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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DESPACHO

1. Junte-se quesitos eTD da CP;

2. Copie-se esses documentos e insira no IPL 2536/2015 tornando

concluso para juntada;

3. Carregue-se tudo no eproc;

4. Conclusos após.

Curitiba/PR, 05 de dezembro de 2017.

VAN ZIOLKOWSKI

elegado de Polícia Federal

DATA

A0(S) tí> dia(s) do mês de dezem
Despacho da Autoridade. Eu,

Santos Martins, Escrivã de Policia

017, recebi estes autos com o

Cintia Maria

, que o lavrei.

IPL N" 0733/2014
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

QUESITOS CARMEM

t

t

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

Qual ó sua atividade atual7

Qual sua renda atuaP

Qual seu endereço eletrônico?

Qual era sua atividade na empresa Petrobras de 2004 a 2010?

Como ingressou na Diretoria de Abastecimento?

Quem era seu superior imediato quando trabalhava na Diretoria de Abastecimento?
Confirma a declaração de GEOVANE DE MORAIS que a ora Dedarante era sua chefe imediata?
Como eram realizadas as contratações no âmOito da Gerência de Comunicação da Diretoria de

Abastecimento''

9. Como era originada a demanda para a gerência de comintcaçao? Era precedida de estudo <te
necessidade e custo ou bastava apresentar a demanda?

10. Era realizada uma tomada de preços entre as empresas para praticar o valor mais barato? Explique
11. Havia algum filtro por parte da Dedarante quanto á viatjthdade e orçamento para a contratação?
12. De quais setores da Petrobras partiam as demandas para a gerência Oe comunicação?

13 Outros setores alheios à Diretoria de Abastecimento apresentavam pedidos para a gerência de
comunicação? Quais' Por que?

14 GEOVANE DE MORAIS tinha liberdade para contratar em pagar os serviços?
15. GEONANE DE MORAIS recebia das empresas aigurn tipo de comissão pelos serviços contratados11
16. Eram realizados o cotejo e da fiscalização os serviços preslados antes do pagamento? Como era
realizado? Quem fazia essa fiscalização/

17 Conhece a empresa MURANNO BRASIL MARKETING DO BRASIL de RICARDO V1LLANI?
18. Quais foram os maiores serviços prestados pela MURANNO para a gerência de comunicação?
19. Conhece o programa ETANOL EXPERJENCE prestado pela empresa MURANNO? Explique os
serviços realizados peta MURANNO?

20. Quat setor da PETROBRAS demandou esse trabalho para a MURANNO? Alguma pessoa
especificamente?

21. O serviço foi realizado? Quais são os elementos indicativos que a serviço foi realizado?
22. O preço pelo ETANOL EXPERIENCE foi o preço de mercado praticado?
23. Sabe dizer se ouve concorrência com outras empresas para a contratação do serviço7
24. Tem conhecimento que parcela do pagamento do programa ETANOL EXPERJENCE foi pago oor
dinheiro desviado da PETROBRAS?

25. RICARDO VILLANI procurou a Declarante para receber o pagemento sobre os serviços prestados
no programa?

26 Tem conhecimento que GEOVANE DE MORAtS recebia pressão interna para aprovar e pagar vários
serviços na gerência de comunicação, mormente no ano de 2008?

27 Tem conhecimento que GEOVANE DE MORAIS pagava pelos serviços contratados pela gerência de
comunicação sem a comprovação que os serviços foram realizados?

28. Tem conhecimento que GEOVANE DE MORAIS aprovava contratação de empresas na gerêncta de
comunicação actrna dos limites estabelecidos para seu cargo?

29 Tem conhecimento que GEOVANE DE MORAIS aprovava contratação Oe empresas na gerência de
comunicação fradonando serviços visando burlar os limites estabelecidos para seu cargo?

30 Tem conhecimento que GEOVANE DE MORAIS aprovava contratação de empresas na gerência de
comunicação 3Cima dos limites estabelecidos para seu cargo?

31 Como chefe de GEOVANE. linha conhecimento dessas irregularidades?
32 PAULO ROBERTO COSTA sabia dessas irregularidades? Quais? Como?
33 Confirma que náo havia critério para a origem da demanda, a contratação e a fiscalização dos
serviços realizados na gerência de comunicação?

34. Conhece funcionarro FRANCISCO da gerência de comunicação que teria tratado com RICARDO
VILLANI em 2008 sobre o programa ETANQL">

35. Possui emails tratando do programa ETANOL ou sobre as irregularidades acima questionadas?



36. Outros d.idos julgados pertinentes.
37. Obrigado1!!!
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Ao|s) 13 dia(s) do mês de outubro de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava PRAXÍTELES FRAGOSO

PRAXEDES, Delegado de Polícia Federal, compareceu CARMEM SILVIA DE NORONHA

SWIRE, sexo feminino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Paulo César de

Rezende de Noronha e Maria Helena Marinho de Noronha, nascido(a) aos 07/09/1953, natural

de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, aposentada, documento de

identidade n° 033668914/DETRAN/RJ, CPF 553.716.127-34, residente na(o) Rua Homem de

Melo, 375, apto 204, bairro Tijuca , Rio de Janeiro/RJ, fone (21)22883263, celular

(21)987402136, email carmem.swire@gmail.com- Inquirido^ a respeito dos fatos, cientificado(a)

das imputações que lhe são feitas e de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer

calado|a, RESPONDEU: QUE é sócia da METHEORA CONSULTORIA LTDA, e presta serviços

de consultoria na área de gestão; QUE aufere atualmente cerca de R$ 25.000,00 (valor bruto)

mensais referentes à aposentadoria do INSS e do Fundo Petros e R$ 10.000,00 mensais

provenientes da sua empresa; QUE seu endereço eletrônico funcional era

cswire@petrobras.com.br; QUE de outubro de 2004 a novembro de 2005 foi Gerente de

Contratos da área de Abastecimento da PETROBRAS; QUE de novembro de 2005 a setembro

de 2008, quando se aposentou, foi Gerente Geral de Gestão Corporativa da área de

Abastecimento da PETROBRAS; QUE ingressou na PETROBRAS em 01 de fevereiro de 1977

como Analista de Transporte Marítimo, vinculada ã Diretoria de Transportes; QUE

posteriormente a Diretoria de Transporte, junto com as áreas comercial e industrial vieram a

formar a Diretoria de Abastecimento; QUE portanto, sempre atuou na área vinculada à

Diretoria de Abastecimento; QUE foi convidada a assumir a Gerência Geral de Gestão da

Diretoria de Abastecimento por VENINA VELOSA DA FONSECA, então Gerente Executiva do

Abastecimento em virtude de sua experiência e antinguidade; QUE sua chefe imediata era
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VENINA VELOSA DA FONSECA, que trabalhava anteriormente na área de Exploração e

Produção, e não tinha experiência na área que estava assumindo, dessa forma, acredita que

em virtude da sua experiência na área vinculada ao Abastecimento, VENINA a convidou; QUE

era chefe imediata de GEOVANE DE MORAIS, que ocupava a Gerência de Comunicação;

QUE tinha 06 (seis) gerências subordinadas diretamente ligadas à sua Gerência Geral; QUE

convidou apenas 02 (dois) gerentes que responderiam diretamente à sua Gerência Geral; QUE

convidou LÚCIA MARIA HENRIQUES MATTOS LEITE MARFUTE para assumir a Gerência de

Participações e o Gerente de Contratos, o senhor JOSÉ AUGUSTO NUNES JÚNIOR; QUE ao

assumir a Gerência Geral de Gestão Corporativa, GIOVANE DE MORAIS já estava na

Gerência de Comunicação desde 2004, que segundo o próprio, seria vinculado ao Partido dos

Trabalhadores da Bahia; QUE já estava na Gerência de SAP o senhor DINIZ ROBERTO e na

Gerência de Organização o senhor JOSÉ ROBERTO KASCHEL VIEIRA, tendo assumido logo

no início de sua gestão a Gerência de TI, o senhor MARCOS; QUE alguns contratos eram

firmados diretamente pela SECOM, em Brasilia/DF, sendo realizados alguns contratos

"guarda-chuvas" que permitiam maior agilidade no atendimento de demandas, visto que muitos

eventos eram comunicados à Diretoria em prazo exíguo, sendo necessário a tomada de preços

com empresas credenciadas ou que mantinham relacionamento com a PETROBRAS; QUE a

Comunicação fazia um planejamento com as solicitações dos mais diversos setores, tais como

Presidência. Diretoria de Abastecimento, órgãos operacionais, bem como das demais

gerências da Diretoria do Abastecimento, além de demandas esporádicas que ocorriam no

decorrer do ano; QUE eram efetuados estudos de necessidade e custo para que a demanda

fosse atendida; QUE sempre que houvesse condição de competição era realizada a tomada de

preços entre empresas; QUE a tomada de preços seguia o Manual de Procedimentos

Contratuais da PETROBRAS, havendo um procedimento especifico de acordo com o dispêndio

previsto; QUE se fosse levado ao seu conhecimento, realizava um filtro relativo ao orçamento e

viabilidade de contratação; QUE as demandas para a Gerência de Comunicação eram feitas

pelas áreas operacionais e principalmente pela Diretoria de Abastecimento; QUE não se

recorda de solicitação de pedidos de outras diretorias à Gerência de Comunicação da Diretoria

de Abastecimento, se houve, não chegou ao seu conhecimento; QUE cada diretoria tinha sua

área de comunicação para atender suas próprias demandas, esclarecendo ainda que havia

uma Gerência Executiva de Comunicação vinculada diretamente ã presidência d;

PETROBRAS; QUE GEOVANE DE MORAIS poderia encaminhar à Gerência de Contratos a

viabilização de fornecimento de serviços e realizar posteriormente a liberação de pagamento

dentro de um determinado limite de competência, que salvo engano, à^ria na faixa de R$

40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); >aUE o limite era
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estabelecido em reunião colegiada da diretoria da PETROBRAS por intermédio da Tabela de

Limites de Competência, ficando vinculadas todas as gerências da PETROBRAS; QUE não

teve conhecimento de que GEOVANE DE MORAIS tenha recebido comissão pelos serviços

contratados na área de comunicação; QUE enquanto foi Gerente de Gestão Corporativa,

sempre houve a realização de cotejo e fiscalização dos serviços prestados antes do

pagamento; QUE se recorda, entretanto, que no ano de 2008 devolveu para a Gerência de

Comunicação vários processos de pagamento para melhor instrução, visto que, não conseguiu

identificar as contrapartidas; QUE a maior parte desses processos não retornou ã declarante

para liberação de pagamento; QUE a partir de abril/maio de 2008 passou a ter dificuldades de

contato com o Gerente de Comunicação GEOVANE DE MORAIS, que estava constantemente

em viagens, reuniões externas, consultas médicas, férias, etc; QUE percebeu de forma clara

que GEOVANE evitava contato com a declarante; QUE os procedimentos devolvidos a

GEOVANE não retornaram com os devidos esclarecimentos; QUE diante de rumores na

imprensa que agremiações políticas poderiam utilizar a PETROBRAS para viabilizar recursos

na campanha eleitoral de 2008, e também, em face de não ter as respostas solicitadas,

resolveu solicitar o seu desligamento da empresa, que ocorreu efetivamente em 01 de

setembro de 2008; QUE normalmente a demanda era encaminhada da Comunicação para a

Gerência de Contratos, que elaborava os contratos, e estes então eram gerenciados pela

Gerência de Comunicação; QUE não se recorda da empresa MURANNO BRASIL

MARKETING DO BRASIL e tampouco da pessoa chamada RICARDO VILLANNI; QUE diante

do fato de não se recordar de RICARDO VILLANI, explique o motivo de GIOVANE DE

MORAIS ter consignado que era péssimo o relacionamento de VILLANNI com a declarante,

respondeu que se houve relacionamento comercial não se recorda; QUE inquirida sobre um

e-mail que teria sido enviado pelo Gerente de Comércio de Álcool e Oxigenados, SILAS OLIVA

FILHO, na data de 24/04/2007, para GIOVANE DE MORAIS, com cópia para a declarante,

RICARDO VILLANNI e outras pessoas da PETROBRAS, respondeu que não se recorda do

mencionado e-mail, entretanto, lembra-se vagamente do teor do assunto, sobre projeção da

marca no exterior; QUE não se recorda se houve reunião com mencionadas pessoas para

tratar do assunto; QUE não tem condição de dizer quais foram os serviços prestados pela

MURANNO para a Gerência de Comunicação, visto que sequer se recorda do nome da

mencionada empresa; QUE não se lembra do programa ETANOL EXPERIENCE e não tem

condições de dizer que setores da PETROBRAS tenham eventualmente demandado trabalho

da MURANNO, bem como se o serviço foi realizado ou quem tenha realizado tal solicitação;

QUE não sabe informar nada a respeito de valor do ETANOL EXPERIENCE; QUE em casos

que requeriam orçamento mais altos, as demandas seriam anajisadas eNatendidas pela
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Gerência de Comunicação vinculada diretamente à presidência da PETROBRAS e não na

Gerência de Comunicação da Diretoria de Abastecimento; QUE não tem conhecimento que

parcela de pagamento do programa ETANOL EXPERIENCE tenha sido pago por dinheiro

desviado da PETROBRAS; QUE inquirida se RICARDO VILLANNl a procurou para receber

pagamento sobre os serviços prestados no programa, respondeu que não se lembra; QUE

inquirida se tem conhecimento que GEOVANE DE MORAIS recebia pressão interna para

aprovar e pagar vários serviços na Gerência de Comunicação, mormente no ano de 2008,

respondeu que desconfiava que sim, e por este motivo sustou o pagamento de diversos

serviços que não conseguiu identificar a sua realização efetiva, ou que tivessem valores

elevados sem a devida justificação; QUE inquirida se tem conhecimento que GEOVANE DE

MORAIS pagava pelos serviços contratados pela Gerência de Comunicação sem a

comprovação que os serviços foram realizados e sem que os limites estabelecidos para o

cargo fossem obedecidos, respondeu que posteriormente, depois de já estar fora da empresa,

quando foi notificada para prestar esclarecimentos em um procedimento apuratório interno da

PETROBRAS, ficou sabendo que GEOVANE teria se aproveitado de uma falha no SAP

(Sistema de Liberação de Pagamento) que permitiria a qualquer gerente com a devida senha

liberar qualquer valor, dessa forma, podendo inclusive ultrapassar o limite de competência que

ele estaria adstrito; QUE inquirida se tem conhecimento que GEOVANE DE MORAIS aprovava

contratação de empresas na Gerência de Comunicação fracionando serviços visando burlar os

limites estabelecidos para seu cargo, respondeu que não sabe informar se tal procedimento

era adotado por GEOVANE; QUE inquirida se tem conhecimento que GEOVANE DE MORAIS

aprovava contratação de empresas na Gerência de Comunicação acima dos limites

estabelecidos para seu cargo, respondeu que não sabe informar; QUE não tinha

conhecimento das irregularidades acima mencionadas que teriam sido cometidas por

GEOVANE DE MORAIS, no período em que o tinha como subordinado imediato; QUE não

sabe informar se PAULO ROBERTO COSTA sabia dessas irregularidades; QUE declara que

havia critérios para a contratação de serviços na Gerência de Comunicação, havendo

planejamento anual com objetivos e metas, orçamento e aferição de resultados a partir de

indicadores; QUE inquirida se conhece o funcionário FRANCISCO, que teria tratado com

RICARDO VILLANNl sobre o programa ETANOL em 2008, respondeu que não se recorda de

nenhum funcionário de nome FRANCISCO na Gerência de Comunicação da Diretoria de

Abastecimento; QUE inquirida se recebeu, trocou ou possui e-mails acerca do programa

ETANOL ou sobre as irregularidades acima mencionadas, respondeu que não se recorda de

ter recebido, enviado ou guardado e-mails sobre os assuntos questionados^Nada mais disse e

nem lhe foi perguntado. Foi então advertido,*da obrigatorie^d^comunicXcão de eventuais
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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, na

presença de seu(sua, s) advogado{a, s) DANIEL MAXIMILIEN DE NORONHA SWIRE, inscrito

na OAB/RJ sob n° 150882, com escritório na Rua Pinto de Figueiredo, 55, sala 904, bairro

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, comercial(21)\22982239 e comigo, FLAVIO LUCAS FERRAZ,

Escrivão de Polícia Federal,-Slasse Especia\, matrícula 11.357, que o lavrei.

AUTORIDADE :

DECLARANTE :

ADVOGADO(A)

ESCRIVÃQã)

t
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