 

nesse assunto, respondeu QUE desconhece qualquer tipo de interesse de 

ambos nessa matéria ... QUE sua intervenção em nome da BRASÍLIA 

GUAÍBA não foi solicitada por nenhum sócio ou dirigente desta empresa; 

QUE a empresa BRASÍLIA GUAÍBA já tinha relacionamentos com a 

PETROBRÁS desde 2003" (destaque nosso) 

34. Mais uma versão inverossímil apresentada por MÁRCIO PINTO, não sabendo 

sequer indicar como e por quem foi acionado para obter a reunião com a BRASILIA 

GUAIBA, buscando claramente eximir de responsabilidade o Senador VALDIR RAUPP. 

35. Pelos levantamentos realizados, ficou clara a atuação do Senador VALDIR 

RAUPP DE MATIOS e do ex-Senador AMIR FRANCISCO LANDO, com a participação de 

MARCIO PINTO GOMES DA SILVA, no agendamento de reuniões da PETROBRAS, visando 

à contratação da CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA. 

36. Vejamos os demais vínculos encontrados a partir dos cruzamentos 

telefônicos. 

11.1.2. DOS CRUZAMENTOS TELEFÔNICOS 

37. Foram solicitados dados telefônicos cadastrais em nome das pessoas 

vinculadas à CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAI BA, visando realizar cruzamentos telefônicos 

com os terminais relacionados a VALDIR RAUPP DE MATOS e seus assessores, obtidos 

nos autos das Ações Cautelares nº 3874, 4022 e 4113 atreladas ao Inquérito nº 3892,, 

resultando no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n2 31/2016 (fls. 108/116). 
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38. Posteriormente, houve solicitação de complementação desses cruzamentos 

a partir dos terminais vinculadas a outras pessoas envolvidas na apuração, conforme 

Informação n2 05/2017 (fls. 222/226). resultando no Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária n2 72/2017 (fls. 293/319). 

39. No primeiro Relatório de Análise, ainda não haviam sido identificados outros 

personagens que apareceram ao longo desta investigação mais diretamente 

relacionados aos fatos. Foram apenas encontrados registros de contatos de terminais 

vinculados à CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA com terminais vinculados a FERNANDO 

ANTONIO SOARES FALCÃO, entre 2010 e 2012 . 

'fa---
HA'll,'II( EYES AOMINISTRACAO DE BENS 

LTDA 082943Jffll0156 

l~:----L 

"" """'" ""i 
---<94506917 .,,-,-,- ... -

TEOfltS PI.MEJAMENTO E GEST AO 
EM tl:GOCIOS LIDA 032702230C01 !>7 i-•+----= 

5199551112 

1 

t 
JOSE OTAVIO GERMANO 

36117371015 

40. No segundo Relatório de Análise, formaram-se "GRUPOS" para proceder às 

análises, da forma constante a seguir, ressalvando-se que apenas contavam com 

afastamento de sigilo telefônico alguns terminais vinculados ao "GRUPO RAUPP" e a 

FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES, sendo que para os demais foram utilizados os 

terminais constantes dos dados cadastrais fornecidos pelas operadoras de telefonia e fJ 
aqueles fornecidos pelos envolvidos: 1/ 
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• GRUPO BRASÍLIA GUAIBA: ANDRE LOIFERMAN, 

CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA, CRISTIAN AVILA DA SILVA, JOSE 

RODRIGUES ALVES SOBRINHO, MANFREDO HERBERTO WEIHMANN, 

MARCIO PINTO GOMES DA SILVA, MAURICIO BATISTA DA SILVA, MMP 

2002 COMERCIO DE ROUPAS L TOA, PAULO AFONSO COELHO e ROBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, totalizando um universo de 533 terminais. 

• GRUPO RAUPP: VALDIR RAUPP DE MATOS e seus assessores 

IVAN LEITAO E SILVA, MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO 

ROBERTO ROCHA 

• GRUPO AMIR LANDO: AMIR FRANCISCO LANDO e MARCIA 

MARIA TOBIAS 

41. Foi possível confirmar a relação mantida entre VALDIR RAUPP DE MATOS e 

MARCIO PINTO GOMES DA SILVA, realizando diversos contatos nos meses de agosto, 

setembro e outubro de 2001 e duas ligações em 2012: 

AN02012 

M',4'.) xmÕ'::J.ERc10 
CE Ra.PAS LIDA 
09J78:'6:n::i::ll63 
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42. As ligações entre o GRUPO BRASÍLIA GUAIBA com FERNANDO ANTONIO 

FALCAO SOARES foram reforçadas, destacando-se que este ligou 205 vezes para 

CRISTIAN AVILA que, por sua vez, fez 285 ligações para aquele: 

. . '1 ~ . . • .. : .. 

43. Considerando não terem sido encontradas ligações entre o GRUPO BRASILIA 

GUAIBA e o GRUPO RAUPP, mas sim de ambos com FERNANDO SOARES, além dos 

contatos entre VALDIR RAUPP e MARCIO PINTO, foi elaborada uma linha de tempo que 

auxiliou na demonstração dessa dinâmica de contatos telefônicos, ficando claro que o 

Senador utilizou dos intermediários já identificados para pleitear a contratação da 

BRASILIA GUAIBA pela PETROBRAS, a fim de obter doação eleitoral da empresa 

beneficiada por sua atuação. 

44. No primeiro diagrama, extraímos do Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária n• 72/2017 (fls. 293/319) o fluxo de contatos entre FERNANDO SOARES, 

CRISTIAN AVILA, VALDIR RAUPP e MARCIO PINTO no mês de setembro de 2011: t) 
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45. No segundo diagrama, a interlocução entre os envolvidos no mês de outubro 

de 2011: _ _. ...... ., 
~;oo, ?3:00. !"'\°". ?"',""· 1"'1°", .'":<"' 
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46. Interessante foi ainda ligação ocorrida no dia 24/08/2011, em que MARCIO 

PINTO GOMES fala com o terminal do Senado vinculado a VALDIR RAUPP DE MATOS e, 

30 minutos antes, o senador liga para MARCIA MARIA TOBIAS, que havia solicitado em' 
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nome do ex-Senador AMIR LANDO reunião na PETROBRAS com o Presidente da BRASILIA 

GUAIBA e disse que recebia solicitações no mesmo sentido de VALDIR RAUPP. Além 

disso, na véspera, em 23/08/2011, CRISTIAN AVILA DA SILVA e FERNANDO SOARES se 

falam: 

t -----·-~ .. ---~ ... 
MAAClA MAAJA TOOIAS ~ 

366527,tl687 t'ilft?íl."l(Y;'H 

~;oa1no11 
11,32111,!1 

'W----~-=-.~,,.,c.,_=,~----J_ 
SF.Nft,00 FF.OalAI. Q7 
"""''"'-'"' '5 /'::::.= 

~ / 

6133l 1748? 

5192510887 
~ISI IAN A\lllAOAfm.vA 

8')1790SG09 I 1 
23/00p()II 

l:J:421:36 

1 Z3/08/201l ._,y,, 

24~ll1 
1210()157 ... 

1 
?4/00/2011 

17:00:50 

''" 
12<1/08/2011 

12:01:04 Ir 

• 

47. Sendo assim, o cenário investigativo demonstrou a existência de vínculos 

suficientes a indicar que o SenadorVALDIR RAUPP, em conjunto com o ex-Senador AMIR 

LANDO, com a participação de MARCIO PINTO, atuaram na tentativa de contratação da 

BRASILIA GUAIBA pela PETROBRAS, reforçando o teor do depoimento de FERNANDO 

SOARES acerca do intuito em obter doação eleitoral para as campanhas que apoiava ou 

participava. 

11.1.3. DA RELAÇÃO COM FERNANDO BAIANO 

48. No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 15/2016, (fls. 127 /140 da 

Ação Cautelar nº 4113 constante na mídia em Apenso). foi identificado considerável 

número de ligações telefônicas entre o Senador VALDIR RAUPP e FERNANDO SOARES, iJ 
conforme diagrama abaixo: 
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Número fornecido por VALOIR 
RAUPP na sua qualificação ao ser 
ouvido às fls. 429 

GRUPO VALDIR RAUPP 

H/1~1 
12:!G:O 

<ll 18/10/:Gl! 
t 20n:54 

\'~' 

Número fornecido por FERNANDO SOARES 
ao ser ouvido às fls. 824/7, como aquele para 
o qual o gabinete do Senador ligava 

Números do 
gabinete de 
RAUPP 

49. Naquele Inquérito, em Termo de Declarações (fls. 825/827), FERNANDO 

SOARES havia dito que o assessor PEDRO ROBERTO ROCHA "buscava saber informações 

da BRASÍLIA GUAIBA, tentou obter ajuda para campanha de 2010 e/ou 2012, não se 

recordando exatamente já que RAUPP apoiava candidaturas nas eleições municipais". 

50. Disse ainda que teve dois encontros com o Senador do Rio de Janeiro, sendo 

que um deles foi corroborado pelo estudo de ERBs e registro de hospedagem no HOTEL 

PESTANA em 2012, em que a "a conversa foi para saber o andamento das tratativas 

envolvendo a contratação da BRASIL/A GUAÍBA pela PETROBRAS", sendo que "não 

trotou com VALDIR RAUPP de qualquer recurso oriundo da BRAS(L/A GUAIBA para ele, 

seja como doação ou outro tipo de comissionamento ... apenas pediu ao declarante que 

o ajudasse com doação para campanha de 2010 em torno de R$ 500 MIL". 

51. Assim, já restou demonstrado nos autos do Inquérito 3982 que VALDIR 

RAUPP manteve relação com FERNANDO BAIANO entre 2010 e 2012, pelo menos, 

quando solicitou que obtivesse junto a PAULO ROBERTO COSTA auxílio financeiro para 

sua campanha ao Senado, recebendo, ao final, R$ 500 mil em doação oficial pela 

empresa QUEIROZ GALVÃO. No presente caso, o Senador não solicitou a vantagem 

indevida através de doação eleitoral ao operador financeiro, mas sim que conseguisse 

que a empresa BRASÍLIA GUAÍBA fosse contratada pela PETROBRAS, sendo que o d 
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benefício financeiro ilícito teria sido cobrado da própria empresa beneficiária de seu 

"empenho" na sua contratação. 

11.2. DA VERSÃO DOS ENVOLVIDOS 

52. Passamos então a colacionar a versão trazida por todos os envolvidos a 

respeito dos fatos em apuração. 

11.2.1. FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES 

53. Além do Termo de Colaboração nQ 11 (fls. 63/67) que deu origem ao início 

desta investigação, ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 127/129). FERNANDO 

ANTONIO FALCÃO SOARES confirmou o encontro com AMIR LANDO, VALDIR RAUPP e 

CRISTIAN AVILA, quando foi explicado o projeto da BRASILIA GUAIBA para o qual 

pretendiam seu apoio junto a PAULO ROBERTO COSTA, com quem mantinha 

proximidade. 

54. Disse ainda ter levado o assunto a PAULO ROBERTO COSTA, que autorizou 

dar andamento e iniciar conversa com a área técnica, cujo Gerente Executivo 

responsável era JOSÉ CARLOS COSENZA, sabendo que a contratação acabou não 

ocorrendo, possivelmente em virtude da reestruturação e redefinição de prioridades da 

estatal com a assunção de GRAÇA FOSTER à presidência da empresa. 

55. Sobre sua participação e de VALDIR RAUPP nesse processo, esclareceu: 

56. 

ROBERTO 

"QUE o declarante era cabrada por VALDIR RAUPP e PEDRO ROCHA sobre 

o andamento do projeto junto à PETROBRAS, principalmente em 2010, 

tendo levado essas cobranças a PAULO ROBERTO COSTA; QUE PAULO 

ROBERTO COSTA cobrava dos técnicos uma definição sobre o projeto, mas 

não podia ser definida a contratação antes disso; QUE o declarante 

reconhece a fotografia de PAULO AFONSO COELHO às fls. 121 como sendo 

um diretor da BRASIL/A GUAIBA com quem teve algumas reuniões em seu 

escritório para saber o andamento das discussões técnicas na PETROBRAS e 

reportar a necessidade de fazer algum tipo de pressão em PAULO ROBERTO 

COSTA;" (destaque nosso) 

Essas cobranças por uma definição sobre o projeto sofridas por PAULO 

COSTA, que as repassaria aos técnicos, ficam demonstradas quand°j 
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encaminha ao seu subordinado, o Gerente Executivo JOSÉ CARLOS COSENZA, e-mail' de 

MARCIO PINTO em nome do Senador, solicitando ser posicionado a respeito: 

o •••=•D q>• fleoo ,......,,., n, ffO'O» 6H1"" ,.,,..,,Ho fo1 ._, re,,,.,,u ..,. o •=~o• flecsi d• "°'"" por, o Son•dcT •"6• 100 'OOl<O d< •uoc, """'' o .<lo da reu,.lo 00" a 
=•• "" ,..,_,.~10 <lt o, .. ~ ,,.,.. - ~u,uu Gout>a e Jo!m ""' co. 

-·,;,>•, """""''""'-· 

C•l. !>O, D2'• 
!•l <U! ~'1!/017' 

G"'l"' = Bn»I 
11>~010 """'º 
"""'"'' f<l. lll.lil!.Ol't 

º"·""·"'º 

11.2.2. PAULO ROBERTO COSTA 

57. Ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 130/131), afirmou não se 

recordar de indicação de empresa por VALDIR RAUPP, tendo tratado com ele em 2010 

sobre recursos para campanha eleitoral, da mesma forma que não se lembrava de ter 

estado com AMIR LANDO na PETROBRAS. 

58. Disse, quanto à BRASILIA GUAIBA, se recordar apenas de ter sido 

apresentada por FERNANDO SOARES, envolvendo projeto de captação de gás das 

refinarias para geração de energia elétrica, não sabendo dizer como teria se desenrolado 

a questão, acreditando apenas que não havia sido contratada . 

11.2.3. JOSÉ CARLOS COSEN2A 

59. Ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 272/274), o Gerente Executivo 

de Refino vinculado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS entre 2008 e 2012 

disse se recordar do projeto envolvendo a BRASILIA GUAIBA e seu presidente ANDRE 

LOIFERMAN. Afirmou: 

"QUE a pedida de PAULO ROBERTO COSTA, recebeu ANDRE LO/FERMANN 

para apresentar a projeto do empresa consistente na reaproveitamento de 

gases emitidos pelas unidades das refinarias para o sistema de alívio de flore 

DPF 
FL. J~"'Jjt 

' 1 
··-™ 

... QUE o declarante já imaginava que o projeto não seria contratado, po'I 

1 Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/2017 (fls. 237/257). 
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OPF7MJ 
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existir alternativos mais baratos, sendo que essa decisão só foi tomado após 

comum acordo com suo equipe técnico em decorrência dos ovolioçães ,que 

realizaram ao longo desse período em que se reuniram com os técnicos do 

BRASIL/A GUAIBA ... QUE o Petrobras optou em não contratar o projeto 

oferecido pelo BRASÍLIA GUAÍBA para buscar uma solução alternativa mais 

barata da própria empresa, consistente no adoção de alguns procedimentos 

diferenciados pelo equipe de operação/manutenção dos unidades dos 

refinarias, evitando no origem o desperdício;"(destaque nosso) 

60. Indagado acerca do e-mail trocado com PAULO ROBERTO COSTA em que há 

mensagem de MARCIO PINTO, com assunto "resposta ao Senador RALPH-PMDB", disse 

não se recordar do teor "desconhecendo se haveria relação de algum senador com esse 

coso, sendo que o declarante não teve qualquer contato com nenhum senador sobre esse 

assunto e nem lhe foi reportado nada nesse sentido por PAULO ROBERTO COSTA". 

11.2.4. VALDIR RAUPP DE MATOS 

61. Ao ser intimado a prestar esclarecimentos (fl. 221), não tendo comparecido 

para a data agendada e, após ter vistas dos autos por duas vezes (fls. 229/230 e 

232/233). apresentou petição através de seu advogado (fls. 235/236). informando que 

manteria seu direito constitucional ao silêncio. E assim justificou: 

"3. Isso porque, não obstante ser vítima de calúnias trazidas aos autos por 

delatores que buscam apenas benefícios próprios, foi mo/ interpretado em 

inquérito outro, sendo injustamente indiciado e denunciado em virtude disso. 

4. Desta formo, entende que, neste momento, os autoridades de 

investigação e/ou acusação não estão dispostos o entender qualquer outra 
versão que não o dos referidos criminosos." 

11.2.5. AMIR FRANCISCO LANDO 

62. Ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 118/120), o ex-Senador disse 

que conheceu VALDIR RAUPP em razão de sua atividade política. A respeito dos fatos 

narrados por FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, afirmou se recordar de ter 

almoçado apenas com o Senador na área central do Rio de Janeiro, em data anterior a 

2010, quando esteve lá e por acaso o encontrou no lobby do hotel, período em que 

RAUPP era o Presidente Nacional do PMDB em exercício, "sendo certo que não 

permaneceram no restaurante poro qualquer converso ou reunião, assim como °J 
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declarante não presenciou nenhuma conversa ou reunião do qual o Senador tenha 

participado após esse o/moço". 

63. AMIR LANDO disse ainda nunca ter estado com FERNANDO SOARES e nunca 

ter ido com VALDIR RAUPP na PETROBRAS, assim como negou conhecer a empresa 

BRASILIA GUAI BA ou ter tratado de qualquer assunto relacionado a ela. Disse se recordar 

ter estado por duas vezes na PETROBRAS na condição de advogado acompanhando 

clientes. 

11.2.6. ANDRE LOIFERMAN 

64. O Diretor Presidente da CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA, em Termo de 

Declarações (fls. 215/216), reportou a função das pessoas relacionadas a sua empresa, 

bem como disse que os registros de entrada na PETROBRAS entre os anos de 2007 a 

2012 se referem a um projeto que pretendiam desenvolver na área de recuperação de 

gases "flare" em parceria com a empresa americana chamada JONH ZYNC, tendo 

esclarecido em que consistia e qual a resistência das refinarias em adotá-lo. 

65. A respeito do agendamento de reuniões e tratativas na PETROBRAS, bem 

como participação de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES e CRISTIAN AVILA DA SILVA 

disse: 

"o último contrato firmado com aquela empresa pública, denominado 

GASBOL- GASODUTO BRASIL BOLÍVIA, foi encerrado entre 1998 e 1999 .. QUE 

não se recorda como foi agendada a primeira apesentação do projeto na 

PETROBRAS em 2007 ... QUE pode ser que algum dos gerentes que ainda a 

empresa mantinha contato desde a época do GASBOL tenha auxiliado nessa 

aproximação ... QUE o declarante percebeu a necessidade de ter um 

representante permanente da empresa junto à PETROBRAS para que o 

projeto fosse levado à frente; QUE CRIST/AN AVILA DA SILVA é um 

prestador eventual de serviços no área comercial, tendo sido solicitado a ele 

que prospectasse alguém que pudesse representar a empresa para essa 

finalidade; QUE CRISTIAN indicou o nome de FERANDO SOARES, como 

pessoa que já representava diversas empresas estrangeiras junto à 

PETOBRAS; QUE CR/STIAN apresentou ao declarante FERNANDO SOARES em 

seu escritório no Rio de Janeiro, quando foi apresentada o projeto a ele; QUE 

inicialmente FERNANDO SOARES disse que ovoliorio se teria disponibilidade 

para acompanhar o projeto e, posteriormente, oo aceitar a proposto, 

passaram a ter vários encontros paro tratar dela, ao longo de anos, 

acreditando que foi estipulado um percentual a título de comissão que seria 

paga a ele no caso de sucesso da projeta, ou seja, se houvesse a contratação; 
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e execução do serviço pora a PETROBRAS; QUE a função de FERNANDO 

SOARES era acompanhar esse projeta junta aos diversas níveis da 

PETROBRAS, sendo que as questões técnicos eram tratadas pelo própria 

declarante e pelas pessoas indicadas pelo declarante;" 

66. ANDRE LOIFERMAN disse que ao longo desse período conseguiu agendar 

uma ou duas reuniões com PAULO ROBERTO COSTA após longos meses de espera, as 

quais foram muito rápidas e formais, tendo investido muitos recursos nos estudos e 

projetos de engenharia por acreditar na solução apresentada, negando que o 

investimento tenha sido fruto das informações trazidas por FERNANDO SOARES em 

função da entrada que ele possuía junto ao diretor de abastecimento, PAULO ROBERTO 

COSTA . 

67. Esclareceu ainda sobre o encerramento do projeto junto à PETROBRAS e 

sobre a citação dos nomes de VALDIR RAUPP e AMIR LANDO: 

"QUE até 2012 o declarante seguiu pressionando por definições da 

PETROBRAS que não vinhom, por sempre estar sendo postergadas diante da 

resistência das refinarias; QUE nessa époco a empresa começou a passar 

por graves problemas financeiros e decidiu descontinuar os investimentos 

em áreas novos como essa, que não estavam trazendo resultados imediatos; 

QUE a suspensão do projeto junto à PETROBRAS não teve relação com a 

saída de PAULO ROBERTO COSTA ou com informações trazidas por 

FERNANDO SOARES; QUE o declarante não conhece o Senador VALDIR 

RAUPP MATOS, nem ninguém relacionado a ele, e ele nunco foi mencionado 

em nenhuma circunstância seja por FERNANDO SOARES ou por alguém da 

PETROBRAS; QUE desconhece qual seria o interesse do senador VALDIR 

RAUPP DE MATOS na contratação da empresa BRASIL/A GUAIBA pela 

PETROBRAS, conforme teria sido dito por FERANDO SOARES; QUE também 

não conhece o ex-senador AMIR LANDO ... QUE CRISTIAN também nunca lhe 

reportou qualquer relação mantida por ele com VALDIR RAUPP ou acerco da 

relação entre FERNANDO SOARES e VALDIR RAUPP; QUE CRISTIAN nunco 

reportou qualquer tipo de influência político exercida na PETROBRAS que 

pudesse ser utilizada em favor da empresa BRASIL/A GUAIBA" 

68. Por fim, negou tenha sido procurado pelo SenadorVALDIR RAUPP ou alguém 

em nome dele para solicitar doação eleitoral, tendo a empresa feito doações eleitorais 

regionais, eventuais e de pequena monta. 

69. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 42/2016 (fls. 139/150) confirmou 

que a BRASILIA GUAIBA não fez doações em favor do Senador VALDIR RAUPP ou de 

Diretório Regional do PMDB em Rondônia ou Diretório Nacional do Partido. f 
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11.2.7. CRISTIAN AVILA DA SILVA 

70. Ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 210/213), CRISTIAN AVILA DA 

SILVA narrou sua trajetória profissional e vínculo com o Partido dos Trabalhadores, 

assim como sua relação com ANDRE LOIFERMAN e BRASILIA GUAIBA: 

"QUE entre 2004 e 2005 e entre 2007 e 2008 fez parte da direção regional 

do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, período em que 

dialogava muito com o sindicato da construção civil, oportunidade em que 

conheceu ANDRE LOIFERMAN, que intregrava a diretoria do sindicato; QUE 

quando resolveu sair da diretoria do PT para trabalhar na iniciativa privada, 

procurou ANDRE LOIFERMAN, por ser presidente de uma dos maiores 

empresas de construção civil do estada, tendo oferecido seus serviços na 

prospeção de negócio; QUE seus serviços consistem em identificar no 

portfolio da empresa oportunidades de negócio no mercado, visitando 

potenciais contratantes, recebendo comissão na caso de contratação; QUE 

foi firmado um contrato de representação comercial entre o declarante e a 

empresa BRASIL/A GUAIBA;" (destaque nosso) 

71. Em razão da oportunidade de negócio vislumbrada junto à PETROBRAS, 

onde até então não tinha qualquer contato, agendou reunião com o chefe de gabinete 

do então presidente SERGIO GABRIELLI, ARMANDO TRIPODI, que conhecia por 

participar dos mesmos eventos partidários, tendo feito apresentação do projeto de 

captação de gases "flare" da empresa, entre 2008 e 2009. Ao receber retorno acerca do 

interesse de PAULO ROBERTO COSTA em conhecer a tecnologia, a própria BRASILIA 

GUAIBA, através da secretária da diretoria, agendou reunião com o diretor . 

72. O declarante mencionou ainda que, diante do interesse da PETROBRAS e da 

complexidade dos estudos para futura contratação, "percebeu-se a necessidade de 

identificar um representante que tivesse mais experiência para acompanhar e 

desenvolver projetos na PETROBRAS". Foi então que surgiu o nome de FERNANCO 

ANTON 10 FALCÃO SOARES, conforme relatou: 

"QUE pelo período que viveu no Rio de Janeiro procurou saber indicação de 

nomes de pessoas que tivessem essa experiência em negócios com 

PETROBRAS; QUE várias pessoas lhe indicaram FERANDO SOARES como 
alguém que representava diversas empresas multinacionais com atuação 

na PETROBRAS; QUE como tinham pessoas conhecidas em comum, ao 

encontra-lo em um dos restaurantes que costumava frequentar, ESCH CAFE 

no Leblon, Rio de Janeiro/RJ, se apresentou a ele e disse que teria um produto 

interessante, tendo conversado genericamente nesse momento sobre o J 
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assunto; QUE como ele se interessou, marcaram uma reunião com o 

empresa no escritório dele no Rio de Janeiro; QUE o partir doí houve outros 

reuniões tonto com FERNANDO SOARES como com pessoas no PETROBRAS, 

sendo que o declarante apenas participou de reuniões com FERNANDO 

SOARES ou com ele e representantes da BRASIL/A com intuito de tomar 

conhecimento do andamento do projeto na PETROBRAS; QUE o função de 

FERNANDO SOARES era o acompanhamento do andamento do projeto 

dentro do PETROBRAS, com os contatos que ele montinho lá dentro ... QUE 

FERNANDO SOARES também nunca mencionou que sua atuação dentro da 

PETROBRAS tivesse relação com a influência de agentes políticos, assim 

cama desconhecia qualquer vínculo dele com algum agente político;" 

9destaque nosso) 

73. Por fim, negou conhecer o Senador VALDIR RAUPP e o ex-Senador AMIR 

LANDO e ter estado em almoço com eles após visita à PETROBRAS, bem como nunca 

teria estado com PAULO ROBERTO COSTA. 

11.2.8. PAULO AFONSO COELHO 

74. Funcionário da BRASILIA GUAIBA entre meados de 2009 e março de 2014, 

PAULO AFONSO COELHO, ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 191/193), disse 

que era o líder da empresa na capital paulista, sendo que, em 2010, em virtude do 

grande número de obras no Rio de Janeiro, ANDRE LOIFERMAN decidiu estender sua 

atuação para aquele estado, quando passou a atuar na prospecção de negócios também 

naquela região. Para tanto, utilizava o escritório de JOSÉ RODRIGUES ALVES SOBRINHO 

como sede da empresa . 

75. Sobre o projeto junto à PETROBRAS e relação com FERNANDO ANTONIO 

FALCÃO SOARES disse: 

"QUE conheceu FERNANDO ANTONIO FA.LCÃO SOARES, vulgo FERNANDO 

BAIANO; QUE foi apresentado o FERNANDO por ANDBE LO/FERMAN, numa 

reunião de trabalho onde foi discutido o possibilidade dai suo empresa 

oferecer à PETROBRAS a venda de um sistema que envolvia a instalação de 

estruturas para o aproveitamento dos gases que são queimados nas 

refinarias; QUE esta reunião foi com FERNANDO SOARES pelo mesmo ser 

alguém que poderio auxiliar no apresentação deste projeto e suo 

contratação pela PETROBRAS ... esclarecendo que esse tipo de negociação 

não estava entre as atribuições do declarante; QUE se encontrou algumas 

vezes com FERNANDO SOARES no Rio de Janeiro/RJ em reuniões de negócio, 

sempre para tratar sobre o assunto citado ... QUE se encontrou uma único fv 
vez com PAULO ROBERTO COSTA, em sua sala na sede da PETROBRAS e na (J/ 
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presença de uma equipe técnica ... QUE esteve em outras oportunidades na 

sede da PETROBRAS, sempre para tratar deste assunto, em reuniões com 

pessoas da equipe técnica da diretoria vinculada a PAULO ROBERTO COSTA 

... QUE eventuais projetos da empresa relacionados à PETROBRAS, por não 

se enquadrarem -em obras públicas, com a publicação de editais, podem ter 

sida apresentados ou negociados por outro representante da empresa 

BRASÍLIA GUAÍBA ... não podendo precisar, por este motivo, se toda e 

qualquer visita de algum representante da empresa na sede da PETROBRAS, 

a partir de 2009, foi especificamente paro trator do aproveitamento dos 

gases que são queimados nas refinarias ... QUE a empresa BRASÍLIA GUAÍBA 

não chegou a ser contratada pela PETROBRAS, nem no Rio de Janeiro nem 

em nenhum outro estado; QUE nos anos de 2010 e 2011 a Diretoria de 

Serviços da Petrobrás já não possuía recursos para investimento, 

acreditando ser este um dos motivos que o processo de contratação de sua 

empresa não foi adiante;"(destaque nosso) 

O declarante negou conhecerVALDIR RAUPP ou ter ouvido seu nome nessas 

tratativas, tendo estado uma vez com AMIR LANDO, em reunião ocorrida certa vez na 

Companhia de Águas do Rio de Janeiro, quando buscava prospecção de algum negócio 

para sua empresa. Desconhece ainda eventual interesse de ambos no projeto 

apresentado pela BRASILIA GUAIBA à PETROBRAS, assim como qualquer pedido ou 

realização de doação eleitoral feita pela empresa em favor deles. 

11.2.9. MANFREDO HERBERTO WHEIMAN 

77. Ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 202/204), disse ter trabalhado 

na BRASILIA GUAIBA entre 01/04/2010 e 04/12/2012, após convite do pai de ANDRE 

LOIFERMAN, em virtude da experiência de 25 anos na área de petróleo e derivados e 

por já ter trabalhado em cerca de 62 projetos na PETROBRAS. Sua primeira atuação na 

empresa foi em visita à REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC no Rio de Janeiro e 

depois na REFINARIA RELAM, na Bahia, nesta última já em parceria com a empresa 

americana JOHN ZINK, que detinha uma tecnologia para recuperação de gases de "flare" 

ainda não utilizada no Brasil. 

78. Assim retratou as tratativas decorrentes deste assunto na PETROBRAS: 

"QUE a partir de então a função do declarante era a elaboração dos estudos 

para apresentação de uma proposta comercial a ser feita em conjunto com 

a JOHN Z/NK, empresa de OKLAHOMA/ESTADOS UNIDOS, uma subsidiária de 

um dos maiores conglomerados das empresas dos irmãos KOCH; QUE houve 

várias reuniões técnicas na PETROBRAS das quais participavam os técnicos t} 
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das três empresas; QUE a declarante esteve cam a diretor PAULO ROBERTO 

COSTA par duas au três vezes em reuniões técnicas; QUE o declarante se 

reportava dentro da BRASIL/A GUAIBA o um das três diretores, ALOISIO 

MILESI; QUE chegou a ser entregue a prapasta da projeto à PETROBRAS, 

sendo que tonto ela com a BRASILA GUAIBA e a JOHN ZINK investiram muito 

dinheiro nesse projeto, com a extração de amostras, pesquisas, 

levantamentos; QUE posteriormente recebeu a notícia pela empresa 

BRASIL/A GUAIBA que o projeta não seria contratado, não sabendo por qual 

motivo; QUE o declarante não participava das tratativas comerciais com a 

PETROBRAS, sendo essa função de ANDRE LO/FERMAN;" 

79. Lembramos que, conforme extraímos do Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária n2 01/2017 e mencionamos anteriormente, no e-mail que de MARCIO PINTO 

envia a PAULO ROBERTO COSTA, com assunto "Resposta ao Senador Ralph- PMDB", 

ele cobra resposta sobre "reunião com a empresa de recuperação de gases flare -

Brasília Guaiba e Jonh Zink Co.", mencionando a empresa americana parceira. 
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80. Negou ainda ter ouvido falar o nome de VALDIR RAUPP enquanto trabalhou 

nesse projeto, desconhecendo o Senador e FERNANDO SOARES, afirmando não saber 

das relações políticas de ANDRE LOIFERMAN: 

"nunca soube da relação de ANDRE LOIFERMAN com agentes políticos em 

Brasília, sendo que no período eleitoral era comum ele ser procurado para 

pedido de doação de candidatos do estado; QUE o declarante desconhece 

qualquer influência política obtida pela empresa BRASIL/A GUAIBA dentro da 

PETROBRAS, já que sua função era estritamente técnica e organizacional." d!J 
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11.2.10. MAURIC/0 BATISTA DA SILVA 

81. Por constar em procuração da BRASILIA GUAIBA e ter identificado registro 

de entrada na PETROBRAS, em Termo de Declarações (fls. 206/208), MAURICIO BATISTA 

DA SILVA disse que, por ter sido coordenador da área de orçamentos, propostas de 

licitações, custos em geral, figurava em procurações para representar a empresa em 

processos licitatórios. 

82. Sobre sua relação com a PETROBAS disse: 

"QUE o contato do declarante com a PETROBRAS era relacionado à 

manutenção do CRCC - cadastro de fornecedores, em virtude do qual erom 

reolizodas vistorias e auditorias, assim como recebimento de convites pora 

licitações; QUE o declarante esteve na REFINARIA ABREU E LIMA paro uma 

visita técnica decorrente de uma licitação para obros de pavimentação e 

terraplenagem de uma área específica da refinaria; QUE a empresa chegou 

a apresentar proposta, mas não foi vencedora; 

83. A respeito do projeto de captação de gases em parceria com a empresa 

JONH ZICK, esclareceu não ter participado diretamente, mas apenas auxiliado na 

elaboração de carta proposta para a PETROBRAS, desconhecendo os interesses de 

agentes políticos: 

QUE se recorda do projeto envolvendo a captação de gases "flore" que a 

empresa BRASIL/A GUAIBA elaborou para apresentação à PETROBRAS; QUE 

não chegou para declarante como convite através do CRCC, tendo sido uma 

demando que partiu de MANFREDO, tendo o setor do decloronte auxiliado 

na elaboração da carta proposta paro PETROBRAS; QUE era um projeto 

desenvolvido pelo setor de MANFREDO com o empresa americana JONH 

ZYNK, acreditando que a BRASIL/A GUAIBA realizaria as obras civis e a 

tecnologia seria da empresa americana JONH ZYNK; QUE como não era área 

de atuação do declarante, não participou de reuniões com outros pessoas 

externas à BRASIL/A GUAIBA, assim como não tratou disso na PETROBRAS ... 

QUE nunca ouviu falar da relação de ANDRE LOIFERMAN com o Senador 

VALDIR RAUPP DE MATOS, nem com FERNANDO SOARES, vulgo FERNANDO 

BAIANO, até a divulgação na mídia dos fatos envolvendo esse inquérito; QUE 

nunca teve conhecimento de qualquer relação da empresa com agentes 

políticos nem como se deram as tratotivos desse projeto de captação de 

gases na PETROBRAS, sendo este restrito a MANFREDO e ANDRE; QUE se 

recorda que o projeto não foi contratado e que não andou mais e que 

MANFREDO comentou também que a diretoria da PETROBRAS que cuidav°# 

1 
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dessa matéria estava senda substituída e o processo teria que ser reiniciado 

ou ficaria paralisado par um tempo em razão disso;" 

11.2.11. JOSÉ RODRIGUES ALVES SOBRINHO 

84. Ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 196/197), disse que, 

juntamente com ROBERTO FERREIRA DE SOUZA tinha a função de tramitar documentos 

entre a sede da empresa BRASILIA GUAIBA em Porto Alegre/RS e a filial no Rio de 

Janeiro/RJ, onde trabalhavam, como por exemplo envio de editais de licitação no 

estado. 

85. Disse ainda não conhecer VALDIR RAUPP, AMIR LANDO, FERNANDO BAIANO 

e PAULO ROBERTO COSTA, nunca tendo participado de nenhuma reunião com eles, 

sendo que também não participava de reuniões na PETROBRAS, aguardando na 

recepção nas oportunidades em que lá esteve com PAULO AFONSO ou ANDRE 

LOIFERMAN. Conheceu CRISTIAN AVILA DA SILVA em alguma das viagens e reuniões em 

que ele acompanhava ANDRE LOIFERMAN no Rio de Janeiro 

11.2.12. ROBERTO FERREIRA DE SOUZA 

86. Ao ser ouvido em Termo de Declarações (fls. 199/200), esclareceu ter sido o 

responsável técnico da BRASILIA GUAIBA no Rio de Janeiro, sendo sua função 

acompanhar os diários oficiais do Estado e do Município do Rio de Janeiro e selecionar 

os editais de licitação na área de construção para encaminhar para a sede da empresa 

em Porto Alegre. 

87. Disse ainda não conhecer FERNANDO BAIANO e PAULO ROBERTO COSTA, 

bem como nunca ter ido à PETROBRAS. 

Ili. DA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA ATRAVÉS DE DOAÇÃO 
ELEITORAL E O PODER DE INFLU~NCIA DO PMDB NA PETROBRAS 

88. Recentemente, a 2ª Turma desta Egrégia Suprema Corte acolheu denúncia 

em desfavor do Senador VALDIR RAUPP DE MATOS nos autos do Inquérito n~ 3982, pelo 

recebimento de vantagens indevidas através de doação eleitoral oficial, em decorrência 

do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro estabelecido na Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS. 

89. Em voto proferido por Vossa Excelência, foi reconhecida existência de 

indicativos do pagamento de propina através de doação eleitoral oficial como(} 
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contrapartida pelo poder de influência do Senador como integrante da liderança do 

PMDB juntamente com EDISON LOBÃO, RENAN CALHEIROS e ROMERO JUCÁ, partido 

que deu sustentação à permanência de PAULO ROBERTO COSTA na função que permitia 

o direcionamento aos agentes políticos de percentual sobre os valores das obras 

contratadas. Pela importância e dimensão da primeira Ação Penal iniciada no Supremo 

Tribunal Federal nesse sentido, transcrevemos parte desse julgado: 

"De fato, revela-se que Paulo Roberto Costa teria sido nomeado ao cargo de 

Diretor de Abastecimento da Petrobras por indicação política do Partido 

Progressista {PP), articulada pelo então Deputado Federal José Jonene com auxílio 

de Pedro Corrêa e Pedro Henry, também parlamentares à época. Em contrapartida, 

Paulo Roberto Casta deveria viabilizar a pagamento de vantagens indevidas, 

realizado principalmente por meia de Alberto Youssef, ao PP e seus integrantes, 

o que teria se intensificado a partir de 2006, quando se iniciou 'um ciclo de grandes 

obras, principalmente refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades da 

Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista' (li. 1.444). 

Os valores espúrios eram oriundos de um cartel de empreiteiras que atuavam 

perante a Petrobras (notodomente a Odebrecht, a UTC, a DAS, a Camorgo Corrêo, 

o Queiroz Galvão, o Mendes Júnior, a Andrade Gutierrez, o Galvão Engenharia, a 

/ESA, o Engevix, o Seta/, a Techint, a Promon, a MPE, a SKANSKA e a GDR), 

constituído com o objetivo precípuo de garantir a elas a obtenção de contratos com 

o sociedade de economia misto. Com o pagamento dos vantagens, o referido cortei 

cooptava funcionários do alto escalão do Petrobras, seja para que não criassem 

obstáculos ao funcionamento do esquema criminoso, seja para que atuassem em 

prol dele. Esse relato é feita de forma minuciosa em depoimentos prestados em 

decorrência de acordo de colaboração premiado firmados com Paulo Roberto Costa 

{fls. 6-10,f/s. 11-15,fls. 16-19,fls. 45-48,fls. 49-50 e /Is. 51-58), Alberto Youssef (/Is. 

59-64,fls. 67-70, /Is. 71-75,f/s. 84-89, fls. 90-92, /Is. 93-101 e /Is. 907-909), Dalton 

Avancini (/Is. 650-654), Augusto Ribeiro (/Is. 657-659), Fernando Soares (fls. 824-

827, f/s. 2-6 do apenso 1), Ricardo Pessoa (/Is. 853-864, /Is. 882-892), Ricardo 

Pernambuco (/Is. 874-875) e Nestor Cerveró (apenso 2). 

Segundo apurado, Paulo Roberto Costa também tinha que viabilizar o repasse de 
vantagens indevidas a parlamentares de outras agremiações partidárias, em 
especial do Partida da Movimento Democrática Brasileiro {PMDB) e do Partido 

dos Trabalhadores (PT), com o objetivo de manter-se no cargo de Diretor de 

Abastecimento do Petrobros e viabilizar o funcionamento do esquema criminoso. 

O referido co/oborodor afirmou em outro termo de colaboração que tinha alguma 

autonomia na forma de distribuição das vantagens indevidas pagas no âmbito da 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras, o que 'se dava em vista de sua indicação 

e permanência no cargo estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ao 

Partido Progressista e ao PMDB' (/1. 18). Do mesma forma, o colaborador Alberto 
Youssef também esclareceu, em depoimento, o apoia política supostamente dado tf 
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pela cúpula da PMDB à manutenção de Paula Raberta Casta no cargo de Diretor 
de Abastecimento da Petrobras (fl. 91): 

'Que questionado quem dava apoio a Paulo Roberto Costa na Petrobras, o 

declarante afirma que, na época do Mensalão, Paulo Roberto Costa adoeceu 

e ficou internado um tempo, oportunidade em que tentaram tomar a 

Diretoria; Que através do Fernando Soares, Paulo Roberto Costa obteve 

apoio do PMOB do Senador para se manter no cargo e quem deu apoio foi 

Romero Jucá, Renan Calheiros, Valdir Raupp e Edson Lobão; Que ouviu isso 

tanto de Paulo Roberto Costa quanto de João Genu; Que Paulo Roberto 

Costa disse que, a partir deste momento, o PMDB passou a receber valores 

das empresas que prestavam serviço para a Petrobras, ligadas à Diretoria 

de Abastecimento' 

Todos esses elementos apresentados pela acusação são suficientes, nesta fase de 

recebimento da denúncia, para demonstrar que, em 2010, o Senador da República 

Valdir Raupp, com auxílio de seus assessores Maria Cléio e Pedro Rocha, teria 
solicitado e efetivamente recebido vantagem indevida da Queiroz Galvão, no 

montante total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais}, oriunda de esquema de 

corrupção arquitetado em torno da Diretoria de Abastecimento da Petrobras." 

90. O Exmo. Ministro Celso de Mello, ao proferir seu voto, tratando no tópico 

"1. A corrupção governamental e o perigo de captura das instituições estatais por 

organização criminosa", retratando inicialmente trecho da denúncia, asseverou a 

existência de uma organização criminosa identificável por elementos comuns tanto no 

"Petrolão" como no '1Mensalão": 

"Desse modo, o repasse de propina a VAlDIR RAUPP DE MATOS teve 

por finalidade a manutenção de PAUlO ROBERTO COSTA no cargo, 

seja com a não-interferência nessa nomeação e no funcionamento do 

esquema criminoso, seja com o fornecimento de apoio político para 

sua sustentação, por parte do parlamentar, então Senador, forte 

candidato à reeleição e nome de relevo do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB, agremiação partid6ria do base do 

Governo Federal e uma das responsáveis pelo Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS. 

O conteúdo dessa denúncia, oferecida pelo eminente Procurador--Geral da 

República, revela um dado profundamente inquietante, pois o que parece resultar 

dos elementos de informação que vêm sendo coligidos ao longo de diversos 

procedimentos de investigação penal, todos instaurados no contexto da 

denominada "Operação Lava a Jato", é que a corrupção impregnou-se, 

profundamente, no tecido e na intimidade de algumas agremiações partidárias e 
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das instituições estatais, contaminando o aparelho de Estado, transformando-se tJ 
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em método de ação governamental e caracterizando-se como conduta 

administrativa endêmica, em claro (e preocupante) sinal de degradação da própria 

dignidade da atividade política, reduzida por esses agentes criminosos ao plano 

subalterno da delinquência institucional. 

O efeito imediato que resulta desses comportamentos alegadamente 

delituosos parece justificar, como já enfatizei em voto anteriormente proferido 

nesta Corte, o reconhecimento de que as práticas ilícitas perpetradas por referidos 

agentes tinham um só objetivo: viabilizar a captura das instituições 

governamentais por determinado organização criminosa, constituída para dominar 

os mecanismos de ação governamental, em detrimento do interesse público e em 

favor de pretensões inconfessáveis e lesivas aos valores ético-jurídicos que devem 

conformar, sempre, a atividade do Estado. 

-ss~ ~ 

Convenço~me, cada vez mais, Senhor Presidente1 como tenho insistentemente 

assinalado em votos neste Tribunal, de que os fatos delituosos objeto de 

investigação e de persecução penais no âmbito da "Operação Lava a Jato" nada 

mais constituem senão episódios criminosos que, anteriores, contemporâneos ou 

posteriores aos do denominado 11Mensalão", compõem um vasto e ousado painel 

revelador do assalto e da tentativa de captura do Estado e de suas instituições por 

uma organização criminosa, identificável, em ambos os contextos, por elementos 

que são comuns tanto ao 'Petrolão' quanto ao 'Mensalão'."(d.o.) 

91. Destacamos o trecho em que o decano dessa Eminente Corte externa 

entendimento do qual compartilhamos e a partir do qual passamos a delinear como foi 

identificada atuação de um núcleo político da organização criminosa ao longo de mais 

de três anos de Operação LAVA JATO, agindo coordenada e conscientemente no 

financiamento clandestino de campanhas eleitorais fundadas no recebimento de 

vantagens indevidas pagas no seio de um grave esquema endêmico de corrupção 

governamental, da qual o Senador VALDIR RAUPP faria parte como integrante das 

lideranças do PMDB no Senado: 

"Essas são as razões, Senhor Presidente1 que me levam a constatar que as 

investigações promovidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, 

não obstante fragmentadas em diversos inquéritos e procedimentos penais, têm 

por objeto uma vasta organização criminosa, de projeção tentacular e dimensão 

nacional, estruturalmente ordenada em níveis hierárquicos próprios, integrada por 

múltiplos atores e protagonistas, que observa métodos homogêneos de atuação e 

que, operando por intermédio de vários núcleos especializados, com clara divisão 

de tarefas (núcleo político, núcleo empresarial, núcleo financeiro, núcleo 

operacional e núcleo técnico, entre outros), busca obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, notadamente no âmbito do Estado, mediante 

prática de infrações penais que abrangem amplo espectro de ilicitudes criminosas, 

como aquelas que vão do cometimento de crimes contra a Administração Pública, / 
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Administrativas até a perpetração do delito de lavagem de dinheiro ou de valores, 

sem prejuízo de outros gravíssimos ilícitos tipificados na legislação penal." (d.o.) 

92. No curso daquele Inquérito nº 3982, FERNANDO ANTONIO FALCÃO 

SOARES, em Termo de Declaração nº 11, ao tratar da "atuação de Valdir Raupp na 

PETROBRAS", relatou como conheceu o senador e o interesse dele na contratação da 

empresa BRASÍLIA GUAÍBA pela PETROBRAS, o que fez com que buscasse apoio por 

saber da sua proximidade com PAULO ROBERTO COSTA. Detalhou ainda a pressão 

sofrida pelo representante da empresa, justamente visando em contrapartida doação 

eleitoral: 

QUE ANDRÉ LOIFERMAN dava a entender que estava condicionando a 

realização de contribuições para a campanha de VALDIR RAUPP à 

obtenção do contrata na PETROBRAS; QUE, questionado se VALDIR RAUPP 

tinha aproximado a empresa BRASÍLIA GUAÍBA da PETROBRAS com o 

interesse de obter colaboração para suas campanhas, o depoente 

respondeu: "Pela minha vivência em negócios da PETROBRAS, nenhum 

política faz isso de graça"; QUE as políticos não aproximam empresas da 

PETROBRAS para atender aos interesses da PETROBRAS, mas para 

satisfazer interesses próprios ou das empresas por eles representadas;" 

(destaque nosso) (repetição tb, ok?) 

93. Sendo assim, cuida a presente investigação de mais uma investida do 

SenadorVALDIR RAUPP na solicitação de vantagem indevida através de doação eleitoral, 

buscando a contratação de empresa junto à PETROBRAS para atingir seu intento, 

consubstanciando, em tese, o crime de corrupção passiva, prevista no art. 317 do Código 

Penal. 

IV. CONCLUSÃO 

94. Diante dos elementos de prova colhidos ao longo desta instrução criminal, 

foi possível confirmar a versão do colaborador FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES 

quanto à interferência do Senador VALDIR RAUPP DE MATOS e do ex-Senador AMIR 

FRANCISCO LANDO para contratação da empresa CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA 

LTDA pela PETROBRAS, através do acesso a PAULO ROBERTO COSTA. tJ 
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95. A partir de 2009, ambos iniciaram tratativas no sentido de conseguir a 

apresentação de projeto da empresa sediada em Porto Alegre/RS ao Diretor de 

Abastecimento da estatal, conforme evidenciado nos registros de compromisso na 

agenda do executivo, assim como nos contatos telefônicos e comprovação de 

encontros, especialmente entre VALDIR RAUPP e FERNANDO SOARES, o qual teria sido 

o intermediário principal nessa interlocução. 

96. Entretanto, como a BRASILIA GUAIBA acabou não sendo contratada pela 

PETROBRAS, tendo ocorrido supostamente a solicitação ou oferecimento de vantagens 

indevidas decorrente da possibilidade de contratação, assim como também não foi 

identificada nenhuma doação oficial em favor do Senador ou Diretórios do PMDB em 

Rondônia ou Nacional, restava à investigação demonstrar a configuração dos verbos 

"solicitar" e "oferecer" previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal, 

respectivamente, condutas em tese praticadas por VALDIR RAUP e ANDRE LOIFERMAN, 

nessa ordem. 

97. Em sua colaboração FERNANDO SOARES revelou que teria ouvido de ANDRE 

LOIFERMAN que precisava chegar a uma definição com a PETROBRAS pois estava sendo 

pressionado a colaborar financeiramente para a campanha de VALDIR RAUPP ao 

Senado. 

98. No curso do Inquérito 3982, FERNANDO SOARES disse que que o assessor 

PEDRO ROBERTO ROCHA "buscava saber informações da BRASÍLIA GUAIBA" e "tentou 

obter ajuda para campanha de 2010 e/ou 2012", assim como esteve com VALDIR 

RAUPP no Hotel PESTANA em 2012, quando ele buscava saber sobre o "andamento 

das tratativas envolvendo a contratação da BRASIL/A GUAÍBA pela PETROBRAS". 

Entretanto, afirmou não ter tratado com o Senador "de qualquer recurso oriundo da 

BRASIL/A GUAIBA para ele, seja como doação ou outro tipo de comissionamento". 

99. A corrupção passiva, em sua modalidade "solicitar", de fato, é de 

consumação instantânea. Porém, essa instantaneidade envolve enorme dificuldade 

probatória, pois os mecanismos de captação (ainda que sejam os sentidos das 

testemunhas) tem que ser contemporâneos à solicitação. Não havendo tal captação, o 
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que restava buscar (quando há apenas solicitação) são indicações de que esta realmente 

tenha ocorrido. No caso presente, a solicitação foi narrada pelo colaborador, que não a 

presenciou. Apesar de ter sido simultânea às tratativas envolvendo os fatos objeto do # 
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Inquérito 3982, consistentes em pedido de doação eleitoral decorrente do esquema de 

corrupção na PETROBRAS, demonstrando que havia ambiente propício à solicitação, o 

conjunto probatório formado nesses autos foi insuficiente para corroborar a narrativa 

do colaborador quanto a esse aspecto. 

100. Sendo assim, muito embora pudesse ser moral e eticamente questionável o 

"lobby" praticado por um Senador da República para a contratação de uma empresa por 

uma estatal, e até mesmo classificável como crime de advocacia administrativa, 

previsto no art. 321 do Código Penal, já prescrito pela pena em perspectiva, não foram 

colhidos elementos suficientes no sentido de que a atuação do Senador foi precedida 

ou sucedida da solicitação de vantagens indevidas, configurando o crime de corrupção 

passiva. Da mesma forma não restou evidenciado que ANDRE LOIFERMAN ofereceu ou 

prometeu recompensa financeira a VALDIR RAUPP pela sua interferência. 

Atenciosamente, 

IJ!J{Í)i 
GRAZIELA_g~DA COSTA E SILVA 

1
,,gida de Polícia Federal 
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