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SERVIQO PUBLICO FEDERAL 
MJ - POLICIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAQĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Ao(s) 05 dia(s) do mes de agosto de 2016, nesta Diretoria de Investigagăo e Combate 

ao Crime Organizado - DICOR/PF, em Brasflia/DF, em consonância com o disposto no 

item 36 da Instrugăo Normativa n.o 011/2001 - DG/PF, procedo a ABERTURA do 

VOLUME VI deste RE n.o Registro Especial n° 0018/2015-1 (Inquerito n,o 85-

STF), o qual se inicia com a folha n.o 1423, do que, para constar, eu>,~~~.,., 

DANIELLE DE BARROS LEAL PINHEIRO, Escrivă de Polfcia Fede 1, Classe 

Especial, Matrfcula n.o 10.992, lavro este termo . 
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INTRODUC;Ji.o 

la foram denunciados pelo envolvimento nas praticas criminosas em 

questao diversos empreiteiros, funciomirios publicos, 

intermediarios/lobistas/operadores do recebimento e pagamento de propina e ex

agentes politicos. Tambem ja houve condena~ao envolvendo esses personagens por 

crimes de lavagem de dinheiro, corrup<;ăo passiva, associa<;ao criminosa e outros. 

Portanto, a linha investigativa seguiu no sentido de corroborar a implica<;ao ou nao do 

agente politico ora apontado pelos colaboradores como integrante de grupo politico 

corrupto, que se utilizou da fun~ao e do poder de inf1uencia na PETROBRAS para solicitar 

indevidamente doa<;ao oficial ou outro repasse ilicito de valores decorrentes desse 

esquema. 

2. A suposta solicita<;ăo de vantagem indevida objeto deste inquerito tem 

profunda e indissociavel rela<;ao com o esquema de corrup<;ăo e lavagem de dinheiro ja 

demonstrado em primeira instância, pois, conforme contextualizado no pedido de 

abertura de inquerito, a nomea~ao e manuten<;ao dos diretores da PETROBRAS era 
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Relat6rio Conc1usivo -lnquerito n~ 3985/DF (RE n~ 18/2015-1) 

sustentada por agentes e partidos politicos e, por essa fun~ăo, recebiam percentuais de 

contratos direcionados a um "CLUBE" de empreiteiras que atuavam em cartel, ou a 

determinadas empresas que aceitavam participar dessa "contribui~ăo", que poderia se 

dar atraves de doa~c5es oficiais ou mediante atua~ăo de operadores para transa~c5es 

financeiras clandestinas. 

3. Como comprovar a origem ilicita apenas das doa~c5es oficiais realizadas por 

empresas investigadas na Opera~ăo LAVA JATO il campanha do Senador HUMBERTO 

COSTA, sem demonstrar que as empresas integravam um esquema criminoso de 

repasse de valores a agentes politicos ou buscar essas evidencias nos inqueritos policiais 

e a~c5es penais ainda em curso no Paran<i? 

4. Como delimitar se uma doa~ăo oficial, registrada e declarada aos Tribunais 

Eleitorais, foi negociada a partir da interferencia e influencia criminosas de agentes 

politicos na PETROBRAS sem analisar os elementos de prova ja produzidos acerca dos 

operadores que atuavam em nome das empresas e dos partidos politicos, dos 

empreiteiros, alguns dos quais ja firmaram acordo de colabora~ăo premiada e acordo 

de leniencia, e dos elementos existentes acerca do suporte politico aos funcion<irios 

publicos corruptos da PETROBRAS, dos quais alguns reus confessos que se 

comprometeram a devolver milhc5es desviados? Da onde veio esse dinheiro? O Senador 

HUMBERTO COSTA teve participa~ăo indireta ou direta na indica~ăo de empresas a 

serem beneficiadas por esse esquema bilionario? 

5. Como estabelecer a responsabilidade do Senador HUMBERTO SERGIO 

COSTA LlMA sem compreender a sistematica de doa~1ies eleitorais feita a Diretarios 

Nacionais e Estaduais e consequente repasse aos candidatos? Como atribuir a seus 

assessores envolvimento na solicita~ăo indevida de valores sem apurar a forma como se 

dava a atua~ăo dos assessores dos agentes politicos no esquema delatado? 

6. O presente relatario conclusivo tra~a inicialmente a dinâmica do esquema 

criminoso descortinado pela denominada opera~ăo LAVA JATO, demonstrando o 

envolvimento dos partidos politicos no processo sistemico de corrup~ăo para, entăo, 

descrever as condutas criminosas que originaram os Inqueritos em cursa no supremtf) 

Tribunal Federal. 
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J. ~ -<-'+: I 
7. Em seguida, trazemos a descri~ăo dos fatos concretos sob apura~ăo, os 

elementos de prova produzidos e a convic~ăo da autoridade policial acerca dos indicios 

de autoria e materialidade. 

11_ DO DESCORTINAMENTO DO ESQUEMA CRIMINOSO 

8. A intitulada "OPERAc;:ĂO LAVAJATO" abrangeu um conjunto diversificado de 

investiga~ăes e a~ăes penais que descortinaram esquema de lavagem de dinheiro e 

corrup~ăo no âmbito da PETROBRAS, contando com o "Ioteamento" de diretorias pelos 

partidos politicos e tendo como resultado a reparti~ăo entre agentes publicos e 

parlamentares de recursos publicos oriundos de contratos firmados a partir de cartel de 

empreiteiras. 

9. Assim decidiu o MM. Juiz Sergio Moro em senten~a condenat6ria': 

"73. As propinos tombem eram em parte destinadas a partidos ou agentes 

politicos que" por sua vez, davam respaldo politico il indicaţâo e manutenţQo no 

cargo dos a/udidos Oiretores. A Diretoria de Abastecimento era contra lada pela 

Partida Pragressista - PP. A Diretoria de Engenharia, pela Partido dos Trabalhadores 

- PT, enquanto a Diretoria fnternacional" pela Partida do Movimento Democratica 

Brasileira - PMDB. 

74. Dos t,,;s empregados acima nominados [PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO 

BARUSCO e RENATO DUQUE], surgiram provas veementes do esquema criminoso, 

consubstanciados principalmente pela identificafQa e sequestro de sa/dos 

milionarias em cantas secretas no exterior, 

75. Cerca de vinte e tres milMes de d6/ares foram sequestradas em contas 

contro/adas por Pau/a Roberto Costa na Suifa (processo 5040280-

37.2014.404.7000). Posteriormente, no ocordo de colaboraţăo, Paulo Roberto 

Costa admitiu a existencia das contas, que os recursos nela mantidos eram 

criminosos e renunciou a qua/quer direito sobre e/as, estando os va/ores sendo 

repatriados perante o Suprema Tribunal Federal. 

76, Pedro Jase Barusca Fi/ha, no âmbito do acordo de co/abora~ăo, admitiu ter 
recebido coma propina cerca de 97 mi/hoes de do/ares e que estariam sendo 
mantidos acu/tos em cantas secretas na Suiţa, Renunciou qua/quer direito a esses 

va/ores e comprometeu-se a devo/ve-Ios, Destes va/ores" cerca de 157 milhăes de 

reais ja foram depasita dos em conta judicial, vinda de operaţiies de câmbio da 

Suiţa, e repossados de voita a PETROBRAS. 

77. Cerca de vinte mi/hoes de euros Ioram, por sua vez, recentemente 
b/oqueados em contas secretas mantidas por Renato Duque na Prlncipado de 

Monaco (5012012-36.2015.4.04.7000). 

I Profcrida cm 26/05/2015, oos autos da A~ăo Penal autuada soh o" 5007326-98.2015A.04.7000/PR, em 
que NESTOR CERVERO foi condcnado por crime de lavagem consistente na aquisiryăo. corn ocultar;:ăo c 
dissimularyao da titularidade, ori gem e natureza dos recursos criminosos cmprcgados, do im6vel em quclJ} 
residia 00 Rio de Jaoeiro/RJ. r 
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78. A identifica~ăa de que pela menas tres dirigentes da PETROBRAS, a Oiretar 

Paula Costa, o Oiretor Renata Ouque e o gerente executiva Pedro Barusco 

mantinham cantos secretas no exterior com valores milion",ios constitui prova 
signijicativa do esquema de carruprlio e lavagem na PETROBRAS." (g.n.) 

10. Diante das evideneias encontradas durante as primeiras etapas da 

investiga~ao, como a manuten~ao de valores milionarios no exterior e, a partir dos 

primeiros depoimentos decorrentes do acordo de colabora~ao premiada firmado pela 

ex-diretor PAULO ROBERTO COSTA, em que narrou os diversos crimes cometidos com a 

participa~ao de membros do Congresso Nacional, passou-se a delinear em maior medida 

o funcionamento e sustenta~ao politica do esquema de corrup~ao no âmbito daquela 

empresa publica . 

11. Os primeiros relaterios conclusivos dos inqueritos policiais, denuneias e 

senten~as no âmbito da 13~ Vara Federal em Curitiba/PR saa parâmetros seguros a 

partir dos quais extraimos conhecimento acerca do quadro sistemico de crimes e do 

eiclo delitivo que girava em torno das nomea~5es para cargos e contrata~5es dentro da 

PETROBRAS. 

12. Portanto, os diversos nucleos que formam a engrenagem criminosa 

descortinada inicialmente na PETROBRAS foram assim dimensionados: 

hO~, 
PARTIDO 'Ir: 

PROGRESSISTA· 

Indica~ e controle da Olretori. de 

Abiil$tedmef1to 

. ' 

NUCLEO POLlTICO 

* PARTIDD 
Dos TRABAlHADORES 

Imli",,,lIo iii eontrole da Ojr.torla d. 
Senticos 

Indl<at;llo. oontrole da Dlretoria 

IntemKlanal 

'ntegrado pot parlamentares que, atraves dos partidos, Indicavam e mantinham funcionario5 de alta esca!ăo da PETROBRAS, em 
especialos diretores. recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas cartelizadas 

NUCLEO ADMINISTRATiVa (~- '::::::' ~~ 
tn ... m2.dO".'1 i 

\! - . .. . ./ 
C . "\ 

[duardo M",. ': 

_:- - ~ I h..(ief~l~ Ger.! d~ ,1 

l ' . _ '. Pedro BarU5to ' 

E.-Ge,enle de ! ~ 

I Servkm ii 
" , 

lntegrado por funcionârios de alte escalao da PETROBRAS, especialmente os diretores e gerentes, os-quais erani"-indicildOsPe'os 
lntegrantes do nuclee politice eviabilizavam o esquema de recebimento de vantagens indevidas das empresas cartelizadas e distribuic30 

"-'_O_'_P'_'_I,_m_e"_t_"_~_· ______________________ ~ro~~r-____________________________________ -'~ 
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NUCLEO ECONOMICO .-. ... tc::: • adi ..... __ _ 
~~~~ 
cr"..~_,·.h_."'''' _ O:..,.,.._,,... .. Q~""" 

E"GEVIX 
Formado pelas empreiteiras carteliladas contratadas pela PETROBRAS, que pagavam vantagens indevldas a funcionarios de alto' 

escalăo e aos componentes do micleo politica, por melc da atuar;ao dos operadores financeiros ou atraves de contrato5 f1ctfclos. 

NUCLEO FINANCEIRO 

Joilo Vacearl 

.. Bernardo $chlIIer Frelburgnaus 

.,. Zwi Skornlc\l:l 
);.. Luis Eduardo Campos Barbosi! Da Sltva 
> Augusto Amorim Costa 

A1berto Youssef .. Guilherml! Estevl!$ De Jes\,ls 

t-;;:;;:;;::;~~;::;;;;;t;;;;;:;;~;;;;;:;;:jţ;;;;;;;;;;~~;:;;t-;;;';:l~ Ceur Roborto Santos Olivelra 
lntermediavam a rela~ao entre J050 Augusto Berrnlrdl 
em traca de comiss~es, permitindo Joâo Augusta Rezende Henrlques 

C<!Irlos Habib Chater 
economica eseu repasse aos componentes dos nucleos politico e administrativo 

III. DA ORIGEM COMUM DOS INQUERITOS ORIGINÂRIOS 

13 . o apadrinhamento politico dos ocupantes de cargos de assessoria e 

diretoria nas empresas e 6rgaos publicos, como origem comum de esquema de desvio 

de recursos publicos e doa~ăo de campanha, a partir de centratos firmados por um 

grupe de empresas com a PETROBRAS foi retratado por PAULO ROBERTO COSTA no 

Termo de Colabora~ao nQ 01 (hiperlink fis. 06/10), em 29/08/2014: 

"QUE o apadrinhamento politica do depoente se deu atmves do Partida 

Progressista, na epoca comandado por lOSE JANENE; QUE uma vel ocupando o 
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14. 

cargo de dire tor por indico,âo politica, o grupo politico sempre demondora olgo em 

troca; QUE toda indicacăo politica no pa;s para os carqos de diretoria pressup6e 

que o indicada prapicle fac/lidades 00 grupa politica que o indicau, realizando o 

desvio de recursos de obras e contratos firmados pelas empresas e orqăos que 

esteia vinculado para beneficia deste mesmo grupa politica: QUE o depoente 

menc;ona que e uma grande fa/aCia afirmar que existe l'doacQo de campanha'l no 

Brasil. quando na verdade saa lIerdadeiros emprestimos a serem cobrados 

posteriormente o juros a/tos dos beneficiarios dos contribuifoes quando na exercfcia 

dos cargos; QUE o depoente ressolto que nenhum candidato no Srasil se elege 

ape nas cam caixa oficial de doa,aes e que 05 valores dec/orados de custos de 

campanha correspondem em media a ape nas um ferea do montante efetillomente 

gasto, sem o restante oriundo de recursos ilicitos ou noa dec/arados;" (g,n,) 

o colaborador narrou ter sido nomeado para fun~ăo de Diretor de 

Abastecimento em maio de 2004, por indica~ăo do Partido Progressista (PP), il epoca 

liderado pela ja falecido parlamentar JOSE MOHAMED JANENE, tendo ciencia de que o 

grupo politico iria solicitar algo em troca, em ralaO do interesse partidario nas suas 

fun~1ies e poderes como diretor da maior empresa publica do pais. 

15. Detalhou a triangula~ao entre os parlamentares, representantes de 

empreiteiras e funcionârios de alto escalao da PETROBRAS, ressalvando que, por mais 

competente, nao alcan~aria uma dire~ao da empresa sem apadrinhamento politico. 

Passou, entao, a ser demandado para periodicamente beneficiar, com recursos oriundos 

da empresa em que atuava, tanto o proprio PP, como o Partido do Movimento 

Democratico Brasileiro (PMDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT), notadamente os dois 

primei ros, registrando ter sido assediado por integrantes do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). em uma determinada oportunidade, para fins de 

pagamento de recursos em troca de impedir a instaura~ăo da CPI da PETROBRAS em 

2010. 

16. Mencionando a divisao politica de cargos e diretorias da PETROBRAS, 

afirmou que o PT era responsavel pela indica~ao da Presidencia e da Oiretorio de 

Serviţos, Oiretorio de G6s e Energio, Oiretorio de ExplorOţiio e Produţiio e Oiretorio 

Financeira; o PP, o PMDB e oPT, em diferentes oportunidades, pela Oiretorio de 

Abastecimento; e o PMDB pela Oiretorio Intemoc/onol. 
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o ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS detalhou a existencia de um I 17. 

cartel nas contrata~iies feitas pela PETROBRAS e como grupos politicos eram 

supostamente beneficiados, descrevendo a distribui~ăo percentual em cada caso e a 

existencia de "operadores" para o repasse dos valores envolvidos. 

18. 

"aUE como dito anteriormente a media de percentual pago a titulo de propina para 

as grupas politicos eera em regra de 3% da valor total da obra, podendo ser 

reduzido a 2% ou 1,5% dependendo do andamento obra; aUE no casa das diretorias 

do PT o percentual era encaminhado integralmente para o partida na pessoa de 

laSE VACCARI, tesoureiro da Partido dos Trabalhadores; aUE cada empreiteira 

tinha o seu mecanismo de fazer corn gue o valor da propina chegasse 00 grupa 

politica carrespondente; aUE tudo ista e valido para qualquer 6rea de contrata,ăo 

do governo" (g.n.) 

Revelou que, com rela~ăo il Diretoria de Abastecimento, do percentual de 

3%, 2% era destinado ao PT (diretamente repassado a JOSE VACCARI) e a outra parte 

(1% restante) ao grupo politico que o indicou para diretoria, o Partido Progressista. O 

montante equivalente a 1% do contrato, destinado ao PP, era por seu turno parcelado: 

60% para o partido, 20% para custear a operacionaliza~ăo do esquema (como empresas 

para fornecer notas, pagamento de operador etc.) e 20% a ele e as vezes a ALBERTO 

YOUSSEF. 

"QUE no caso da dlretoria de abastecimento onde atuava o depoente, do 

percentual de 3% antes mencionado, 2% ficava dlretomente para o PT 

(diretamenle repassado a lasi vACCARI) e a outra parte (1 % restantel era 

repassada ao grupa politica que o indicau para diretoria. o PP: QVE mesmo desse 

1 % restante, as vezes era neeessario repartir corn oPT. PMDB e uma 'tIez o PSDB: 

aUE em regra esse 1% era dividido da seguinte forma: 60% para o partida, 20% 

para custear a operaciona/izaţăo do esquema (como empresas para fornecer notas, 

pagamento de ape radar e etc) e 20% ao depoente e âs vezes a ALBERTO YOUSSEF; 

QVE os maiores lIa/ores de propinas eram repassados diretamente para os 

aqentes politicos sem a intermediaţiio de nenhum operador; QUE no casa do 

depoente os repasses de va/ores era !enos diretamente em especie ao demandante 

politica; "(g.n.) 
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19. Os valores de propina, dos 60% acima referidos ao PP, eram repassados 

diretamente para os agentes politicos sem intermedia~ao, ou por meio de algum 

operador, como ALBERTO YOUSSEF, integrante do nucleo financeiro, que funcianava 

coma verdadeira banca da prapina, notadamente a partir de 2007, com O agravamento 

dos problemas de saude do ex-deputado federal IOSE IANENE, que ate entao era o 

responsavel por este "caixa", cabendo a YOUSSEF o controle gerencial dos valores 

devidos e oriundos para pagamentos das propinas. 

"aUE os valores da propina do PP ficavam concentrados em uma caixa unico do 

ALBERTO YOUSSEF que funcionava como verdadeiro banca da propina; aUE assim 

passou a ser feito a partir de 2007 cam o agravamento dos problemas de saude do 

ex-deputado federal JOSE JANENE que, ate entao era o responsâvel por este 

'caixa';u (g.n.) 

20. Nas entregas de propinas, ALBERTO YOUSSEF era auxiliado por 

mensageiros, como RAFAEL ANGULO LOPEZ, ADARICO NEGROMONTE, CARLOS 

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (vulgo "CEARA") e IAYME ALVES DE OLlVEIRA FILHO 

(conhecido como "CARECA"), que transportavam consigo maletas com valores entre R$ 

200.000,00 (duzentos mii reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mii reais), em cada 

oportunidade. Tambem citou a atua~ao de operadores como FERNANDO BAlAN O e 

HENRY HOYER. 

"aUE a parte dos valores que seria do depoente eram enviadas por ALBERTO 

YOUSSEF por meio de mensagelros como por exemplo RAFAEL ÂNGULO LOPEl, 

ADAR/Ca NEGROMONTE e JAIME (conhecido como "CARECA "); aVE em regra 

/evavam estes va/ores em ma/etos ate porque noo demandava grande espaţo para 

o transporte; aUE os valores eram entre R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00 em cada 

oportunidade; aUE o contrale gerencial dos valores devidos e oriundos para 

pagamentos das propinas era feito por ALBERTO YOUSSEF que saberia dizer a que 

contrato corresponderia cada um dos pagamentos; QUE e/em de ALBERTO 

YOUSSEF. havie outres pessoes que operecionelizem o receblmento e o 

gerenciemento dos va/ores a titulo de proDina: aUE para gerenciar os va/ores do 

PMDB o aperadar era "BAlANa" coma era canhecido FERNANDO SOARES; aUE 

outro operador que mais recentemente passou a atuar era HENRY HOYER que 

sucedeu ALBERTO YOUSSEF na distribuiţao de recursos do PP; aUE estes eram os 

operadores conhecidos do depoente sendo que li fato que cada um dos partidos 

------------------------------~ 
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tinham seu operador para controlor o recebimento e o repasse de recurS05 de 

propinas;" (g.n.) 

21. Em Termo de Colabora,ăo n" 02 (hiperlink fis. 11/15), PAULO ROBERTO 

COSTA mei hor esclareceu o funcionamento do cartel de empresas com o objetivo de 

frustrar os procedimentos Iicitat6rios da PETROBRAS e acertar percentual da propina, 

cujo pagamento era condi,ăo sine qua non para executar sem entraves os contratos e 

celebrar aditivos, assim como receber convite para novos certames. 

22. Nos Termos de Colabora,ăo n" 08, 09, 16 e 22 (fis. 16/18, 44/47, 48/50 e 

51/53), ao iniciar a narrativa com fatos envolvendo agentes politicos diversos, incluindo 

o Senador HUMBERTO COSTA, o colaborador refor,ou a sistematica de repasse de 

propina na PETROBRAS envolvendo os partidos politicos: 

"aUE, esclarece, como dito anteriormente, que sobre a sistematica de 

repasse de propinas na Petrobras para politicos, o decloronte afirma que 

todos os grandes contratos desta empreso publica participavam empresas 

(empreiteiras) cartelizadas; aUE tais empresas fixavam em suas propostas 

uma margem de sobrepreţa de cerca de 3% em relaţăo aas controtos da 

PETROBRAS a serem repassados aos politicos, sendo que desse percentual 

competia ao declorante fazer o controle dos valores dentro do montante 

de 1% (um por cento), enquanto Diretor de Abastecimento; aUE em relaţao 

aos outros dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados a 

finalidades politicas, o contrale ficava a cargo de RENATO DE SOUZA 

DUQUE, diretor de serviţos, encarregado da licitaţăo e execuţao de tados os 
contratos de grandes investimentos da empresa (superiores a vinte milhOes 

de reais); aUE, esclarece ainda que em relaţăo as Diretorias de Explaraţăo 

e praduţăo (maiar arţamenta da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram 

chefiadas por pessoas indicadas pelo PT, sendo que que todos o valor a 

tÎtulo de sobrepreco era destinado ao Partida dos Trabalhadores, 

competinda a RENATO DUaUE, Diretor de Serviţos a alocaţao desse 

montante de acordo com as orientaţaes e pedidos que recebesse do referido 

partido; aUE, em relaţao a Diretoria Internacional, a indicaţao era do 

PMDB, nao sabendo o declarante camo era feito o rateio dos tres por cento 

(3%) relativos ao sobrepreţo dos contratos; aUE, perguntado do porque 

teria uma certa autonomia na gestăo dos recursos destinados a beneficiar 

politicos (um por cento) ao passo que as demais diretorias nao o tinham, 

afirma que isso se dava em vista de sua indicaţăo e permanencia no cargo 

estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e 

ao PMDB; aUE, acrescenta ainda que possivelmente a 

Internacional, ocupada por NESTOR CERVERO (indicado por 
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AMARAL) e posteriormente por JORGE ZELADA 

federais do PMDB de Minas Gerais) tam bem deveria possuir alguma 

autonomia em relat;:iio a alocat;:iio da verba destinada aos politicos, face a 

ligat;:iio a mais de um partido". (destaque nosso) 

23. Apontado por PAULO ROBERTO COSTA como um dos responsaveis pela 

repasse de valores ao denominado "nucleo politico" do esquema por ele denunciado, 

AlBERTO YOUSSEF confirmou, no Termo de Colabora~ao nQ 01 (hiperlink), em 

02/10/2014, o acorda estabelecido entre as grandes empreiteiras do pais para atua~ao 

junto il PETROBRAS, incluindo algumas doadoras de campanha para o Senador, como 

OAS SA, CAMARGO CORREA e GAlVAO ENGENHARIA . 

"segundo teve conhedmento, as grandes emprelteiras reuniamase para definir os 
ganhadores das Iicitacăes junto a PETROBRAS, deliberando tombem o que seria 

reservado as empresas menores; QVE, questionado acerca do envolvimento de dos 
diriqentes das empresos nesse esquema. diz acreditar que noa apenas os diretores 

mas os donos tinham ciencia do esquema, o mesmo se ap/icando aos adonistas 

majoritarios; QUE, dentre as grandes empreiteiras que participavam do esquema 

anteriormente mencionado, cita: OAS, GALVAO ENGENHARIA, ENGEVIX, IESA, 

CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT, MENDES JUNIOR, SETAL, MITSUI TOYO, 

SKANKAS, QUEIROZ GALVAO, ANDRADE GUTlERREZ, TOME ENGENHARIA; aUE, 

dentre as empresas de medio porte, destaca: JARAGUA EQUIPAMENTOS, 

CONSTRUCAP, ENGESA. DELTA. TOSHIBA, dentre outras que năo recordo no 

momento" 

24. Partindo do cenario trazido pelos colaboradores, foram instaura dos 

Inqueritos no Supremo Tribunal Federal para apurar a conduta dos agentes politicos 

detentores de fora especial por prerrogativa de fun,ao, sendo no presente caso aquela 

decorrente da rela~ao entre o Senador HUMBERTO SERGIO COSTA UMA e PAUlO 

ROBERTO COSTA envolvendo suposta solicita~ao de vantagem indevida. 

IV. DOS ElEMENTOS INICIAIS DE CORRUPI;AO NO CASO CONCRETO 

25. Uma vez circunstanciada a estrutura criminosa identificada no âmbito da 

PETROBRAS, corn interferencia politica exercida por integrantes do Partido dos 

Trabalhadores-PT, Partido Progressista-PP e Partido Democratico Brasileiro-PMDB, 

passamos a enfrentar a noticia crime objeto deste inquerito. 

26. O inquerito origimlrio em referencia foi instaurado corn vistas a apurar 

noticia de doa~ao eleitoral solicita da por HUMBERTO SERGIO COSTA UMA, coma 
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vantagem indevida, il sua campanha para o Senado em 2010, por ordem de PAULO 

ROBERTO COSTA, em razao de suas fun~ties como ex-Diretor de Abastecimento da 

PETROBRAS, apas ter recebido solicita~ao nesse sentido do praprio candidato e de seu 

coligado MARI O BARBOSA BELTRĂo. 

27. Em Termo de Colabora~ao nQ 08 (hiperlink fis. 16/18), PAULO ROBERTO 

COSTA esclareceu sua rela~ao HUMBERTO COSTA, iniciada quando era Ministro da 

Saude do Governo LULA, e corn MARIO BARBOSA BELTRÂO, empresario pernambucano 

do ramo de guindastes e amigo de longa data de ambos, narrando os fatos que deram 

origem il instaura~ao deste inquerito: 

"aUE, no ono de 2010 MAR/O BEL TRAO solicitou o quantia de R$ 

1.000.000,00 (hum mi/hăo de reais) para auxiliar na campanha de 

HUMBERTO COSTA para o senado, sendo entăo o pedido repassado a 

ALBERTO YOUSSEF para que fizesse o entrega, camo de praxe; aUE, 

posteriormente MAR/O BELTRAO /he confirmou que os recursos foram 

recebidos; aUE, ta/ va/ar foi contabilizado como sendo da conta do Partido 

Pragressista; aUE, questionado do porque o PP ter permitido que tois 

recursos fosse debitados de sua conta, assevera que se assim năo fosse o PP 

poderia correr o risco da destitui,ăo do dec/arante e nomea,ăo de outro 

diretor fie/ ao Partida dos Traba/hadores; (destaque nosso) 

28. Em Termo de Declara~ties nQ 13 (hiperlink. fis. 54/61), PAULO ROBERTO 

COSTA esclarece algumas anota~ties de valores e siglas em sua agenda e narra a rela~ao 

corn diversas pessoas, incluindo corn MARIO BARBOSA BELTRÂO e HUMBERTO COSTA: 

29. 

"aUE conhece Mario Barbosa Beltrăo, empresario de Pernambuco que tinha 

contratos de manuten,ăo de guindastes com a Petrobras na Bacia de 

Campos; aUE Mario Barbasa Be/trăo ero ligado a Humberto Casto, tendo 

feito pedido de um mi/hăo de reais para a companha ele Humberto Costa ao 

senado em 2010, conforme ja re/atado em termo de co/abara,ăo;" 

Em Termo de Declara~ties nQ 16 (hiperlink, fis. 62/64), PAULO ROBERTO 

COSTA complementa Termo de Colabora~ao nQ 08, detalhando o objeto inicial deste 

inquerito: 

"aUE foi procura do por Morio Be/trăo, em 2010, năo se recorda se na 

Petrobras ou em Pernambuco, tendo ele dito que estava precisando ele 

dinheiro para a campanha ao Senada de Humberto Costa; aUE Mario 

Be/trăo pediu R$ 1.000.000,00; aUE O depoente disse a Mario Beltrăo que 
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iria providenciar; QUE entiio O depoente determinou O A/berto Youssef que 

ele disponibilizasse a quantia solicita da; QUE noo tem conhecimento de 

como A/berto Youssef disponibi/izou essa quantia; QUE Mario Be/troo era 

amigo ele /onga data de Humberto Costa; aUE fez diversas reunioes e teve 

diversos encontros em que Humberto Costa e Mario Be/troa estavom juntos, 

mas nunco para trotar desse assunto ele va/ores para a camponha ou de 

irregu/aridades envo/vendo a Petrobras; aUE quando Mario Be/troo solicitou 

a quantio para a campanha de Humberto Costa estavam reunidos apenas o 

depoente e Mario Be/troo; QUE autori zau o pagomento porque Humberto 

Costa era um expoente dentro do PT; aUE a fante de pagomento do 

quantia salicitada foi o caixo comum do PP; "( d. n.) 

30. Em Termo de Declara~ăes Complementar n" 08 (hiperlink fis. 65/66), 

ALBERTO YOUSSEF nega tenha sido o responsavel pela repasse a HUMBERTO COSTA: 

"aUE em re/afoo â eventual daafao para a campanha e/eitora/ de 

HUMBERTO COSTA em 2010, esta naa passau pela declarante; aUE pode 

ser que PAULO ROBERTO COSTA tenha feito repasse por outros meios ou que 

tenha providenciada para que a/guma empresa o fizesse diretamente; aUE 

questionado sabre a pessoa de MARia BELTRiio, tam bem disse nao 

conhecer; aUE nao conhece HUMBERTO COSTA e nem qua/quer de seus 

assessores; aUE o declaronte acredita que PAULO ROBERTO COSTA 

provave/mente tenha se confundido ao dizer que o depoente tenha operado 

ta/ repasse e que, na realidade tenha pedido que a/guma empresa rea/izasse 

essa operar;i'io diretamente;"(d. n.) 

31. Apesar do descompasso entre as colabora~oes de PAULO ROBERTO COSTA 

e ALBERTO YOUSSEF, as fontes de recursos do Direterio Estadual/Distrital do PT em 

Pernambuco, Direterio Estadual/Distrital do PSB em Pernambuco, Direterio Nacional do 

PSB e Direterio Nacional do PT esta assentada essencialmente em doa~5es eleitorais 

feitas por empresas investigadas no contexto da Opera~âo LAVA JATO, das quais foram 

diretamente doadoras de campanha do Senador HUMBERTO COSTA, CONSTRU<;OES E 

COMERCIO CAMARGO CORREA SIA, no montante de R$ 1 milhao e CONSTRUTORA 

OAS LTDA, no valor de R$ 500 mii. 

32. Segundo hipetese investigat iva inicial, o montante de R$ 1 milhăo em 

doa~ăo eleitoral feita por alguma das empesas investigadas na Opera~ao LAVA JATO 

direta ou indiretamente (atraves dos Direterios Eleitorais coligados) para campanha de 

HUMBERTO SERGIO COSTA UMA ao Senado em 2010, a pedido do Senador e de seu 
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amigo MARIO BARBOSA BELTRĂO, e originărio de valores desviados de contratos da 

PETROBRAS ou fruto da "carteliza~ao" estabelecida para beneficiar um grupe de 

empresas, tendo sido retirado da "cota" destinada ao PP, em virtude de acorda 

estabelecido entre o grupo politico que permitiu (ou com poder para tanto) a 

manuten~ao de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. 

33. Posteriormente, duas situa~oes inova ram o contexto 13tico initial, sendo a 

primeira delas a divulga~ăo de um video (CD-R e reportagem juntados as fis. 595/601) 

em que um ex-gerente da PETROBRAS, CARLOS ALBERTO NOGUEIRA FERREIRA, teria 

dito que dois contratos firma dos em 2006 com a SCHAHIN CONSTRUTORA e 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, teria destina do R$ 6 milhoes e R$ 8 milhoes, 

respectivamente, a campanhas eleitorais de HUMBERTO COSTA ao governo de 

Pernambuco. 

34. A segunda delas foi a nova versao apresentada por PAULO ROBERTO COSTA 

acerca do repasse dos valores que teriam sido solicitados por HUMBERTO COSTA e 

MARIO BELTRAO, que nao teriam sido feitos por doa~ao eleitoral com intermedio de 

ALBERTO YOUSSEF, mas sim atraves de "caixa dois" da empresa WHITE MARTINS. 

35. Sendo assim, a trajet6ria metodol6gica da investiga~ao buscou alcan~ar a 

eficiencia que se espera na elucida~ao dos fatos, de modo a subsidiar a anălise da 

questao central destacada: houve oferta ou promessa de vantagem indevida ao entao 

Diretor de Abastecimento da PETROBRAS por parte dos parlamentares, com a prătica 

seguida de ato de oficio em infra~ao funcional, consubstanciado no favorecimento de 

sociedades empresarias que atuavam em cartel ou aceitavam participar dessa 

"contribui~ao", em decorrE,"cia de contratos com a PETROBRAS, seguido de 

recebimento de vantagem indevida mediante doa~ao eleitoral oficial ou clandestina ao 

Senador HUMBERTO SERGIO COSTA UMA? 

36. Com o objetivo de revelar a verdade, a metodologia utilizada contemplou 

pesquisa explorat6ria documental e inquiri~iies, extra~ao dos elementos arrecadados 

em primeira instância que tin ham pertinencia com os fatos objeto de aprecia~ao 

perante o Supremo Tribunal Federal, alem da representa~ao por medidas de 

afastamento de sigilo bancario e fiscal. 
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37. Passamos entao a delimitar os fatos que permitem esclarecer como e quem 

săo as pessoas envolvidas. 

V. SISTEMATICA DE DOA(:ÂO OFICIAL COMO FORMA DE CORRUPţĂO E 

OCULTAţĂO 

38. Hipetese de cartel e pagamento de "propina" para funcionarios da 

PETROBRAS e realiza~ăo de doa~oes oficiais a partidos politicos como forma de 

manuten~ao do esquema denunciado, trazida nas colabora~5es premiadas de PAULO 

ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, tam bem foi confirmada por executivos da 

CONSTRUTORA CAMARGO CORREA, OALTON AVANCINI e EOUAROO LEITE, conforme 

depoimentos presta dos perante o Juizo da 13~ Vara Federal em Curitiba/PR, no dia 

04/05 (Evento 807 da A~ao Penal autuada sob nQ 508325829201440470000). 

39. OALTON AVANCINI detalhou como funcionava o suposto "Clube de 

Empreiteiras", formado para fraudar Iicita~5es da empresa. As obras, segundo ele, eram 

divididas entre as empreiteiras. 

"As empresas se reuniam, efos decidiam quem seria a ganhadora de cada um 

daqueles pacotes, a part;r de defin;~oes de tamanho, coma elas se agregavam, 
havia agregaţiio em consarcios, ate para que cada uma josse atendida, tanta as 

maiores quanto as menores", 

40. Em depoimento presta do em 13/05/2015, decorrente de acordo de 

colabora~ao premiada firmado com Ministerio Publico, replicado em suas alega~oes 

finais (Evento 971 da A~ao Penal autuada sob nQ 508325829201440470000), EOUAROO 

LElTE afirmou o seguinte: 

'10AO VACCARI explicitou que conversava corn a CAMARGO CORREA sobre doa~oes 
eleitorais especificamente na drea de rela~ăes institucionais, mantendo contata 
corn o v;cepres;dente ;nstitucional MARCELO BISORDI; aUE, apesar d;sso, JOĂO 
VACCARI disse que tinha conheclmento por me;o de area de servi~os da 
PETROBRAS de que a CAMARGO CORREA estava atrasada com os seus 
compromissos, i5tO e, pagamento5 de vantagens Indevidas frente a contrata da 

construtoro com a PETROBRAS; aUE JOAO VACCARI questionou o depoente se noo 
haveria interesse em /iquidaf esses pagamentos mediante doaţ"es eleitorais 
oficiais; aUE o valor certamente era superior a R$ 10 mi/hoes de rea;s; aUE o 

depoente disse que o assunto deveria ser tratado diretamente corn a area 
instifucional e que os criterios eram diferente para se fazer uma coisa e outra, isto 
e, realizar doafiies oficiais legais e pagar propina, sendo que doa~6es era um tema 
instituciona/;"(g.n. ) 
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41. Como ressaltado alhures, o uso de doa~oes oficiais para disfar~ar o 

recebimento de propina ja havia sido reconhecido por alguns colaboradores. Em 

senten~a condenat6ria2 envolvendo o pagamento e recebimento de doa~âo oficial 

como propina decorrente de contratos com a PETROBRAS de empresas consorciadas, o 

MM. Juiz Sergio Moro assim proferiu dispositivo relativo a JOĂO VACCARI NETO: 

"666. J060 Vaccar; Neta 

Para os crimes de corrupţăo pass;va: JOGa Vacear; Neta năo tem antecedentes 

registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, 

comportamento da vÎtima său elementos neutros. Circunstâncias devem ser 

va/ora dos negativamente. A pratica dos cr;mes corrupţiio envolveu o recebimento 
pela Partida das Trabalhadares, cam intermediaţiio do acusado, de pela menos 

R$ 4.260.000,00 de propinas acertadas cam a Diretaria de Serviţos e fngenharia 

da Petrobr6s pela contrato do Cons6rcio Interpar, o que representa um montante 

expressivo. Consequencias tambem devem ser valora dos negativamente, pois o 

custo da prapina foi repassado a Petrobras, atraVl!s da cobranţa de preţo superior 

ii estimativa, alias propiciado pela corrupt;Qo, corn o que a estatal ainda arcau corn 

o prejuizo no valor equivalente. Mais do que isso a corrupţao gerou Impacto no 

processo politica democratica, contaminando-o com recursos criminosos, o que 

reputo especialmente reprovâve/. Ta/vez seja essa, mals do que o enriquecimento 

i/icito dos agentes pubJicos, o elemento mals reprovavel do esquema crlminoso 

da Petrobras, a contaminarâo da esfera politica pela Influencia do crime, com 

prejuizos ao processa politica democratico. A corrupţ60 cam pagamento de 

propina de milhoes de reais e tendo por consequencia prejuizo equivalente aos 

cofres pUblicos e a afetaţi'io do processo politico democratica merece reprovaţi'io 

especia/. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovaţăo, fixo, para 

o crime de eorrupţăo passiva, pena de quatro anos e seis meses de reclusfio .... 

Para os crimes de lavagem: lo{io Vocear; Neto n{io tem antecedentes registrados 

no processo. Personalidade, culpobilidade, eonduta social, motivos, 

comportamento da vitima săo elementos neutros. Circunstâncias devem ser 

valoradas negativamente. A /avagem, no presente caso, envolveu especial 

sojisticarâo, com a utilizaţiio de reCUtsas criminosos para a realizaţăo de doa,ăes 

eleitorois registradas, conjerindo a eles umo aparencia de licita de uma maneira 

bastonte inusitada e pela menos, da parte deste Juizo, ate entâo desconhecida 

nos precedentes brasile;ros sobre o tema. Tol grau de so!isticoţăo noa e inerente 

00 crime de lavagem e deve ser volorado negotivamente a tftulo de circunstâncios 

(a complexidade năo e inerente 00 crime de lavagem, conforme precedente do RHC 

80.816/SP, Rei. Min. Sepulveda Pertence, 1" Turma do STF, un., j. 1O/04/2001} ... 

A operaţăo de lavagem, tenda por antecedentes cr;mes de cartel e de ajuste 

/raudulento de licitaţiies (art. 4", 1, da Lei n" 8.137/1990, e art. 90 da Lei n" 

8.666/1993), tinha por /inalidade propiciar o pogamento de vantagem ;ndevida, 

1 Proferida em 21/0912015 nos autos do Proccsso n' 5012331-04.2015.404.7000 (Evento 1203) em que 
toram condcnados cntrc exccutivos, gercntes e dirctores da PETROBRAS, JOÂO V ACCARI NETO, pelos 
crimcs de corru~âo passiva e lavagern de dinheiro. 
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ou seja, viabi/izar o pr6tica de crime de corruPf.Qo, devendo ser reconhecida a 

agravante do art. 61, II, "b", do CP. Elevo, portanto, a pena em seis meses, ficando 

em cinco anos." (g.n.) 

42. RICARDO RIBEIRO PESSOA, presidente da UTC ENGENHARIA, em Termo de 

Colabora~ăo nQ 19 (hiperlink fis. 882/892 do Inquerito 3982), indagado ace rea dos fatos 

constantes do anexo 08 (DOAC;OES DE CAMPANHA, PARTIDO DOS TRABALHADORES E 

JOĂO VACCARI), assim relatou o pagamento de propina decorrente de contratos 

firma dos com a Diretoria de Servi,os da PETROBRAS: 

43. 

"QUE a partir de final de 2007, inicio de 2008, todo vez que a UTC ganhava um 

contrato na area de setviţos - que era a gronde maioria dos contratos da 

PETROBRAS - RENATO DUQUE pedia para que o declarante procuro"e JOĂO 

VACCARI parafozer "contribui~iies", o que VACCARI chamava de "entendimentos 

poJ(ticos ll
, mas que em verdode era propina; QUE BARUSCO USQva o terma 

"participa~ăes"; QUEj conforme dita, nenhum deles usava a expressdo "propina"; 

QUE havia reunioes periodicas em que VACCARI16 sabia o valor do contrato que 

o declarante havia ganhado e conversavam sobre os "entendimentos politicos"; 

QUE a Diretoria de Serviţos cobra va 1% do valor dos contratas, sendo certa que 

des te percentual metode era para BARUSCO/DUQUE e metode para JOAO 

VACCARI; QUE noa sabe qual era o acerta entre BARUSCO e DUQUE; QUE havia 

um "porce/amento" mensal Ou bimestra/ do valor pago 00 PT, em geral em 

proza muito proxima do obro; QUE se a abra tivesse 18 meses, em geral pagava 

em doze meses, pulando em regra 05 tres primeiros meses e reservando 05 tres 

ultimos, em que ndo havia pagamentos; aUE no inicio os valores dos 

"contr;bu;~ăes" eram menores, no meio maiores e no final menores ... aUE 

VACCARI ia ia canversar cam a dec/arante ia tendo detalhes da obra, do valor e 
tendo canhecimento de que o declarante havia ganhado o contrato;" (g.n.) 

Tambem esclareceu como administrava o pagamento de propina atraves de 

doa~oes eleitorais, acumulando valores devidos em decorrencia dos contratos firmados 

com a PETROBRAS para pagamento proximo as campanhas eleitorais: 

"QUE por vezes o declarante deixava alguns saldas para pogor perto da 

campanhaj para que aquilo fosse transJormado em "doaţoes" para campanho, 

pois o declarante ja sabia que nesta epoca cresCÎam sempre as solicitaţi5es de 

pagamentos por parte do PT '" QUE a maiaria dos pagamentas feitos para o PT 

era por meio de doaţoes oficiais, mas por vezes JOAO VACCARI pediu valores em 

especie, por fora ... QUE pode afirmar que todas os doa~iies oficiois feltos fora do 

periodo de camponha 00 PT se referem 00 pagamento de propinos IIgada " 

PETROBRA5; QVE em relaţoo as doaţoes feitas 00 PT nas campanhas existiam 
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aquelas relacionodos 00 pagomento de propina por meio de doa~{jo oficiol bem 

como doa~{jo sem qualquer vincula~{jo iJ PETROBRAS" (g.n.) 

44. Informa~ăo policial produzida pelos EPF ALBERTO MENDES DA ROCHA NETO 

e APF AMAURY RIBEIRO NETO (hiperlinkfls. 432/472) compilou alguns dados de doa~oes 

eleitorais que denotam a relevância e protuberância dos valores despendidos por 

empresas privadas, especialmente as empreiteiras contratadas pela PETROBRAS 

integrantes do esquema de cartel investigado na Opera~ao LAVA JATO, dentre as quais 

duas doadoras diretas a campanha do Senador HUMBERTO COSTA. 

45. A CONSlRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SIA, doadora de R$ 1 

milhao para campanha do Senador HUMBERTO COSTA, doou R$ 5 milhoes para o 

Diretario Nacional do Pl, R$ 4,5 milhoes para Diretarios Estaduais do Partido, R$ 4 

milhoes para o Diretario Nacional do PSB e R$ 50.665.000,00 para candidatos de 

variados cargos e partidos em 2010. Ja o grupo de empresas CAMARGO CORREA doou 

no total R$ 35.297.840,00 para Diretarios Estaduais e Nacionais, R$ 27.344.280,00 para 

Comites e R$ 56.969.800,00 para candidatos a cargos eletivos de deputado estadual, 

federal, governador e sena dor, todos pertencentes a diversos partidos no ano de 2010. 

46. Ja a CONSTRUTORA OAS SIA, doadora de R$ 500 mii para a campanha de 

HUMBERTO COSTA, desembolsou R$ 4,4 milhoes para o Diretario Nacional do PT, R$ 

1,6 milhoes para Diretarios Estaduais do Partido, R$ 1 milhao para o Diretario Nacional 

do PSB e R$16.299.000,00 para candidatos de variados cargos e partidos em 2010. Ja o 

grupe de empresas OAS doou no total R$17.354.300,00,00 para Diretarios Estaduais e 

Nacionais, R$ 12.945.001,00 para Comites e R$ 20.853.000,00 para candidatos a cargos 

eletivos de deputado estadual, federal, governador e sena dor, todos pertencentes a 

diversos partidos no ano de 2010 . 

47. A CONSlRUlORA QUEIROZ GALVĂO realizou doa~5es no total de quase R$ 

6 milhoes para Dire~ao Nacional do Pl, alem de uma doa~ăo de R$ 500 mii realizada 

para a Dire~ao Nacional do PSB (que fazia parte da coliga~ăo de partidos para campanha 

de 2010, conforme declarado por HUMBERTO COSTA as fis. 341), em 13/09/2010, sendo 

que na mesma data o mesmo valor foi repassado pela Diretario Nacional do PSB para 

conta de campanha do Senador. 
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48. Ao ser inquirido em Termo de Declara~ăes nos autos do Inquerito nQ 3982 

(hiperlink), ALBERTO YOUSSEF tambem falou da sistematica de doa~ao eleitoral adotada 

no esquema de corrup~ao na PETORBRAS: 

49. 

"QUE. indagada ace rea da sistematica de daaţoes de campanha coma forma de 

repasses dos valores ilicitamente recebidos a titulo de "camissăo" da PETROBRAS, 

esc/arece que os tesoureiros e candidatos sempre optavam por receber parte em 

doa~ăo o/iciall mas a grande parte era entrega de va/ores em especie ou atraves 

de transferencias para empresas de fachada au entrega de valares da exterior, 

cabendo 00 decJarante o repasse, nesse ultimo coso, 00 recambiamento e entrego 

a PAULO ROBERTO COSTA e 00 PP." (g.n.) 

Portanto, uma vez demonstrada que as doa~ăes oficiais vertidas em favor 

do Senador HUMBERTO COSTA, direta ou indiretamente atraves dos Direterios 

Regionais ou Nacionais coligados naquele pleito eleitoral, tenha ocorrido nas 

circunstâncias narradas pela colaborador PAULO ROBERTO COSTA, haveria de se 

reconhecer o cometimento dos crimes de corrup~ao passiva e lavagem de dinheiro, haja 

vista que nao era conhecida ainda possibilidade de repasse pela WHITE MARTINS. 

50. Por essa razao, alguns dos responsaveis pelas empresas doadoras envolvidas 

nas colabora~oes premiadas formadas ao longo da Opera~ao LAVAlATO foram ouvidos, 

a fim de esclarecer circunstâncias e sistematica das doa~ăes, assim como o ex-gerente 

da PETROBRAS, PEDRO lOSE BARUSCO FILHO. Da mesma forma foram ouvidos algumas 
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pessoas do Diret6rio Nacional do PT e PSB e Diretario Regional do PT e PSB em 

Pernambuco. 

V.1. PEDRO lOSE BARUSCO FILHO 

51. Em Termo de deelara~5es (hiperlink fis. 789/791), ao ser indagado ace rea do 

pagamento de propina ao Partido dos Trabalhadores atraves de doa~ăo eleitorl, o ex

gerente da PETROBRAS disse: 

"aUE o repasse de valores do parte que cabia ao PT era Jeito diretamente pelo 

operador da empresa a 101.0 VACCARI; aUE entre 2009 e 2010 o declarante passou 

a participor de algumas reuni{5es entre RENATO DUQUE e 101.0 VACCARI, em que 

eram discutidas questaes relativas ao repasse das propinas; QUE tam bem ja ouviu 

nessas conversas com RENATO DUQUE e 101.0 VACCARI mencionar a existencia do 

mecanisma de daaţoes 0ficials coma forma de pagamenta de prapina aa PT por 

parte das empresas envolvidas no esquema de cartel ... aUE quando o declarante 

aJirmou em colaboraţâo que 101.0 VACCARI 'opera va' em Javor do PT, isso signiJica 

dizer que ele era quem realizava 05 contatos corn OS operadores dos empresas para 

recebimento da prapina destinada ao partido. "(d.n.) 

V.2. SILVIA CORTES DE LACERDA RIBEIRO 

52. Diretora Juridica da CARIOCA CHRISTIANI NIElSEN ENGENHARIA, ao ser 

ouvida em Termo de Declara~5es (hiperlink fis. 792/793), indicou o controlador 

RICARDO BACKHEUSER, que seria "a pessoa indicada para eselarecer fatos relacionados 

il contrata~ăo da empresa pela PETROBRÂS" e a politica de doa~ăo eleitoral da empresa. 

V.3. R/CARDO PERNAMBUCO 

53. Controlador da CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA, ao ser ouvido 

em Termo de Deelara~5es (hiper/ink fis. 1393/1394) negou pedido de doa~ăo feito por 

HUMBERTO COSTA: 

"QUE por ser uma empresa estritamente familiar, as decisoes relativas a doaţoes 
eJeitorais eram tamadas em conjunto corn os seus filhos, tambem acionistas da 

empresa; QUE as demandas de doafGO eram constantes e em maior volume em 

ono eleitoral; aUE cam relafoa aa PT, noo se recarda de nenhum pedido 

especifica de daaţoo Jeita par algum candidato em 2010, mas e possivel que o 

empresa tenha realizada doa,âo em Javor de algum Diret6rio au nocional o 
estadual em Javor do atual Senador L/NDBERGH FAR/AS; aUE cam certeza noa 

hauve demanda a partlr do Senada HUMBERTO COSTA;" (g.n.) 
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V.4. OITO GARRIDO SPARENBERG 

54. Diretor estatutario da IESA OlEO E GAS SA foi ouvido em Termo de 

Declara~oes (hiperlink fis. 794/795), tendo afirmado desconhecer interfer"mcia politica 

na PETROBRAS ou sistematica de nomea~ao de cargos e assim se manifestou sobre a 

sistematica de doa~oes eleitorais da empresa: 

"o declarante participa va dos reunioes de diretoria para decisăo da IESA quanto a 

doa~{jes eleitorais; QUE as reuni5es eram realizadas para estabelec;mentos de 

Jimites de doa~ao no ano eleitoral e ocorrjam antes mesmo de qua/quer demonda 

dos partidos; aUE 05 diretores 56 decidiam 05 valores, sendo que o presidente do 

empreso determinava o direcionamento e o valor de cada dOQ{:ăo; QUE naa tem 

coma esclarecer qua/quer fato relativa Q doaţi5es oficiais J1 
• 

V.S. VALDIR UMA CARREIRO 

55. Presidente da IESA OlEO E GAS SA foi ouvido em Termo de Declara~oes 

(hiperlink fis. 796/800), ratificando nao ter participado de qualquer esquema 

fraudulento envolvendo contrata~oes da PETROBRAS, narrando rela~ao licita mantida 

com a empresa COSTA GLOBAL de PAULO ROBERTO COSTA, em decorrencia de 

empreendimentos na area privada que mantinha em conjunto com a QUEIROZ GALVĂO. 

56. Sobre doa~ao eleitoral, esclareceu que o limite era estabelecido em reuniao 

de diretoria, sendo que em 2010 a empresa poderia doar por lei ate R$ 14 milhoes, mas 

definiu como limite R$ 2 milhoes e quanto il doa~ao ao PMDB/RO assim disse: 

aUE desde 2006 a IESA odotou o politica de dooţoo eleitoral envolvendo 05 

partidos PT e PMOB, haja vista que na gestoo do presidente LULA houve uma 

!ixaţăo de conteudos nacionoisj obrigando que varias obras fossem feitas no 

Brasil, politica esta de interesse da empresa; aUE todo per;odo eleitoral havia 

reuniiio de diretoria para definir o limite de doaţao~ conforme a situaţăo 
financeira da empresa naquele momento ... aUE com rela~oo ci doaţoo da 

empresa ao comite financeiro unico do PT RECIFE/PE em 2012 no valor de 500 mii 
reais houve uma solicitaţoo por parte de algU/!m do comiti! a pedido do senador 

HUMBERTO COSTA; aUEfez a doa~oo pelo mesmo criterio, qualseja, referente aa 

PT; aUE a unica vez em que esteve com o senador HUMBERTO COSTA foi em 

evento oficial de inauguraţoo da platafarma P-62 em Suape em 2013 e nunca 

trata ram sobre doa~ăes oficiais" 
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V.6. OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO 

57. Ao ser ouvido em Termo de declara~ces (hiperlink Ils. 800/805), OTHON 

ZANOIDE DE MORAES FllHO falou sobre sua rela~ăo com AlBERTO YOUSSEF e o 

PARTIDO PROGRESSISTA - PP: 

"quando foi apresentado por JOSE JANENE a ALBERTO YOUSSEF em meados de 

2009, năo sabendo quem ~eria pois, foi Ihe apresentado coma 'PRIMO', foi a unica 

vez que os tres estiveram juntos, năo participando de nenhum jantar ou encontro 

cam os dois; QUE YOU55EF ficaria encarregada de tratar cam a dec/arante, em 

substituiriio a JANENE, acerea das doariies para o PP; QUE ALBERTO YOUSSEF 

voltou a procurar o declarante na empreso, possivelmente depois do carnaval em 

2010 e retornou outras vezes cerca de uma ou duas vezes por mes, sempre 

buscando obter doarăes em nome da PP; QUE YOUSSEF nunea trauxe demandas 

especificas de algum Diret6rio ou candidato QUE ressalta que YOUSSEF 

constantemente ligava para o declaronte buscando agendar os encontros e 

acredita fer se reunido corn ele no escritdrio na empresa em Saa Paulo ao men05 

uma vez e as demais na escrit6rio da empresa no Rio de Janeiro; QUE acredita que 

deva ter estado no eseritario de YOUSSEF na Rua Paes de Barras que, por 

coincidi!ncia, ficava no prl§dio vizinho aa do escrit6rio na empresa ( ... ) quando Ihe 

foi apresentada a ALBERTO YOUSSEF coma "PRIMO" e perguntado a JANENE o 
nome deie, tenda dito 'nao, naa precisa saber, pode chamar ele de PRIMO, toda 

mundo conhece ele coma PRIMO', esclarece que, na verdade, ele qu;s dizer que 

bastava chama-Io de 'PRIMO'; QUE mesmo que Ihe fosse dito que o nome deie era 

ALBERTO YOUSSEF năa teria !eito a inferi!ncia de se tratar de um doleira aeusado 

no casa BANESTADO;" (g.n.) 

58. OTHON ZANOIDE tambem negou conhecer a sistematica de nomeac;ăo de 

cargos na PETROBRAS, assim como a existencia de cartel nas contratac;oes daquela 

empresa publica ou o envolvimento da CONTRUTORA QUEIROZ GALVĂO em qualquer 

"clube" destinado a tai propasito ou o pagamento de valores a qualquer luncionario da 

estatal. 

59. Por ser encarregado de direcionar as doa~5es eleitorais ao PP, disse ainda 

nao ter sido procurado em 2010 por nenhum outro partido, sendo ILDEFONSO COLARES 

quem tratava das demandas de doa,ao para oPT. 

V.7. ILDEFONSO COLARES FILHO 

60. Em Termo de Declara,ces (hiperlink 115.805/8010), ao ser indagado sobre a 

sistematica de nomeac;ăo e manuten~ăo de lunciomirios de alto escalao na PETROBRAS 

ou favorecimento a grupos politicos em razao disso, bem como da existencia de 
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integrar O eventual carteliza~ao, ILDEFONSO COLARES FILHO negou conhecer e 

denominado "clube de empreiteiras". 

61. Sobre a politica de doa~ao da empresa, confirmou ser o responsavel pela 

decisao final do montante e o partido destinatario dos recursos, ap6s reuniao de 

diretorias, sendo que "todos as daa,oes realizadas pela empresa aUEIROZ GALVĂO 

ioram espantâneas sem quolquer beneficia ou privi"?gio na contrato,oo e execw;iio de 

contratos com 6rgiios ou Empresas publicas". 

62. Ao descrever a rela~ao com os partidos para tratar de pedidos de doa~ao 

eleitoral, em especial quanto ao PT, assim declarau: 

"QUE escfarece que pela tamanho da empresa, em 2010, existiam cerca de cinco 

Diretorias Regiona;s responsove;s pela execu9ăo dos atividades da empreso em 

determinadas regioes do pais; QUE esses Diretores fiftravam a demanda de doa,iio 

eJeitoral recebida facalmente para levar a discussăo na reuniâo de Diretoria 

destinada a definir quem seriam os beneficiarios de doa,oes eleitorais ... QUE, 

enquanto Superintendente Regional e Presidente, o declarante sempre odotou a 

polftica de doa~ăo eleitoral, preferencia/mente, D Diretarios e ComiMs Nac;ona;s 

de Partidos Po/fticos, secundariamente a Diretario5 e Comifes Reg;onais f, muito 

excepcionalmente, a Comites de Candidatos ... QUE todas as doafoes rea/izada 

QUEIROl GALVĂO foram espontâneas sem qua/quer beneficia ou privilegia na 

contratafăo e execufăo de contratos cam 6rgoos ou Empresas Publicos ... QUE o 
decfarante foi demandado pessoalmente pela tesoureiro do PT, em 2010, JOĂO 

VACCARI, tendo apenas sido solicitado para campanha do Partida naquele ano ... 

esclarece oÎnda que alguns portidos noD tinham uma pessoa unica que 

apresentava as demandas consofidadas em nome do Partida; QUE no casa do PT 

o decfarante recebia demanda de JOĂO VACCAR/ e cancentrava nele qualquer 

autra demanda trazida par autras representantes de Diretarias au Comitiis; QUE 

no casa do PP, quem recebeu a demanda de doafoes era OTHON lANOIDE que 

tambem concentrava na pessoa de JOSE JANENE qualquer outra demanda de 

Diretorios e Comites Regionais~' QUE os demais partidos nOD tinha uma figura 

central para tratar das demandas de doafoo eleitoral _ .. QUE conhece o Senador 

HUMBERTO COSTA, apenas por ter estado nas mesmos eventos que ele no 

estaleiro em Recife/PE, onde a CONSTRUTORA QUEIROl GALVĂO e s6cia; QUE o 

declarante nunca conversou cam a Senador HUMBERTO COSTA e nunca recebeu 

demanda de dOQfâo em nome deie, re!orţando que toda doaţăo a pedido do PT 

leita aa declarante diretamente se deu atraves de VACCARI." (g.n.) 

V.8. EDUARDO HERMELINO LEITE 

63. O ex-vice-presidente da CAMARGO CORREA foi ouvido as fis. 1038/1043 

(hiperlink!, tendo confirmado que havia interesse do tesoureiro do PT, JOĂO VACCARI 
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NETO, em receber propina atraves de doa~ao oficial, mas, ao que sabe, a area interna 

da empresa responsavel, da qual era encarregado MARCElO BISOROI, nao realizau 

pagamentos desta forma. 

64. Oisse ainda desconhecer MARIO BARBOSA BElTRĂO, assim como qualquer 

tratativa por ventura existente envolvendo pedido de doa~ao em favor de HUMBERTO 

COSTA, haja vista que "tema doar;:oes eleitorais noo era de responsabilidade do 

dedarante, assim, noo sabe responder esta questao. Quem pode dor mais detalhes li 

MARCELO BISORDI". 

V.9. DALTON DOS SANTOS AVANCINI 

65. O ex-presidente da CAMARGO CORREA afirm ou, as fis. 1050/1054 

(hiperlinkl, desconhecer o destino final da propina que a empresa pagava atraves de 

AlBERTO YOUSSEF e das empresas de JULIO CAMARGO, sendo que "nao tinha 

relacionamenta com agentes politicos au publicos, o que era de responsabilidade da 

Area Institucianal da CAMARGO CORREA", assim como disse que "as daar;:oes eleitorais 

noa tinham nenhum vinculo com pagamento de propina". 

66. Tratou ainda de pedido de doa~ao como pagamento de propina por parte 

de JOĂO VACCARI NETO: 

V.lO. 

"Neste episodio JOĂO VACCAR/ procurou EOUARDO LE/TE poro propor o 
recebimento de parte da prapina devida via daafoes politicos. EDUARDO entăo 

levou o pleito DO decJarante que, 00 que se recorda, sequer deu andamento a este 

pedido. Era uma especie de norma interna na CAMARGO CORREA noa misturar o 
pagamento dos propinas de obras atraves de daafoo politica. Portanto, o assunto 

sequer chegou a ser le vada â Ârea Institucional." (g.n.) 

MARCELO STURUNI BISORDI 

67. Tendo si do diretor comercial de energia da CAMARGO CORREA em 2010 e 

vice-presidente de rela~6es institucionais em 2011, ouvido as fis. 1166/1173 (hiperlinkl, 

esclareceu que ate 2011 nao existia uma area especifica na empresa para tratar de 

doa~5es eleitorais, sendo que as primeiras doa~5es sob sua responsabilidade ocorreram 

em 2012: 

"Oecidiu deixar de doar para o candidata e passar a faze-Ia diretamente para o 

partida ". Doaţoes para diret6rios e comite, acredita que aconteceram em cerca 

de 2% dos casos, pois, sua gestao insistiu para que as doaţ;oes fossem centralizadas 

nos partidas '" Afirma que em mamento algum fez qualquer daaţăo eleitoral 
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coma pagamento de propina. As doaţoes eleitorais noo tinham vÎnculo nenhum 

cam propina Ou outro tipo de vantagem. Cam relaţoo a Jooo Voceari foi 

apresentado a ele por Eduardo Leite em uma reuniăo na empreso Camargo Correa 

no ano de 2012. Eduardo Leite naquela epoca ocupava o cargo de vice-presidente 

comercial da empresa. Eduardo Leite disse que Joăo Voceari era o tesoure;ro do 

partldo e d;sse que no momento certo ele ir;a procuror o declarante para d;scut;r 

doa~ăes. Afirma que nunca foi procurodo por loiio Vaccari" (g.n.) 

68. Indagado ace rea das doa~5es especificas para HUMBERTO COSTA em 2010, 

reafirmou nao cuidar desta area na empresa a epoca, assim como negou ter tido contato 

com ele ou seus emissarios, desconhecendo tambem MARia BEL TRĂO. 

V_Il. GERSON DE MELLO ALMADA 

69. Um dos s6cios da empresa ENGEVIX CONSTRUC;OES SIA e ENGEVIX 

ENGENHARIA SIA, por ter contribuido espontaneamente nas investiga~5es conduzidas 

no Parana, nos autos do IPl 791/2014-SR/PR, e utilizar dos servi~os de outro operador, 

MILTON PASCOWITCH, tambem colaborador, foi ouvido as fis. 1045/147 (hiperlink) 

ace rea da sistematica de doa~ao eleitoral da empresa, mas se reservou ao direito de 

permanecer calado. 

V.12. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONCA NETO 

70. Proprietario de empresa controladora da SETEC, anteriormente 

denominada SETAl ENGENHARIA, ouvido as fis. 1057/1059 (hiperlink!, confirmou 

existencia de pagamento de proponha ao PT atraves de doa~5es eleitorais: 

"QUE indagado coma era a definiţiio e a quem cabia a defini,iio quanto 005 

montantes e destinatarios dos dooţoes eleitorais, a partir do ano de 2006, 

respondeu que somente a partir do ano de 2009 iniciou as doa,jjes eleitorais, sendo 

que a defini,iio dos valores sempre coube a RENATO DUQUE; QUE RENATO DUQUE 

definia apenas os mantantes a serem daados, sempre em valores fechadas (por 

exemplo: quinhentos mii, um milhi'io, um milhi'io e meio! e lOĂO VACARI NETO 

esfabelecfa 05 destinat6rios dos doaţoes ". ese/areee que as doaţoes sempre 

forom realizadas ao diretario do partido, eontudo noo sabe dizer se as mesmas 

beneficiariam determinados candidatos ". esclareee que todas as dOQţoes ojiciais 

a titulo de propina na âmbito da PETROBRAS benefic/aram exc/usivamente o PT 

". injcialmente 05 pagamentos de propina eram exigidos pelos diretores da 

PETROBRAS e nem se cogitova a hipatese de contribui,oes eleitorais, sendo que 

essas ocorrem somente em um segundo momento ... Q questăo de dOQţ6es 

eleitorois surgju a partir de 2009 e era trotada como uma exigencfa a fim de que 

os interesses da empresa naa fossem prejud/cados; QUE esclarece que o poder de 

um dire tor da PETROBRAS para ajudar uma empresa e limitado, contudo para 
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atrapalhar li inlinito; QUE as doa~i5es 00 PT eram abotidos do montante o ser pogo 

a RENATO DUQUE, o titulo de prapina;" (g.n.) 

71. Corn rela~ao a HUMBERTO COSTA e MARIO BELTRAO, negou conhece-Ios. 

V, 13. ADEMILTON DE GOES BEZERRA FILHO 

72. Assessor do Senador HUMBERTO COSTA, foi ouvido em Termo de 

declara~oes (hieerlink fis. 926/927), alegando que suas fun~5es na campanha eleitoral 

de 2010 se limitava a "acompanhar o entfio candidata em eventas de campo na Estada 

de Pemambuca", nao atuando na capta~ao de doa~ao, sendo que o responsavel pelas 

despesas de campanha era UDBERG. Disse ainda conhecer MARIO BARBOSA BELTRAO 

por ser amigo de infância do Senador. 

V.14. lOSE ERICKSON ALENCAR VIDAL PIRES 

73. Atuou na campanha do Senador em 2010 nas fun~oes logisticas, coma a 

distribui~ao de material de propaganda, nao participando de capta~ao de doa~ao ou 

emissao de recibos, sendo CARLOS LlNDDBERG otesoureiro oficial. Foi ouvido em Termo 

de declara~5es (hiperlink fis. 929/930) e sobre MARIO BELTRAO disse: 

V.1S . 

74. 

"conhece MĂRIO 8AR80SA 8EL TRAO a partir de 2010, por conta da campanha do 

senador HUM8ERTO COSTA, pois ele participau super[icialmente da campanha, 

tendo tomoda conhecimento que ele feria participado de algumas reunioes com 

o senador na tentativa de frazer alguns empreendimentos para Pernambueo; 
QUE MĂR/O 8AR80SA BELTRAO era o presidente de uma associaţfia de empresas 

que o declarante noD sabe declin ar, por isso o seu interesse em trazer 

empreendimentos para o estado~· QUE ele nâo possuia no entanto, nenhuma 

lun~ao especifica no componha de 2010; aUE nao participou da companha de 

2006 de HUMBERTO COSTA" (g.n.) 

GUSTAVO DE AZEVEDO COUTO 

Ao ser ouvido em Termo de declara~oes (hiperlinkfls. 931/932). afirmou ser 

amigo intimo de HUMBERTO COSTA e atuado voluntariamente nas campanhas de 2006 

e 2010, mas nunca cuidou da parte financeira, acrescentando: 

"QUE MARIO BELTRĂO e empresaria da area petraqu;mica e ele canversava 

com HUMBERTO COSTA com projetas relocianados aa desenvolvimenta do 

Porto de Sua pe; QUE nunca participau da captaţaa de recursas nas 

campanhas de 2006 e 2010, sequer tenda participado dos reunioes cam taI 

propasita; QUE acredita que HUMBERTO COSTA fasse a respansavel em 
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arrecadar recursos para as suas companhas, 
2010" (g.n.) 

V.16. CARLOS LlNDBERG LINS 

tanto de 2006 quanto de 

75. Tesoureiro da campanha de HUMBERTO COSTA ao Sena do em 2010, ouvido 

em Termo de declara~6es (hiperlink fis. 933/935), disse que: 

V.17. 

76. 

"sua funţăo compreendia emiti, os recibos de doaţăo~ realizar o pagamento dos 

funcionorios e demais despesas e fazer as presta~6es de contas no finol da 

camponho ... aUE acredita que era o propria senador HUMBERTO COSTA quem 

captava recursos para sua campanha; QUE ao men05 pode afirmaf que era o 

proprio senador HUMBERTO COSTA quem repossova ao declarante a 
determina,iio de entrar em contato corn o sefar de fesouraria de determinada 

empresa a fim de viobi/izar a doa~iio que ja estava acertada; aUE assim, o 
declarante entrava em contata corn o setar de tesourar;o da empresa doadora para 
informar os dados da conta da campanha e sober o endere~o para onde deveriam 

ser encaminhados 05 recibos; aUE o declarante niio tinha qualquer tipo de 

influencia ou participo~iio no valor a ser doado ou na escolha dos doadores; QUE 

era o propria declarante quem emitia 05 recibos de dOQţăo, salientando que apenas 

o declarante e o senador HUMBERTO COSTA podiam assinaros recibos; QUE niio se 

recordu, no entanto, se o senador chegou a assinar algum recibo; QUE acredita que 
tambem sa o declarante e o senador movimentassem a conta da campanha; QUE 
nâo sabe informar como eram esco/hidos as empresas a serem contatadas; QUE o 
dec/arante niio tinha informa~iio sobre como era definida a doa~iio se a doa~ăo 
seria direcionado para o diretario nacional, estadua/ ou para a conta da campanha, 
po;s apenas recebia as doa~jjes jo destinadas para a conto da campanha ... aUE 

informa que a sistematica para a dOOl;GO de campanha se processava da seguinte 
forma: 1) o dec/arante recebia a orienta~iio do senador HUMBERTO COSTA no 

sentido de que determinada empresa faria uma doa~iio; 2) assim, o declarante 

entrava em contato, via de regra cam a tesourarja dessa empresa, a fim de passar 
os dados da conta para o credito e colher o CNPJ e demais dados da empresa 

doadora; 3) que tao logo verifica va o cred;to na conta, preenchia o recibo e o 
encaminhava, via sedex, para a empresa doadora; 4) que o recibo deveria ser 
assinado pela empresa doodora e posteriormente restitufdo 00 declarante, para 
presta~ăo de contas; aUE reitera que nunca participou de nenhuma tratativa para 

essas doaţoes nem teve contata corn os executivos dessas empresas; QUE era o 
respansavel pelas despesas de camponha de 2010". 

PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE 

Assessor do Senador, ouvido em Termo de declara~6es (hiperlink fis. 

936/937), disse ter atuado na campanha de 2010 acompanhando a agenda do 
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candidato, desconhecendo coma se dava a capta~ăo de doa~5es eleitorais. Sobre 

MARIO BELTRAO disse: 

"aUE MARIO BEL TRAO era militante da candidatura da senador, mas nfio tem 

conhecimento se ele tinha alguma fun~fio de capta~ăo de financiadores para a 
campanha ou mesmo de coordenQ~ăo de a/guma atividade" 

V.18. AGNALDO NUNES DE SOUZA 

77. Tendo atuado coma tesoureiro voluntario na campanha do Senador em 

2006, ouvido em Termo de declara~5es (hiperlink fis. 939/941), disse desconhecer coma 

se dava a sistematica de capta,ăo de doa~5es, năo tendo mantido qualquer outra 

rela~ăo corn HUMBERTO COSTA antes Ou depois de 2006 . 

V.19. ROSANO FREIRE CARVALHO 

78. Tesoureiro do Diret6rio Estadual do PT em Pernambuco em 2010, em Termo 

de dec1ara~5es (hiperlink fis. 942/944) disse que a capta~ăo de recursos ficava a cargo 

de cada candidato e ainda: 

"posteriormente apenas repassDvam a informa~ăo ao dec/arante de que 
determinada empresa iria doar um certo mantante; QUE com rela~fio ao destino 

desses valores doados, informa que existiam criterios de prioridades definidos pela 

diretdrio estadual do PT; assim, por exemplo, privilegiava-se o candidato que ja 

possuia mandato e estavo tentondo a reeJej~ăo~' em seguido, privilegia va-se os 

candidatos que j6 havÎam se candidatado anteriormente; criterios de generos 
(mulheres, negros, etc); QUE assim, a Executiva ape nas destina va os va/ores de 

acorda corn os criterio5 pre-estipuladas pela diret6rio estadua/~ noa havenda um 

direcianamenta para determinadas candidaturas; QVE nunca recebeu nenhuma 

orientaţăo do Diret6rio Nacional no sentida de que determinado repasse deveria 

beneficiarum certa candidata; QUE salienta que na campanha de 2010 havia uma 

priaridade do partida em relarilo il campanha de HUMBERTO COSTA parque ele 

era o candidata da partida aa senado, la havia se candldatado anteriormente, la 

exercera cargos importantes como o de Ministro de 5aude e o de secretario das 

Cidades do estoda de PE; enflm,ja havia sida "testado nas umas" ". aUE informa 

que havia uma preferenc;a dos empresas doadoros para depositarem os recursos 

na conta do dlretario estadual, e nao diretamente na conto do candidata; QUE 

normaJmente, era a propria candidata quem informava ao decJarante o va/ar que 

seria depositado na conta do diret6rio estadual e qual a empresa do adora; aUE 

mesmo nesses cosas, 05 valores doados eram submetidos aos criterios 
prev;amente estabelecidos de forma que, oindo que um determinada candidata 

tivesse canseguida captor doadores, 05 va/ores daados noa necessariamente Ihe 

seriam repassados na integralidade; aUE ao ver do dec/arante, coma a doa~ao fai 

feita para a partido, e nfio para a candldato, ela deveria submeter-se aos 

criterios definidas pela diret6rio do partido;" (d.n.) f 
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V.20. BRUNO AUGUSTO PAES BARRETO BRENNAND 

79. Ouvido em Termo de declara~6es (hiperlink fis. 945/947), secretario de 

finan~as da executiva estadual (tesoureiro) do SPB desde 2008, disse nao ter "fun,ăo de 

captar doa,oes para o partido ou para os candidatos, mas sua atribui,ăo inelui a emissăo 

de recibas de doa,oes, pon!m salienta que apenas o faz com rela,ăo as campanhas 

direcionadas 00 partida (diret6ria estadual), e năo 005 candidatos ... era o pr6prio 

EDUARDO CAMPOS quem indica va ao deelarante, na campanha de 2010, o valor que 

seria recebido de cada empresa, e o candidato para quem deveria ser destinado tol 

valor", Quanto ao repasse de valores para campanha de HUMBERTO COSTA firmou: 

80. 

aUE com rela,ao as duas daa,aes no valor de R$ 500.000,00 destinadas a canto 

do candidata 00 senado HUMBERTO COSTA em 2010, sendo uma praveniente do 

diretârio Nacional PSB e Dutra do Diret6rio Estadual do PSB, salienta que a 
determina,ăo para o dlreclonamento de ambas proveio de EDUARDO CAMPOS; 

aUEsabe informarque o valorpaga 00 candidato HUMBERTO COSTA pela diretario 

estadual adveio com certeza do Oiretorio Nacional do PSB, mas nao sabe informar 

qual a empresa que terio doado os respectivos reCUfSOS para o Oiret6rio Nacional; 

aUE se recorda que a doa,ao do dia 30/09/201 O foi antecedida de um "pacote" de 

repasses feitos pela Oiretorio Nacional para o comite financeiro estadual, pois 

estavam praticamente as vesperas das elei,ăes; aUE nao sabe precisar o valor 

repassado nesse "PQcote'~ mas ele consta da prestofao de contas encaminhadas DO 

TRE (dispon!vel no site do TSE), sendo que coube a EOUAROO CAMPOS definir quem 

seriam 05 bene!iciarios desses repasses; 

V.21. JOĂO VACCARI NETO 

Ouvido em Termo de declara~6es (hiperlink fis. 948) reservou-se o direito de 

permanecer calado. 

V.22. JORGE PEDRO CAGGIANO PEREZ 

81. Tendo sido presidente estadual do PT/PT, ouvido em Termo de declara~6es 

(hiperlink fis. 950/951) disse: 

"aUE sobre MAR/O BARBOSA BELTRĂO, diz que: conheceu-o pelas campanhas de 

HUMBERTO COSTA, pois eles sao amigos; aUE eventualmente o encontrava em 

eventos; aUE ele e amigo de HUMBERTO COSTA, mas nao sabe se ele tinha alguma 

fun,ao especifica nas campanhas de 2006 e 2010; aUE o declarante foi o 

coordenador politica da campanha de HUMBERTO COSTA em 2006, e nao se 

recardo de MARIO BEL TRĂO ter qualquer protagonismo na eampanha; aUE nao 

sabe se ele exercia alguma fum;ao remunerada naquela camponha; aUE sobre ~ 
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V.23 . 

82. 

relaţGo com O senador HUMBERTO COSTA, diz que: seu contoto e apenas politico, 

de militância; QUE somente esteve mais pr6ximo a ele nas campanhas de 2006 e 
2010~ pois na primeira foi seu coordenador poUtiCD, e na segunda, como presidente 
do partido no Pernambuco# devia acompanhar os compromisso e eventos para 05 

quais era convidado; QUE nem em 2006, nem em 2010, o declarante participou do 

processo de captaţGo de doaţGo de campanhas eleitorais ... QUE sobre o repasse 

de R$ 1.020.000,00 para a campanha do senador em 2010, diz que o diretario, 

ma;s espeCl!icamente a executiva, fazia uma avaliaţQo politica de quais 
candidatos tinham mais chances de vencer as eJei,âes e repassavam os va/ores 
de acorda cam esso avoliOfGO, e que, em 2010, considerando que HUMBERTO 

COSTA era o unica candidata do PT 00 Senada, ele recebeu valares de acorda cam 

a decisiio da executiva;" (g.n.) 

MARC/o LUIZ FRANCA GOMES 

Tesoureiro nacional do PSB, ouvido em Termo de declara~oes (hiperlink fis. 

1096/1097), disse que "apenas cuidava administraţiio contabil do dinheiro doodo 00 

Diretario Nacional e dos tronsjerencias bancarias para os Diretarios Estaduais e paro as 

campanhas de Deputodos, Senadores e Govemadores". Quanto il capta~ao e destina~ao 

dos recursos afirm ou: 

"QUE nos Estados as coliga~oes partidarias eram livres e existiam seis 
Governadores do partida d epoca que, por isso~ tinham maior expressao politica e 

conseguiam captar maior numero de daafăes; aUE pela Estado para o qual os 

recursos foram destinados normalmente o declarante sabia quem havia feito a 
capta~ao~ principalmente nas Estados maiores, como Pernambuco, em que a 
captafiio foi feita em 2010 pela candidata 00 Gaverna EDUARDD CAMPDS; aUE 

o responsavel pela captaţGo da doafGO feita 00 Diretorio Nacional ja dizia coma 

os recursos deveriam ser distrjbufdos, normalmente para a propria campanha de 
quem captou ou para o Diretorio Estadual do partida ou ainda para aJgum outro 
condidato ... aUE esclarece que naquela epoca a maioria dos doadores optava pela 

doafGO para o partido nacional haja vista que assim postergava a iden tificafiio 

publica do doadar, ja que a prestaţGo de contas ao TSE era feita em abril, quando 

j6 havia o resultada das eleifăes, enquanto a prestafGo de contas do Comite 

Financeiro das eleiţoes era Jeita em setembro, outubro e novembro; aUE essa era 
uma forma do doador evitar que outros candidatos pudessem demandar mais 
doa~aes Jeitas a concorrentes~ dilatando a transparenc;a da origem dos recursos 
para momento posterior ao conhecimento dos eleitos '" QUE cam reJa~tio 00 

repasse de quinhentas mii do Diretaria Nacianal do PSB para a conta de 

camponho do Senador HUMBERTO COSTA em 13/09/2010, foi ped;do fe;ta pela 

entaa candidata a reeleifaa ao Gaverna de Pernambuco, EDUARDD CAMPDS, 

juntamente cam uma rela~ăo de outros destinatarios menores, candidatos a 
Deputadas Federais e Estaduais; QUE HUMBERTO COSTA integrava a chapa de 

EDUARDO CAMPOS em pemambuca e por ;ssa deve ter havida a salicitafoa; QUE 

tambem em 2010 EDUARDO CAMPOS era o Presidente do partida e um nome 

muita forte politicamente, tanto na Estado de Pemambuca, coma em niv1 
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nacional, tendo sido responsovel pela captaţQo de grande percentual dos recursos 

arrecadadas pela Diretaria Nacionol em 2010; QUE acredita que tenha sido o 
propria EDUARDO CAMPOS a captar os recursos de doarăo e noa que tenha 

delegado essa fun~oo; QUE o declarante noa conhece a Senador HUMBERTO 

COSTA e nenhuma pessoa que tenha atuado no campanha deie em 2010 no Estado 

de Pernambuco." (g.n.) 

83. A partir dos depoimentos colhidos e circunstanciados neste tapico, foi 

possivel de linear como era a sistematica de doa~ao eleitoral em 2010, envolvendo os 

diretarios nacionais e estaduais dos partidos coligados PSB e PT, assim como do praprio 

diretario de campanha do candidato, ficando claro que cabia a ele essa responsabilidade 

de capta~ao de recursos ou aos nomes de maior expressao politica, como o entao 

presidente do PSB. Com o falecimento do entao presidente do PT, lOSE EDUARDO 

DUTRA, e pela silencio do entao tesoureiro nacional do mesmo partid o, nao foi possivel 

extrair a versao deles sobre o assunto. 

VI. DA SOL/CITA'ĂO DE VANTAGEM INDEVIDA ATRAVES DA WHITE MARTINS 

84. Havia uma divergencia entre PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, 

haja vista que o segundo nao reconhecia ter sido responsavel pelo repasse em tela, 

alegando desconhecer HUMBERTO COSTA e MARIO BELTRAO. 

85. Ao ser inquirido no cursa deste Inquerito (hiperiink fis. 632/633), ALBERTO 

YOUSSEF afirmou que: 

86. 

I'nunca esteve corn HUMBERTO COSTA ou corn quaJquer assessor ou emissorio a 

manda deie .. _ QUE noo tem conhecimento se HUMBERTO COSTA integrava nucleo 

politico que indicava e mantinha funcion6rios de olto escalao no PETROBRAS, 

recebendo por isso vantagens indevidas; QUE afirma categoricamente que noo foi 

o responsavel por eventuois reposses para HUMBERTO COSTA em sua campanho 

00 Senoda em 201 O; QUE desconhece se HUMBERTO COSTA recebeu recursos 

oriundos do PETROBRAS de PAULO ROBERTO COSTA." 

Em Termo de Acarea~ao nQ 01 (hiperlink fis. 663/669), ALBERTO YOUSSEF 

afirmou categoricamente nao ter feito repasse a HUMBERTO COSTA, questionando 

PAULO ROBERTO COSTA se nao poderia ter sido a empresa WHITE MARTlNS, empresa 

que tinha liga~i'ies corn HUMBERTO COSTA, sabendo que tai empresa foi indicada pela 

Senador para PAULO ROBERTO COSTA no caso das obras do COMPERJ. & 
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87. 

"ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: aUE acredita que nlio se equivocou, pois era um 

valor alto para o decJarante a epoca, valor de um mi/hăo, e que era um politica 

diversa do PARTIDO PROGRESSISTA; aUE discorda de que envolveria empresas cam 

va/ores acima de cinco milhăes, ate porque houve empresos que !izeram "doQ~{jes" 

abaixo de um mi/hlio, coma por exemplo no casa do aUEIROl GALV ĂO; aUE 

somente em um casa o declarante fez pagamento a pedido de PAULO ROBERTO 

COSTA sem ter conhecimento do destinatario final, que 'foi uma entrega feita em 

um Hotel em Slio Pau/o; QUE o declarante questiona PAULO ROBERTO COSTA se 

năo pode ria ter sido a empresa WHITE MARTINS, empresa que tinha /igafoes com 

HUMBERTO COSTA; aUE sobe que a WHITE MARTINS foi indicoda para PAULO 

ROBERTO COSTA por indicofiio de HUMBERTO COSTA;· aUE embora esto 

atividade nâo t;vesse "vingado" MO COMPERJ, o declarante acredita que pode ter 

sido por meio desta empresa; aUE o declarante fazia atas das reuniiies, cam o que 

tinho sido feito, o que nlio tinha sido feito e o que faltava ser feito, a cada quinze 

dias, e que niia fazia anotaflies em agendas; aUE sobre as anotaflies da agenda de 

PAULO ROBERTO COSTA, apreendida pela Po/icia Federal, [aram [eitas por PAULO 

ROBERTO COSTA em uma reuniiio que ocorreu no escrit6rio do decfarante, logo 

ap6s a campanha de 2010, por va/ta de outubro 2010; aUE na mem6ria do 

declarante niio se recarda de ter paga qua/quer a HUMBERTO COSTA; aUE niia se 

recorda da empresa ENGEMAM, de MARIO BELTRAO; aUE niia canhece MARIO 

BELTRAO; 

PAULO ROBERTO COSTA confirmou a Iiga~âo entre HUMBERTO COSTA e a 

empresa WHITE MARTINS, que foi indicada para ser fornecedora no COMPERJ, mas a 

area tecnica da PETROBRĂS negou por ter apresentado pre~os muito aci ma do mereado. 

Disse nâo acreditar que o repasse sob investiga~âo tenha sido feito atraves da WHITE 

MARTINS e, como houve doa~âo da QUEIROZ GALVĂO, com quem MARIO BELTRĂO 

tin ha contato proximo, acredita va ser possivel que alguem da empresa tenha entrado 

em contato com ALBERTO YOUSSEF . 

88. Disse ainda que valores a baixo de R$ 1 milhâo se tratavam de doa~âo oficial 

e, no caso de HUMBERTO COSTA, teria sido "Caixa 2". Assim como nâo descartou a 

possibilidade de outras empresas terem sido utilizadas, numa especie de 

"triangulariza~ao", ou seja, MARI O BELTRĂO poderia ter utilizado uma terceira 

empresa ou pessoa para fazer o pagamento, nâo recebendo diretamente de ALBERTO 

YOUSSEF, apesar de nao possuir controle sobre tai situa~ao. 

"PAULO ROBERTO DISSE: QUE concorda que houve doa,oes de valores 

abaixo de um mi/hlio por meio de empresas que eram provenientes do 

PARTIDO PROGRESS/TA; QUE porem, neste caso de valores abaixo de um 

mi/hao, tratava-se de doa,âo oficial e nâo Caixa 2; QUE na casa de 

HUMBERTO COSTA fai Caixa 2; QUE naa se recorda de ter se valido d~ 
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89. 

empresa WHITE MARTINS para fazer a pagamenta para HUMBERTO COSTA 

e que em sua memaria teria se valida de ALBERTO YOUSSEF; QUE se tentau 

fazer um negocia da WHITE MARTINS na COMPERJ, para ser larnecedora; 

QUE esta empresa WHITE MART/NS estava ligada a HUMBERTO COSTA; 

QUE pan!m a area tecnica da PETROBRAS negau, parque a valares estavam 

muita acima da prer;a de mercada; QUE por ista acredita que noa tenha 

ocorrido a envalvimenta da empresa WHITE MARTlNS; QUE nesta tabela 

anatada pela declarante apreendida pela Palicia Federal noa canstava 

HUMBERTO COSTA e tampauca questionou ALBERTO YOUSSEF sobre isto; 

QUE noa questionou par dais motivos: primeira porque tinham outros nomes 

que noa estavam .na agenda e que faram atendidas, coma na caSa de 

LlNDEMBERGH FARIAS; segunda , parque a declarante jâ havia recebido 

sinaI positivo de MARIO BEL TRAO de que o valor jo tinha sido entregue; 

QUE questionado se seria plausivel que o pagamento de MARIO BELTRAO 

tenha sido leito por meio de outra empresa, em uma especie de 

'triangular;oo', au seja, MARIO BEL TRAO noo receber diretamente de 

ALBERTO YOUSSEF mas slm por melo de uma ter empresa au pessaa 

intercalada queleito a pagamenta, acredita que Il plausivel, mas noa tinha 

nenhum cantrale sobre taI situar;oo" 

Outras passagens da acarea,ăa demonstra ram que a forma de pagamento 

de valores em favor de HUMBERTO COSTA em 2010 nao poderia ser melhor 

esclarecida, pois nem tu do corria da forma tao organizada e controlada. Por exempla, 

tanta PAULO ROBERTO COSTA coma ALBERTO YOUSSEF confirmaram que a "a conta da 

QUEIROZ GALVAO virau uma 'bogunţa' ... FERNANDO SOARES assumiu a conta da 

QUEIROZ GALVAO e inclusive era intenţoo de fazer um encantra de contas '" havia uma 

divida de 37 milhOes da QUEIROZ GALVAO na epoca, sem contar os aditivos" . 

90. Ao ser reinquirida, em 01/09/2015 (fJiperlin~ fis. 830/833), a fim de "retificar 

e acrescentar algumas de suas dec/araţoes que padem ter sida equivacadas"', PAULO 

ROBERTO COSTA confirmou que a solicitaeăo de recursos para campanha de 

HUMBERTO COSTA ao Sena do em 2010 se deu por parte de MARI O BELTRAO. na 

prese nea do presidente e do diretor executivo da WHITE MARTINS. DOMINGOS BULUS 

e MARCELO RODRIGUES. respectivamente, assim como os tres teriam confirmado que 

a montante de R$ 1 milhăa foi repassado atraves de "Caixa 2". I 
91. Assim narrou: 

] Conforme memorando de fis. 719. 
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OpFJMJ 

FL. A~Gp 

"QVE recorda-se que DOMINGOS BVLU S e MARCELOS RODRIGVES da 

WHITE MARTINS foram apresentados ao declarante atraves de MARIO 

BEL TRÂO, com quem o declarante ja mantinha relOl;ăo profissional h6 

bastante tempo; QVE a inten~iio de MARIO BELTRÂO e da WHITE MARTINS 

era contrata~iio para o COMPERJ ... QVE quanto 00 pedido de auxi/io 

financeiro de R$l mi/hăo de Reais para a campanha eleitoral de HVMBERTO 

COSTA ao Senado em 2010, estavam presentes certamente MARIO 

BEL TRAO, DOMINGOS BVLUS e MARCELO RODRIGUES, niio se recordando 

se o entiio candidato HUMBERTO COSTA estava presente, e a pedida foi 

feito na sede da PETROBRAS; QVE houve uma segunda reuniiia, cam as 

mesmas pessaas, tambem na PETROBRAS, năo se recordando se 

HVMBERTO COSTA estava presente, em que foi confirmado o pagamento 

de R$l mi/hăo solicitado ... QVE em termo de Acarea,ăo, o declarante disse 

que no caso de valores abaixo de R$l milhăo trava-se de doa,ăo oficial e năo 

CAIXA 2 e na casa de HUMBERTO COSTA teria sido CAIXA 2, sabenda dessa 

infarma~iio atraves de MARIO BEL TRAo, que Ihe disse que o pagamento 

feito a WHITE MARTINS teria sido atraves de CAIXA 2; QVE esclarece que 

ALBERTO YOVSSEF năo participou desse repasse a HVMBERTO COSTA; QVE 

o declarante tambem năo sabe como a WHITE MARTINS operacionalizou o 

repasse tendo o declarante atuado como intermediario; QVE a expectativa 

da WHITE MARTINS era que a proposta dela para constru,ăa da unidade de 

hidrogenio no COMPERJ fosse tratada de uma maneira especial; QVE 

indagado se o declarante possuia um poder de decisăo na escolha da 

proposta, esclarece que, caso fossem parecidas, pois no casa existiriam duas 

empresas copazes de fomecer este tipo de tecnologia, o declarante teria 

autonamia de decisao, apesar de năo pader contrariar a comissăo tlknica de 

negocia,ăo;" (d.n.) 

92. Ao ser ouvido em Termo de Declara~5es (lfIiperlink fis. 1344/1349), PAULO 

PINHEIRO DE CASTELO BRANCO, assistente do Diretor de Abastecimento da 

PETROBRAS entre o final de 2006 e 2015, assim descreveu a rela~ao entre MARIO 

BEL TRĂO, WHITE MARTINS e COMPERJ, assim como a decisao pela nao cantrata~ăo da 

empresa para constru~ăo de nova unidade de hidrogenio naquele projeto: 

"QUE nessa condi~{jo de ossistente da Diretoria de Abastecimento conheceu MARIO 

BELTRĂO, entre 2013 e 2014, quando esteve corn representantes da WHITE 

MARTINS na PETROBRAS, para discutir uma proposta de nava unidade de 

hidrogenio para o COMPERJ; aUE participau de varias reunii5es com MARIO 

BEL TRĂO e representantes da WHITE MARTINS, se recordando o nome de MARCELO 

RODRIGUES; aVE essos reun;oes normalmente ocorriam no propria andar da 

Diretoria de Abastecimento; aUE sabia que a WHITE MARTINS ja havia hei bastante 

tempo apresentado proposta de gera,ăo de hidrogenio para o COMPER~ 
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onteriormente, mos o decJorante 56 passou a se envolver corn esse ossunto com o 

envio de uma nava praposta feita pela empresa, levada por MARIO BEL TRĂO; aUE 

o Diretor de Abastecimento dessa epoca era lOSE CARLOS COSENZA, que chegou a 

participar de algumas dessas reunioes; aUE a conclusoo que o Diretor COSENZA 

chegou sobre a unidade de hidrogenio do COMPERl era que seria muito mais barato 

a adapta~oo do projeto jo existente na refinaria RENEST e contra tor ape nas a 

execuţăo da obra, jâ que contratar o eJaboraţoo de um novo projeto soiria muito 
mais cara; aUE a proposta da WHITE MARTINS tambem nao foi escalhida por ter 

sido considera da de grande risca economica no futura, por tamar a PETROBRAS 

muito 'refem' do fornecedor privado; aUE a decisoo pela escolha do tipa de prajeto 

de unidade de gos hidrogenio para o COMPERl foi do Diretor COSENZA, respaldada 

pelo carpo tecnica aUE o projeto original do COMPERJ deve ter sido iniciado entre 

2007 e 2008 e sofreu muitas altero~oes ao longo do tempo, noo sabendo quando 

foi definida a necessidade de g6s hidrogenio ". aUE nunca soube do destina~ao de 

recursos destes contratos para campanhas eleitorais; aUE MARIO BEL TRĂO 

tambem nunca tratou deste tipo de assunto com o declarante; aUE sabe que 

MARIO BELTRĂO, 00 tomar conhecimento de que a proposta deie e da WHITE 

MARTINS noo havia sido aceita, pressionou muito o Diretor COSENZA a mudar a 
decisoo, ouvindo isso do proprio Diretor; aUE era de conhecimento do declarante 

que MARIO BEL TRAO tinha /iga~oes politicas, noo sabendo exatamente com quem 

e que tentou usar dessas /iga~oes para reverter a decisoo da PETROBRAS quanto a 
proposto da WHITE MARTINS para o COMPERJ, sem conseguir exito ' .. aUE noo 

sabe dizer se o Presidente da WHITE MARTlNS, DOMINGOS BULUS, esteve com 

PAULO ROBERTO COSTA ou lOSE COSENZA para tratar desta questao do COMPERl, 

jo que tiveram muitas pessoas da WHITE MARTINS 16 neste periodo". 

93. Apesar da contradi~ao existente entre PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO 

YOUSSEF acerca do repasse de valores a HUMBERTO COSTA atraves de doa~ao oficial ou 

"caixa 2", o doleiro trouxe ;i tona a possibilidade de participa~ao da empresa WHITE 

MARTINS, fazendo com que o ex-diretor da PETROBRAs apresentasse nova versao dos 

fatos, inovando ainda a possibilidade de participa~ao de outras pessoas no esquema 

criminoso em tela. 

94. Assim, o envolvimento de MARIO BELTRÂO na solicita~ao de vantagem 

indevida em beneficio do Senador demandaria aprofundamento da investiga~ao 

tambem quanto as empresas e atividades relacionadas a ele, assim como da sua 

rela~ao com a empresa WHITE MARTINS, haja vista que PAULO ROBERTO COSTA nao A 
soube dizer como foi operacionalizado o repasse da WHITE MARTINS. -(/ 
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FL. t1~ r;ri/Î 
VII. DA RELA{:ĂO ENTRE HUMBERTO COSTA, MAR/O BEL TRĂO EA PETROBRAS 

95. Inicialmente foi determinada pesquisa exploratoria nos registros de entrada 

na PETROBRAS e agenda oficial de PAUlO ROBERTO COSTA, buscando identificar 

encontros do Senador e MARIO BElTRĂO em 2010. Diante de novos elementos que 

implicavam ambos em posslveis desvio de recursos para campanha eleitoral em 2006, a 

partir de contratos da subsidiaria da PETROBRAS em Pernambuco, estendemos o 

periodo de analise a partir de 200S. 

96. Para tanto, foram elaboradas a Informa~6es Policiais n2 35/2015 (hiperlink 

fis. 671/699) e n2 15/2016 (hiperlink fis. 1256/1273), passando a descrever por ano os 

compromissos de ambos envolvendo a PETROBRAS, destacando-se em ~marelo;aqueles 

em que figuram representantes da WHITE MARTINS e MARIO BARBOSA BElTRĂO: 

2005 

97. No dia 31/11/2005, participa ram do encontro GRA<;:A (possivelmente 

MARIA DAS GRA<;:AS S. FOSTER), MIN. DllMA, GllES e representantes do Polo Textil. 

ElIr" •• ,--", 

Eventa de um dl.a intefro 
,ti""',"" r::I 
r "'"'"''''~.p"",~" r ~.,..,~_ 

_10 I ca". e''O''W -i;'--"'", !:r'reLP"Ocw;' rlEs ,,00 "00 I '"' r;;lp.uc.,,;;;;;oo~'~.~;;;"::;".;;;~;;:.;;;~;"::J1" 
~'._, 

2006 

98. No dia 17/01/2006, um almo,o foi agendado com MĂRI O BELTRĂO e 

HUMBERTO COSTA. 

• ....,. .. O!:on4.I 

Compromlsso 

..."" ","'lIIl'OO! • '"00 cri 

""""'" t.""",,jlll1''''1-~(MI1 "J '~fIO !!' 
,_o 

'Eto,$o>< • .".,,,,orn_ 

-~ ~ o;m,u~ 

~Q.I,~'~"(I6.~ 

[ ~~ff');"acÎ1 

,~- 'O 
,- .. ~ .... """p ... ,.." r U"I"",..,.,.... 

2007 

99. Em 2007 constam diversos registros de entrada na PETROBRAS que incluem 

MARIO BElTRĂO e algumas pessoas relacionadas aos fatos envolvendo a 

PETROQUIMlCA SUAPE em 2006 (trata dos em t6pico seguinte), alem de representantes ~ 
da WHITE MARTINS. 
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FL.I/~GOf, 
.(-

I 
DOCUMENTQ EMPRESA i VISITANTE I DATA ENTRADA ! ~ORA l VISITADQ I 

I I ENTRADA I 
r j 1 

SEM DOCUMENTO PART1CULAR I MARIO BARBOSA 1 17/01/2007 

I 
17:43 BIANKA MENDES DOS 

90597 I BELTRAO I SANTOS 

SEM DOCUMENTQ PARTICULAR i PEDRO CERRU· 17/01/2007 I 1743 BIANKA MENDES DOS 
90598 , SANT05 

) 2042299962/SSP-RS GD' ' EDISQN FREIRE 118/01/2007 

I 
14:35 SHEILA DA SllVA BA(ELAR I 

I COUT1NHOs 

1123402/SSP-PE ENGEMAN 
- - -_. I MARIO BARBOSA 

.. - I 18/01/2007 
_._--

14:35 
-

SHEILA DASILVA BACELAR 
: BELTRĂO 

I I I 
SEM DOCUMENTO , PARTICULAR ! HUMBERTO COSTA 24/01/2007 15:14 ILOa lUIS SAU ER 
90847 ! 
SEM DOCUMENTa ! PARTICULAR MARI o 8ARBOSA : 24/01/2007 i 15:14 ILDD LUIS SAVER 

90846 BELTRÂO 
I I - , --
i I 

SEM DOCUMENTQ ! WHITE MART1NS MARIO BARBQSA 06/02/2007 17:08 JOSE UMA DE ANDRADE 
91471 I .. BELTRÂO 

1 
NETO~ 

SEM DOCUMENTO 1 WHITE MARTINS MARCELO RODRIGUES : 06/02/2007 ! 17:09 JOSE UMA DE ANDRADE 
91472 NETO 

SEM DOCUMENTa I WHITE MARTINS MARCELO MARON 06/02/2007 17:10 JOSE UMA DE ANDRADE 
91473 , NETO 

I 
SEM DOCUMENTO SCHAHIN I EDISON FREIRE COUTINHO ! 09/02/2007 

, 
15:54 RENATO DE SOUZA DUQUE , 

91683 

SEM DOCUMENTQ SCHAIN ; MARIO BARBOSA - ! 09/02/2007 
._----

15:54 RENATO DE SOUZA DUQUE 
,91684 BElTRÂO 

i I I i 
SEM DOCUMENTO I WHITE· MARTINS MARIO BARBOSA 06/03/2007 1 08:14 Claudete Simoes R. B. Leao 
92492 i BElTRÂO 1 
SEM OOCUMENTO 

1 
WHITE MARTINS MARIO BARBOSA . 06/03/2007 

1
15

:
18 PAULO ROBERTO COSTA 

92574 I BElTRĂO 

! ! 
! 3759715/SSP-SP El ANOl TRADE i ROBERTO GIANNETTI DA 121/03/2007 . 09:03 PAULO ROBERTO COSTA 

I FONSECA I 
SEM DOCUMENTO NAO INFORMADO ,1 MARIO BARB05A : 21/03/2007 09:20 

._ .. 
PAULO ROBERTO COSTA 

93200 1 BELTRĂO 
I I , 

069368868/IFP-RJ I-MITSUI 
- . 

MARCELO RODRIGUES 22/03/2007 
-

14:33 
-

MARIA MARGARETE DA 

: CRUZ 

ft123402/,FP-RJ ENGEMAN , MARIO BARBOSA 22/03/2007 14:34 MARIA MARGARETE DA 

BELTRÂO CRUZ 

I 
SEM DOCUMENTa NAO INFORMADA , MARIO BARBOSA 03/04/2007 ! 08:50 PAULO ROBERTO COSTA 
93733 i BELTRAO 

SEM DOCUMENTa WHITE MARTINS : MARCELO 03/04/2007 i 08,51 PAULO ROBERTO COSTA 
93734 

SEM DDCUMENTO QUEIROZ GALVAO I ANDRE GUSTAVO FARIA ! 03/04/2007 \ 09:17 PAULO ROBERTO COSTA 

I 93736 I I 
SEM DOCUMENTQ QUEIROZ GAlVAO .,- ROMERO Ol\VEIRA !. 03/04/2007 09:17 PAULO ROBERTO COSTA 
93737 I 

! I 
, 

i 
SEM DOCUMENTa 

-
PARTICULAR 1 MARIO BARBOSA "1. 25/04/2007 17:04 PAULO ROSERTO COSTA 

94407 BELTRAO 

4 Poderia ser PEDRO lUIZ CERRI, que na epoca era Presidente do Conselho de Administrac;ao da C1TEPE. 
:. Assinou o contrato n!!! 003/2006 (fis. 146/209 do Apenso II Volume Unica) como representante da 
SCHAHIN, juntamente corn ARNALDO CUMPLIDO e FERNANDO SCHAHIN, bem como VALDEMAR 
TAKUMA SATO, Diretor Superintendente da ClTEPE a epoca e ANTONIO CARlOS P. MAIA, Diretor 
Administrativa da ClTEPE a epoca. 
6 Entăo presidente da PETROQUISA, subsidiaria da PETROBRAS e socia da ClTENE na constituil;;ăo da CITEPE 
e PETROQUIMICA SUAPE-PQS ate a aquisic;ăo integral das cotas pela PETROBRAS. Superior do gerente If. 

ANTONIO JORGE ABDALLA KURBAN, que havia iniciado projeto da PETROQUIMICA SUAPE em 2006_ JJ 
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FL }~Gb 
I 

; SEM DOCUMENTO EXPANC1QN : !!RNANDO SOARSS71 25/04/2007 17:22 PAUlD R~BERTO COSTA 

194408 : , 
l 

. _.- . 
I 

.. , ·1 

! SEM DOCUMENTO PARTICULAR 

I 
MARIQ BARBOSA : 02/05/2007 16:49 PAULO ROBERTO COSTA 

~ 94664 BElTRÂO 
.. _ .. .. 

L 
.-

~ 
SEM DQCUMENTQ PARTICULAR I EaSON COUTINHOE \ 03/05/2007 10:50 PAQLA DE SQUZATABOADA 

9 .... 0105 
SEM DOCUMENTO PARTICULAR . MARIO BARBOSA 03/05/2007 

. 
10:50 PAQLA DE SOUZA T ABOADA 

94698 BELTRĂO mos 
i 1 

SEM DOCUMENTQ i NAD INFQRMADA MARCELO RODRIGUES ---;- 11/05/2007 15:41 PAULO ROBERTQ COSTA 

95167 

SEM DOCUMENTO NAD lNFQRMNADA 
:1 ~E:~~~~ARBOSA 11/05/2007 

I 
15:41 PAUlO ROBERTO COSTA 

95168 -

SEM DOCUMENTQ PARTICULAR j AlEJANDRO IT A ! 17/05/2007 1 13:47 BIANKA MENDES DOS 

i 95397 , 
SANT05 _.-

SEM DOCUMENTO PARTICULAR MARIO BARBOSA 17/0S12007 I 13:47 BIANKA MENDES DOS 

95396 BELTRĂO i SANTQS 

SEM OOCUMENTO PARTICULAR l EDUARDO BARRERA 17/05/2007 13:48 BIANKA MENOES DOS 

95398 ! SANTOS , 
.. . : . . --. . , 

: SEM DOCUMENTO PARTICULAR I ALEJAN ORO IT A 17/0512007 10:09 PAOLA DE SOUZA TABOADA 
: 95387 , 0105 

SEM DOCUMENTQ 
. 

PARTICULAR I MARIO BARBOSA'-
. 

17/05/2007 '10:10 PAOLA DE SQUZA TA80AOA 

95386 BElTRĂo 0105 - . 
i 1 , 

SEM OOCUMENTQ · 
· ENGEMAN MARIO BAR80SA . 31/05/2007 09:26 ANTONIO JORGE ABDAlLA 

96071 BELTRÂO KURBAN9 , 
1 

SEM OOaJMENTO ENGEMAN I MARIO BARBOSA 13/06/2007 ! 09'15 ANTONIO JORGE ABDAUA 

96386 i BElTRĂO KURBAN 
i SEM OOCUMENTO ENGEMAN i DANIEL GRINER 13/06/2007 j 09:.19 ANTQNIO JORGE ABDAlLA 

~ 

96387 KUR8AN 

I I --- -. . -
1 

. , 
J 

! SEM OOCUMENTO PARTICULAR I MARIO BARBOSA 20/0612007 j 09:03 OJAlMA RODRIGUES DE ! 
96707 BELTRAO SOUZAIO 

SEM DOCUMENTO PARTICULAR PEDRO LUIZ CERRI ·1 20/06/2007 09:03 DJALMA RODRIGUES DE 

96706 
, 

1 SOUZA 

SEM DOCUMENTO PESSOAL ! DOUGLAS SOUZA : 20/06/2007 ! 09,04 DJAtMA RODRIGUES DE 
, 

. 96708 , SOUZA 

i 
. .- -. . . .. ...., 

: 49971338/SSP· BRASILCOM I JEFFERSON ABOU REJAILE ~ 22/06/2007 13:52 PAULO ROBERTO COSTA , 
8347085/SSP·PR 

. 
- ; BRASll COM .) MAURICIO CHICRE ABOU 22/06/2007 13:54 

-. 
PAULO ROBERTO COSTA 

. REJAlLE 

SEM DOCUMENTa KYODO NEWS i LENILSON FERREIRA j 22/06/2007 13:56 PAULO ROBERTO COSTA 
I 96851 1 ; 

0981451133/IFP-RJ • KYODO lYDlA MIYA SHIHARA 22/06/2007 13:56 PAULO ROBERTO COSTA . 
501433189S/SSP-RS ROP \ LUIZ FERNANDO SCUZA ! 22/06/2007 ! 1359 PAULO ROBERTO COSTA I DE ALENCASTRO 

1123402/SSP-PE ENGEMAN MARIO BARBO$A I 22/06/2007 14:0S PAULO ROBERTO COSTA J 
. BELTRĂO ! 
1 I I 

112340Z/SSP·SP NAO INFORMAOA MARIO BARBOSA 27/0612007 15:25 RENATO DE SOUZA DUQUE 

BELTRĂO 

1167257/SSP-PB NAO INFORMADA HUMBERTO SERGIO . 27/06/2007 15:27 I RENATO DE SOUZA DUQUE 

i COSTA UMA -. . 

I .1 

7 Poderia ser FERNANDO BAIANO. 

8 Assinou contrato ng 3/2006 entre SCHAHIN e ClTEPE 

9 Gerente da PETROBRAS (falecidol que havia incido projeto de construc;:ao da PETROQUIMICA SUAPE em 

2006. 
"Diretor da PETROQUISA, subsidiaria da PETROBRAS e soeia da CITENE e PQS cntre 2006 C 2008_1 
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Relatario Conclusivo -Inquerito nQ 3985/0F (RE n2 18/2015-1) 

1 
SEM DOCUMENTO 

97123 
SEM DOCUMENTO 

: 97148 

___ o 

PARTICULAR 

PARTICULAR 

II MARIO BARBOSA 

BELTRĂO 

MARIO BAR805A 

BELTRÂO 

1 28/06/2007 

28/06/2007 

L 
I 

09:54 

15:10 

PAOLA DE ~OUZA TABOAOA 1 
0105 1 

PAOLA DE SQUZA TABOAOA 

010$ 

SEM DOCUMENTO ". EMGEMAN I MAR10BARBO$A . 24/01/2001 11:56 ANTONIOJQRGEABOALLA 

98243 BElTRĂO KURBAN 
~SE::M~OO:::C"U7.M"E=:N::T:::O:--1 WHITE MARTINS --·-.,.-"M-ÂRCELO RODRIGUES----

4
c;274/;;;0"7/c.;;2007c-----;;· 14:48~ PAULO ROBERTO COSTA 

98260 

SEM DOCUMENTO I WHITE MARTlN5 

98259 i 

I 

l 

SEM DOCUMENTO 

98294 

SEM DOCUMENTO 

98100 

SEM DOCUMENTO 

98780 

SEM DOCUMENTO 

98128 

SEM DOCUMENTQ 

98953 

SEM DOCUMENTO 

98964 

SEM DOCUMENTO 

99648 

SEM OOCUMENTO 

99647 

! SEM DOCUMENTO 

99679 

1123402/SSP-PE 

069368868/IFP·ru 

SEM DOCUMENTO 

100736 

I 069 .... 68/".-01 
036931541/IFP-RJ 

l 418119S/SSP·SP 

1123402!SSP·PE 

I 
. ENGEMAN 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

I 
ENGEMAN 

ENGEMAN 

PARTICULAR 

PARTICULAR 

PARTICULAR 

ENGEMAN 

! MITSUI 

PARTICULAR 

MITSUI 

\ WHITE MARTINS 

: PElCA 

ENGEMAN 

I MARIO BARBOSA 

) BELTRĂO 

I 

MARIO BARB05A 

BELTRĂo 

MARIO BARBO$A 

BELTRÂO 

. MARIO BARBOSA 

BElTRĂO 

MARIO BARBOSA 

: BELTRĂO 

.. MARIO BARBOSA 

BElTRĂO 

I MARIO BARBOSA 

BElTRĂO 

... -
ALEJANDRO HITA 

I 
MARIO BARBOSA 

BElTRÂO 

i MARIO BARBOSA 

BELTRĂO 

MARIO BARBOSA 

! BELTRĂO 

1 

MARCELO RODRIGUES 

MARIO BARBOSA 

BELTRĂO 

--'1 MARCELO ROoRIGUE5 

. MOACIR ALMEIDA 

ROMANO 

PEoRO lUIZ CERRI 

j
: MARIO BARBOSA 

BElTRĂO 

24/07/2001 

25/01/2007 

I 07/08/2007 

;- 08/08/2007 

I 
: 08/08/2007 

14/08/2007 

I 
. 15/08/2007 

) 29/08/2007 

I 29/08/2007 

1 

I 30/08/2007 

! 03/10/2007 

03/10/2007 

I 03/10/2007 

: 05/11/2007 

! 05/11/2007 

05/11/2007 . 

\ 05/11/2007 

14:48 

i 11:54 

I 
.• 16:57 

I 
) 09:10 

15:43 

09:04 

, 15:12 

i 
1

15
:
12 

09:23 

10:08 

I 10:09 

11:12 

J 
I 

18:01 

1
18

:
01 

, 18:02 

i 18:03 

PAULO ROBERTO COSTA 

ANTONIO JORGE ABOAllA 

KURBAN 

ANTQNIO JORGE ABDALLA 

KURBAN 

CARLA BARBIRATO 

F1GUEIREDO 

PAOLA DE SQUZA TABQAOA 

0105 

DJAlMA RODRIGUES DE 

SOUZA 

ANTONIO JQRGE ABDALLA 

KURBAN 

PAOLA DE SQUZA TABOAOA 

0105 

PAOLA DE SOUZA TABOADA 

DIOS 

PAOLA DE SQUZA TABOADA 

0105 

lIVIA CRUZ MAIA 

LlVIA CRUZ MAIA 

PAOLA DE SOUZA TABOAoA 

0105 

RICHARD WAR()11 1 
RICHARD WARD I 

RICHARD WARO j 

If--=~""""-,,,·,"=· ::--+:,,"=~--=---""""c="'=~ __ +1 """"~=-_ .. _-+i.-=:-:--"+="..,-,,==:::o---<J 
; SEM DOCUMENTO PARTICULAR MARIO BARBOSA \ 28/11/2007 16:04 BIANKA MENDES DOS 

I 102623 BELTRAO! SANTQS 

SEMDOCUMENTO : BRASKEN ! MARCELAMENEZES - 128/11/2007 • 16:12 BIANKAMENDESOOS 

102625 . i SANTOS 

I 
SEM DOCUMENTO BRASKEN MAURICIO FERRO l' 28/11!2007 16:14 B1ANKA MENDES DOS 

102626 SANTOS 

t ~~.~CUMENTO : BRASKEN . JOSE AUGUSTO .-.: 28/11/2007 16:15 BIANKA MENDES 005 

~",7===:--!,'-:c SANTOS 
: SEM DOCUMENTO BRASKEN ! JOSE CARL05 28/11/2007 116:16 BIANKA MENDES DOS 

102628 I SANTOS 

11 Superintendente da PETROQUIMICA SUAPE em 2006. 
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Relat6rio ConciusivQ -Inquerito n!!: 398S/0F (RE n2 18/2015-1) 

Fl) ~@3 j2 
/ 

; 3244120/IFP-RJ ODEBRECH/MQTOR1STA EliCla BARBOSA MATOS 28/11/2007 
- •.. 

1. 16018 BIANKA MrNDES DOS 

SANTOS 
SEM DOCUMENTO BRA$KEN 

I CARlQS FADIGAS I 28/11/2007 ! 16:41 BIANKA MENOES DOS 
, 102630 SANTQS 

SEM DOCUMENTO 8RASKEN 
_. 

MARCELO LYRA 28/11/2007 16:42 BIANKA MENDES DOS 
102631 ; I SANTOS 

I lO8537556/IFP·RJ DDEBRECHT I PABLO FABIANQ UMA I 28/11/2007 
1

16:44 B1ANKA MENOES DOS 

$ILVERIQ SANTOS , 
---------,---- ------- -- ----_.-----+.------ -

SEM DOCUMENTO WHITE MARTINS MARCElO RODRIGUES 13/12/2007 . 12:20 Maria das Gra~as S. Foster 
103235 
SEM OOCUMENTO 

103234 

SEM DOCUMENTO 
. 103464 

SEM DOCUMENTa 

103812 

SEM DOCUMENTa 

103811 

[SEM DOCUMENTa 

1104331 

SEM DOCUMENTa 
104330 

J 12,20 WHITE MARTINS MARia BARB05A 13/12/2007 Maria das Gra!;as 5. Foster 

I BELTRĂO 
. 

1 I ) 
NAD INFORMADA MARIO BARSOSA 19/12/2007 

-- 16:55 JDSE UMA DE ANDRAOE 

- BELTRĂO _1 NETa 

2008 

ENGEMAN ALEJANDRO ITHA 08/01/2008 11:30 RENATO OESOUZA DUQUE 

ENGEMAN MARia BARBOSA BEL TRÂO 08/01/2008 11:30 RENATO DE SOUZA DUQUE 

"Il NAO INFORMADA "" MARCELO RODRIGUES ::::l~/2008 15:36 _~1 RENATO DE SOUZA DUQUE j 
"II" NAO INFOR.~c":,,D=A==_-_"'M"'A"'R""O ____ BA:.:~~qŞA BEL T~O _. 23/01/2008 _____ ··,,' __ S,.:36"""--~~ENATO DES::-D-UQUE J 

\

SEM DOCUM. ENTO BIANKA MENDES DOS 

104833 PARTICULAR ~~RC~LO ROD~IGUES r--, 13/02/20?~ 15:50 Il SANTOS _ 

ISEM"DOCUMENTO ", il" "II BIANKA MEN-DES DOS l 
10~8_3,,2~ ___ --,i~RTICU-:LA:::R,--___ c:M",A=RIOBARBOSABEL~l!.~t02/20"'0,,8 ____ 15:S~~NTOS _____ __' 

SEM DOCUMENTa 

104997 

SEM DOCUMENTO 

104999 

SEM DOCUMENTO 

104998 

SEM DOCUMENTO 

NAO INFORMADA 

NAO INFaRMADA 

105009 ______ NAO "INFORMADA 

MARIO BARBOSA BELTRAO 18/02/2008 

DELMAR RODRIGUES 18/02/2008 

MARIO PAlHARES 18/02/2008 

14:48 PAULO ROSERTO COSTA 

14:50 PAUlO ROSERTO COSTA 

14:50 PAUlO ROSERTO COSTA 

SEM DOCUMENTQ I 
105038 ~~ NAO INFORMAD~,I MARIO BARBOSA BELTRAO "_19/02/2008 11:37 J N_ESTOR CUNAT CERVERO __ 

(SEM DOCUMENTO "--.,.--" ~ 

llos039'-_____ ~ INFORcMcAcD~A~ __ • MARCElO RODRIGU_ES _.J!HEJ2/2'''008R>.. _____ 11:4S ~~NE"~TOR CUNAT C;:ERVE~O-1 

SEM DOCUMENTO JOSE UMA DE ANDRADE 

105098 oi PARTICULAR MARIO 8ARBOSA BELTRAO 20/02/2008 14:55 _" N~O __ 

r
SEM DOCUMENTO -'I[ ------ ~,.-==- -:-:- ~ """":joSE UMA DE ANDRADE 

10,,5,,09"'9'-____ ..J.L ________ ~ARCELO RODRIGUE_S __ • 20/02/2008 ____ '::",>.56"-_..JIl'N"ET"'O"-______ -' 

SEM DOCUMENTO 

105238 SCHAHIN EDENIR ARTUR VEIGA 25/02/2008 16:36 PAUlO ROBERTO COSTA 

GUllHERME ROSSETI 
S044724/IFP-RJ GAlVAO ENGENHARIA MENDES 25/02/2008 16:36 PAULO R08ERTO COSTA 

SEM DOCU MENTQ 

105240 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BElTRÂO 25/02/2008 16:42 PAULO ROBERTO COSTA 

SEM OOCUMENTO 

105244 SHINE ENGENHARIA FERNANDO 5CHAAHIN 25/02/2008 17:24 PAUlO ROSERTO COSTA 

SEM DOCUMENTO 

1052.47 NAO INFORMAOA FERNANOO SOARES 25/02/2008 18:23 PAULO R08ERTO COSTA 

I 
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Relatorio Conclusivo - Inquerito n2 3985/DF (RE n2 18/2015-1) 

jSEM DOCUMENTQ 
WHITE MARTINS MARCELO RODRIGUES 26/02/2008 .. 1S:11 __ J~ FRANCI$CO PAI$ 105310 

lSEM DOCUMENTO ". - -..."r ._--

105312 L WH1TE MARTINS ______ ~<? BAB~OSA BELT.RĂO .... , 26/02/2008 ... 15:11 __ ..!RANCISCO PAIS 

SEM DOCUMENTO 
10S261 NAO INFORMADA ALEJANDRO ITA 26/02/2008 09:0S NESTOR CUNAT CERVERO 

SEM OOCUMENTO 
105260 NAO INFORMADA MARIO BARB05A BElTRÂO 26/02/2008 09'05 NESTOR CUNAT CERVERO 

SEM DOCUMENTO 
105262 PARTICULAR CARLOS ARMANDO 26/02/2008 09:06 NESTOR CUNAT CERVERO 

SEM DOCUMENTO 
105263 NAO INFORMADA JULIO JOSE 26/02/2008 09;06 NESTOR CUNAT CERVERO 

SEM DOCUMENTO 

105362 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BELTRĂQ 27/02/2008 15:11 NESTOR CUNATCERVERO 

• SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES 005 
10S710 ENGEMAN AlEJANDRO ITA 06/03/2008 15:54 SANTOS 
SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES DOS 

10S709 MARIO BARBOSA BELTRĂo 06/03/2008 15:54 SANTOS 

SEM DOCUMENTO 

105986 ENGEMAN MARIO BARBOSA BELTRAO 12/03/2008 1700 PAULO ROBERTO COSTA • SEM DOCUMENTO B1ANKA MENDES OOS 
106001 ENGEMAN MARia BARBOSA BELTRĂo 13/03/2008 10:32 5ANTOS 

SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES DOS 
106872 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BELTRĂO 08/04/2008 17:11 SANTOS 

SEM DOCUMENTO 
107532 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BELTRĂo 29/04/2008 10:07 Claudete Simoes R. B. Leao 

SEM DOCUMENTQ 
108680 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BELTRĂO 27/05/2008 18:23 PAULO ROBERTO COSTA 

SEM DOCUMENTO 

108968 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BElTRAO 02/06/2008 16:30 PAULO ROBERTO COSTA 
SEM DOCUMENTO • 108970 DEPUTADO JOSE OTAVIO GERMANO 02106/2008 16:33 PAULO ROBERTO COSTA 

SERGIO DE ALMEIDA BIANKA MENDES 005 
2681768/IFP-RJ JPNOR ENGENHARIA BASTOS 03/06/2008 13:22 $ANTOS 
SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES DOS 
109002 AJERANDRO HITA 03/06/2008 13:27 SANTOS 
SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES DOS 
109001 MARIO BARBOSA BELTRĂo 03/06/2008 13:27 5ANTOS • SEM DOCUMENTO 

109069 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BEl TRĂo 04/06/2008 16:25 MARLU MARIA HOEVELER 

SEM DOCUMENTO 
109266 NAO INFORMADA FERNANDO SCHAHIN 10/06/2008 13:58 FRANCISCO PAIS 

SEM DOCUMENTO 
109265 NAO INFORMADA MARIO BARB05A BELTRAO 10/06/2008 13:S8 FRANCl5CO PAIS 

SEM DOCUMENTO 
109334 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BELTRÂO 11/06/2008 15:58 PAULO ROBERTO COSTA 

SEM DOCUMENTO il BIANKA MENDES DOS 
109408 l NAO INFORMADA ___ MARIO BARBOSA BEL TRĂo J 12/06/2008 l13:4_8 __ .. SANTOS 

J 
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'.:.'.' 

IWORMADA _ MARCElO ~ODRIGUES ---"l!?-/06/2l?08 ~:49 

SEM DOCUMENTO PAUla CEZAR AMARO 
109946 NAC INFORMADA MARia BARBOSA BElTRĂO 27/06/2008 07:48 AQUIN012 

SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES 005 
110948 ITA AlE.lANDRO HITA 24/07/2008 08:18 SANTOS 

SEM DOCUMENTa BIANKA MENDES DOS 
110947 EGEMAN MARIO BARBOSA BElTRĂa 24/07/2008 08:18 SANT05 
SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES DOS 
110950 SOJIX TORU ISHIHARA 24/07/2008 08:20 SANT05 
SEM DOCUMENTO BIANKA MENDES 005 
110949 EGEMAN YUKOHIRO FUNAMOTO 24/07/2008 08,20 5ANT05 

SEM DOCUMENTO AMANDACRISTINA 50ARES 
111536 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BElTRĂO 07/08/2008 14:05 NETO 

GUILHERME PIREAS DE 
816701/SSP-MG TEQUINT MEllO 11/08/2008 08:50 Jose Antonlo de flgueiredo 

7892028/SSP·SP ENGEMAN CARlOS DE CASTRa GABOS 11/08/2008 08:54 JoseAntonlo de Figueiredo 

ARIEL OOLIANITI DE 
3867S68/SSP-SP APARROWS OFF SHORE MORAIS 11/08/2008 08:55 Jose Antonlo de flguelredo 

AlEXANDRE SCHERMAN 
8136S/0AB-RJ AM'P ROCHA 11/08/2008 08:56 lose Antonlo de Figuelredo 

LEONARDO FERNANDES DE 
2001943784/CREA·RJ APARROES OFF SHORE CASTRO 11/08/2008 08:58 Jose Antonio de Figuelredo 

1123402/SSP-PE ENGEMAN MARIO BARBOSA BELTRĂO 11/08/2008 09:05 Jose Antonlo de Figueiredo 

ANTONIO CARLOS LOPES 
2687620 MITSUI MASATOSHI NAGASAKI 14/08/2008 10:59 COElHO 
SEM DOCUMENTO ANTONIO CARLOS lOPES 
111773 ASSINPRA MARIO BARBOSA Bel TRĂO 14/08/2008 11:25 COElHO 
SEM DOCUMENTO ANTONIO CARlOS lOPES 
lun4 ASSINPRA AlEJANDRO HITA 14/08/2008 11:26 COElHO 

SEM DOCUMENTO ANTONIO CARLOS LOPES 
111821 ASSINPRA MARIO BARBOSA BELTRAo 14/08/2008 15:08 COElHO 

SEM DOCUMENTO PAUlO CEZAR AMARO 
111869 ASSIMPRA FERNANDO SCHAH1N 15/08/2008 11:30 AQUINO 

.. 
SEM DOCUMENTO PAULO CEZAR AMARO 
111870 ASSIMPRA JOSE ANTONIO MARSILIO 1S/08/2008 11:30 AQUINO 
SEM DOCUMENTa PAULO CEZAR AMARO 
111868 ASSIMPRA MARIO BARBOSA BELTRla 1s/08/2oo8 11:30 AQUINO 
SEM DOCUMENTO PAUlO CEZAR AMARO 
111891 ASS1MPRA ISHIHARA TORU lS/08/2008 15:01 AQUINO 

100. No dia 15/08/2008, MARIO BELTRĂO, representante da empresa ENGEMAN 

intermediou uma reuniao entre PAULO ROBERTO COSTA, HUMBERTO COSTA e 

representantes das empresas SOJlTZ, WHITE MARTINS e SCHAHIN. Conforme PAULO 

ROBERTO COSTA declarau em 01/09/2015 "era camum esse tipa de reuniaa para 

I 

12 Possivelmentc o gcrcntc cxccutivo do abastecimento Petroquimlco a qucm cstava subordinado 
RICHARD WARD. Diretor Supcrintendcntc da PETROQUIMICA - PQS cm 2006 
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Relat6rio Conclusivo -Inquerito n9 3985/DF (RE nQ 18/2015-1) 

opresento,ao de pessoos e empresos cam a prese n,a de politicos que buscovom a 

controto,ao dessos empresos e posteriores beneficios decorrente disso". (g.n.) 

-_ .. -
Compromisso 

Ir~--._--_-;-.-~---, 

_ .... ,~ .. ,. ... ('Jo 

_ Tor..,. ... ,_ .. 1\'l() G 

""",,,, .. # " ...... ' ............ . 

"" 
a.~:h~pjO'Ol~·J.:O.~r.t~'JI,I_ 

"". 
~sJ>B':'Ol~1;\' 
~~!l5.g 

_4ZF~22<]\80 ... """_< __ ~, ... ~J> 

• 

.-

"1 
~"l-.. -~-------------------------------------

11~~,,-..:I~_.~po< •• '~do~I!Q! .. lS:OOII.A~mj~·II!!!9~_~~I$t~_,~""'.~~I~Dr_p_1!.o\>atD 

"'-'" 

I DOCUMENTO EMPRESA ,.jL~~~~TE ______ 
'DATA 'HORA ' 

_ __ .aoL~ŢRADA Jl~!~DA ",, ___ VISIT ADO 

ARIEL DOLIAN ITI DE 
3867568/S5P-$P APARROWS OFF SHORE MORAIS 26/08/2008 16:58 MARLU MARIA HOEVElER 

2159959/SSP·PE ENGEMAN SEVERINQ SOARES JUNIOR 26/08/2008 16:58 MARLU MARIA HOEVElER 
7892028/SSP-5P ENGEMAN CARlOS DE CASTRO GABOS 26/08/2008 16:59 MARlU MARIA HOEVElER 

LEONARDO FERNANDES DE 
053243200!IFP-Rl SPAROWS CASTRO 26/08/2008 16:59 MARlU MARIA HOEVElER 

00066220898/IFp.Rj AlEXANDRE SCHERMAN 26/08/2008 17:00 MARlU MARIA HOEVElER 

000731913/SSP·RN Q&B JOAO NETQ DE BRITQ 26/08/2008 17:00 MARlU MARIA HOEVElER 

1123402/SSP·PE ENGEMAN MARIO BARBOSA BElTRĂO 26/08/2008 17:00 MARlU MARIA HOEVElER 
RleARDO DERNNUSSON 

0012617699/SSP·SP SPAROS FRANCD 26/08/2008 17:01 MARLU MARIA HOEVElER 

157969S6/SSP·SP MARia SCHIATIAREllES 26/08/2008 17:02 MARLU MARIA HOEVElER 

SEM DOCUMENTO 
112550 NAO INFORMADA IDELFONSON COLARES 03/09/2008 14:36 RENATO DE SOUZA DUQUE 
SEM DOCUMENTO 
112552 NAO INFORMAOA MARIO BARBOSA BElTRĂO 03/09/2008 14:46 RENATO DE SOUZA DUQUE 

SEM DOCUMENTO 
113132 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BElTRĂo 18/09/2008 16:06 FRANC!SCO PAIS 

ISEM DOCUMENTO PAUlO CEZAR AMARO 
113144 NAO INFQRMADA :~~ARIQ BARBOSA BELTRAQ 19/09/2008 .! 07 :5_5 __ " AQU~_I'!0 

mM DOCUMENTO I PAULO CEZAR AMARO 
113145 NAO INFORMADA _" JOSE ANTONla _19/09/200~, 07:S§. __ .AQUINO 

'SEM DOCUMENTO - ;:-
~~-

PAULO CEZAR AMARa 
113149 NAO INFORMADA Il MARCElO RODRIGUES 19/~/2008" 08~ AqUINO 

SEM DOCUMENTO 
113814 NAO INFORMADA MARIO BARBOSA BElTMO 06/10/2008 16:34 RENATO DE SOUZA DUQUE 
SEM DOCUMENTO 
113821 NAO lNFORMADA FERNANDO CHAIM 06/10/2008 17:24 RENAla DE SOUZA DUQUE 

1123402/SSP·PE ENGEMAN MARIO BARBOSA BELTRĂO 14/10/2008 12:52 FABtO SOARES AZEVEDQ 
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Relat6rio Conclusivo -Inquerito nQ 3985/DF (RE n~ 18/2015-1) 

ISEMDO(UMENTa 

l.1!ill9 _ SENADOR __ ~ 
SEM DOCUM"ENCOT"OO~~ 
114360 ASSESSOR 
SEM DOCUMENTO--~ 

~~R1C10RA~ 

ll"LAURC? GUSMAO 

114?61 

lSEM D.OCUMENTO -

. ASŞESSOR ---=-=-. .J\ MARIO BARBOSA BEJJI!AO 

"kMBERTO CO---;;;--· 114362 _____ ~5SESSOR 

SEM DOCUMENTa CAMARA DDC BIANKA MENDES DOS 

114545 _ DEPUTAODS _ Il PEDRO EUGENIO 22/1O/2Q08 108:42_ __ SANTOS 
[S.EMDO.CUMENTO. ---- -- II -- .-- ~-- I ---BlANKAMENDESDOS 1 
l114546 NAO INFORMADA ------1L MARIO B.~RB05A BELTRAO .. _ ~2/10f7QO----.!LL08:43 __ .$ANTOS _ . 
(SEM DOCUMENT. O . ---.rMAURICIO RANDS COru:m- ------...----- ---'-IANKA MENDES DOS 

1114544 N~O INFqRMADA J BAR ROS _ 22/10/2008 .1 08;43 .~ SANTOS _ _ 

[SEM D. OCUMENTO CAMARA D~OS ir -- -- ~""r::-=- BtANKA MENDESDOS I 
1.1.M547 DEPUTAODS ~l!QSESHUVARZ ~ ·22/10/200!L,08:44 ~SANTOS ~ .---=- =- BR PETROBRAS ----"'"ANTONIO CAROS D BlANKA MENDES DOS -----, 

13.80242205/SSP:SP DISTRIBI)IDORAS/A . c,AGOSTO MIRANDA .22/10/2008 08;50 SANTOS J 
.- --~ -- ~I ~-- ---.. - ~r BIANKA MENDES DOS I 
~2279 MITSUI ........J'~GAKIICHIRO -=lU!Q/2008 .. ,~ SANTOS ~ 
I 11-- -. "ANKA MENDES DOS ---, 
1~~,,20,-____ --"M'"''e'TSUI _____ • LEE SOON EN_G 2~/10/2008 ~08:52 SANTOS J 

SEM DOCUMENTO 
114904 

003450/DPMAF

ARGENTI 

1123402/SSP-PE 

SEM OOCUMENTa 

115309 

SEM DOCUMENTO 
115310 

SEM DOCUMENTa 

115535 

SEM DOCUMENTO 

115537 

WOO34$OV/ARGENTINA 

1123402/SSP-PE 

SEM DOCUMENTa 
11580$ 

SEM DOCUMENTO 
115806 

117244 

SEM DOCUMENTO 

117999 

SEM DOCUMENTO 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

ENGEMAX 

ENGEMAX 

MITSUI 

MITSUI 

PARTICULAR 

ENGEMAN 

AGEMAM 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

WHITE MARTINS 

118000 ~:=~~I~ WHITE MARTINS 

SEM OOCUMENTO r 
118001 ACQMPANHANTE 

BIANKA MEN DES OOS 

MARIO BARBOSA BELTRAO 30/10/2008 16:3S SANTOS 

MARIA DE FATIMA RAMOS 

ALEJANDRO lOSE HITA 11/11/2008 11;04 MOREIRA 

MARIA DE FATIMA RAMOS 

MARIO BARBOSA BElTRÂO 1111112008 11:04 MOREIRA 

PAULO CEZAR AMARO 

ALEJANDRO JOSE HITA 12/11/2008 09:51 AQUINO 

PAULO CEZAR AMARO 

MARIO BARBOSA BElTRÂO 12/11/2008 09:51 AQUINO 

BIANKA MENDE5 DOS 

MARIO BARBOSA BELTRA.O 19/11/2008 07:54 SANTOS 

BlANKA MENDE5 DOS 

AlEJANDRO HIT A 1911112008 OB:OO SANTOS 

MARIA DE FATIMA RAM05 
AlEJANDRO JOSE HlTA 19/11/2008 10:41 MOREIRA 

MARIA DE FATIMA RAMOS 

MARIO BARB05A BELTRĂO 191111200. 10:43 MOREIRA 

AlEJANDRO 2611112008 15:19 LEILIANA LOPES DE MATTOS 

MARIO BARBOSA BEl TRĂO 26/11/2008 1$;19 lElllANA LOPES DE MATTOS 

2009 

MARIO BARBQ5A BELTRÂO 14/01/2009 07:54 PAUlO ROBERTO COSTA 

1 
r ·1 PAULO CEZAR AMARO 

MARCELO RODR~UE5 .. 03/02/2009 ~15:13 .4~Q_U_'N_O . __ r- .. - II" - PAULO CEZAR AMARO 

MARIO BARBOSA BELTRAO J Q3/02/2oo9 ~~15:14 -'~ AQUINO __ "r---- . ~............... "'H>AUlo CEZAR AMARO 

~SOFIA NOGUEIRA BElTRAO . 03/02/200g __ Jl'l",5"'1"5 __ J.",~AQQ"UU""",NN,,,,O ______ ~ 

~ 

-~ 
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Relat6rio Conclusivo ·Inquerito n!i! 3985/0F (RE n!i! 18/2015·1) 

DOCUMENTO 

SEM DOCUMENTa 
118244 

EMPRESA 

WHITE MARTINS 

VISITANTE 

MARCELD RODRIGUE5 

VlSITADO 
DATA HORA 

ENTRAOA ENTRAOA. 

PAULO CEZAR AMARO 

10/02/2009 08:28 AQUINQ 

r SEM D.OCUMENTO .. PAULO-CEZAR AMARQ 
~243 ______ '""WHITE MARTINS ___ MccARIO BARBQSA BELTRAQ ..... ~/02/2009 ~8 ---,~QU1_N"O,-_____ ...J 

MARIA DE FATIMA RAMOS 
113402/SSP·PE ENGEMAR MARIQ BARBQSA BEL TRĂC 11/02/2009 14:03 MOREIRA 

MARIA DE FATIMA RAMQS 
V11754G/DPMAF CDNDUTO BERND JOQiEN EICHERT 11/02/2009 14:22 MORElRA 

ESERHARD HANS JACOA MARIA DE FATIMA RAMOS 

VI048960S/DPAMF CONDUTO LANGE 11/02/2009 14:23 MDREIRA 

MARIA DE FATIMA RAMQS 

f 06936886B/IFP·RJ MITSUI MARCELO RODR1GUES 11/03/2009 .08:28 MQREIRA 

~123402/SS",;::,-P"E ___ , ENGEMAN, ____ I~~RIO BA:OSA.. BELTR;O ;;·1~/03-/2-009 ~~8_:31 ·:~~~~I~~: FATIMA RAMas 

1123402!SSP--PE 

3450 

112340Z!IFP-RJ 

123402/IFP-RJ 

1123402/IFP-RJ 

2053070/SSP-SP 

SEM DOCUMENTa 

121240 

SEM DOCUMENTO 

121243 

1123402/SSP-PE 

lS0162/SSP-MS 

048960/DPMAF 

1311338/SSP-MG 

1123402/SSP-PE 

289671/SSP-MG 

439928/SSP-MG 

117546/0PMAF 

2042299962/5SP-RG 

1123402/IFP-RJ 

3313910/DPMAF 

1123402/lFP-RJ 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

PESSOAl 

ENGEMAN 

BRASlllNVEST 

HH5H 

HH5 

ENGEMAN 

BRASlllNVEST 

EGESA 

EGESA 

ENGEMAN 

ENGESA 

EGESA 

CONDUlO 

SHAIM 

ENGEMAN 

MARia BARBOSABELTRĂO 17/03/2009 16:27 

AlEJANDRO JOSE HITA 17/03/2009 16:29 

MARia BARBQSA BElTRÂO 01/04/2009 13:57 

MARia BARBQSA BEL TRAo 16/04/2009 08:09 

MARIO BARBOSA BElTRĂO 29/04/2009 08:14 

MARia BERNARDO 

GARNERO 13/05/2009 07:54 

AU JASSIM AlATIEH 13/05/2009 08:05 

DAUORAHIM 13/05/2009 08:06 

MARIO BARB05A BElTRĂO 13/05/2009 08:12 

NAIN ALFREDO BEYDOUM 13/05/2009 08:12 

EBERHARD HANS JACOB 01/06/2009 13:43 

ELMO TEODORQ RIBEIRQ 01/06/2009 13:44 

MARia BARBOSA BElTRĂO 01/06/2009 13:44 

EDUARDO MARTINS 01/06/2009 13:45 

FRANCISCO EDUARDO 

MARTlNSCAIAFAJUNIOR 01/06/2009 13:45 

BERND JOCHEN EICHERT 01/06/2009 13:46 

EDISON FREIRE COUTINHO 02/06/2009 08:20 

MARIO BARB05A BEL TRAQ 02/06/2009 08:20 

MAINREINGENEERING PIETRO CASTELU 13/07/2009 14:27 

ENGEMAN MARIO BARBOSABELTRAO 13/07/2009 14:S2 

BIANKA MENDES OOS 

SANTOS 

BIANKA MENOES OOS 

SANTOS 

BIANKA MENOES DOS 

SANTOS 

BIANKA MENDES OOS 

SANTOS 

PAULO CEZAR AMARO 

AQUINa 

PAULO RaBERTO COSTA 

PAULO ROBERTO COSTA 

PAULO ROBERTO COSTA 

PAULO ROBERTO COSTA 

PAULO ROBERTO COSTA 

RENATO DE SCUZA OUQUE 

RENATO DE 50UZA DUQUE 

RENATO DE SOUZA OUQUE 

RENATQ DE SOUZA DUQUE 

RENATO DE SQUZA DUQUE 

RENATO DE SOUZA DUQUE 

BIANKA MENDES OOS 

SANTQS 

BIANKA MENOES OOS 

SANTOS 

PAULQ ROBERTO COSTA 

PAULO ROBERTO COSTA 

1042921S28/IFP-RJ _ .,.QUEIROZ GALV"!!....~~_~ RI~RDO GALVA~ _~ _13/07/2009 :l~ 14:48 . RENATO DE SOUZA DUQUE ] 

r1974755/IFP-RJ - QUEIROZGALVAO AUGUSTO AMORIM COSTA .13/07/2009,114:49 ·)ENAŢO DESOUZA-OUQUE J 
r26S4/CREA_-RJ QUEIROZ GALVaO _~: ILDEFONSO COLARES F1LHO :~ 13/0712oooJ14:49 ~~·RENATO DE SOUzA OUQUE l 
r116i257/SDS~PE NAO INFORMAO~ =----. ;;:H~MBEino COSTA_ ~ :13/07/2009 ][14:50 ~~RENATO DE SOUZA DUQUE 1 
[312911O/SSP-MG 0,">- NAO INFQRMADA MARIO BARBOSA BElTRĂO 13/07/2009 ._14 50 ~: RENATO DE SOU~DUQUE_J 
173894_4/SSP~PE"--___ DEPUTADO \ PEDRO EUGENia .. 13/07!2~r14:51 ·:~·RENATO DE saUZA DUQUE-:J.I 
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~_~~~~~~~ ______ ~FL~.)I.[q~_ ~t6riO Conclusivo -Inquerito n2 3985/DF (RE n2 18/2015-1) [' 't f' ly 

101. Agendamento para HUMBERTO COSTA no dia 13/07/2009, incluindo ainda 

PEDRO EUGENIO (ja falecido), candidato que tambem teria sido implicado nos fatos 

envolvendo a PETROQUIMICA SUAPE em 2006, e MARIO BELTRAO, constando ainda dos 

registros de entrada naquela data e horario proximos representantes da QUEIROZ 

GAVAO. 

-_ .. _o. 
LembRlt., 

- lIIi<III ... ')OOl12IOI •• !OO (3 

r h.-...""' .... ' ..... -."'" -

rOOOJMENTO 

• 
VISITANTE ~! ~:;;~~A :: ~~;ADA ~l,VISIT A~ _ :J 

GUILHERME DE QLlVElRA 
1123402/SSP·PE ENGEMAN MARIO BARBOSA BEL TRAQ 16/07/2009 08:23 ESTRElLA 

000731913/SSP-RN 

2108068/1FP-RJ 

1123402/SSP-PE 

SEM OQCUMENTO 
124523 

SEM DOCUMENTO 
124524 

2108068/IFP-RJ 

1123402/IFP-RJ 

1123402/5SP-PE 

1123402!IFP-RJ 

003450/DPMAF 

1123402/SSP-PE 

SEM DOCU MENTO 

Q&B 

AUTOGRAF 

ENGEMAN 

AUTOGRAPH 

AUTOGRAPH 

AUTOGRAF 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

ENGEMAN 

JOAO NETO DE BRrTO 

PEDRO LUIZ PEREIRA DA 
SllVA 

16/07/2009 08:24 

16/07/2009 08,24 

MARIO BARBOSABElTRĂO 21/07/2009 15:56 

MARJO BARB05A BEL TRAO 03/08/2009 16:43 

Gll50N OANTAS 03/08/2009 16:44 

PEDRQ LUIZ PEREIRA DA 

SllVA 11/08/2009 11:56 

MARIO BARBOSA BELTRAO 11/08/2009 12:04 

MARIO BARBOSA BELTRAO 12/08/2009 10:32 

MARIO BARBOSA BELTRÂO 02/09/2009 12:33 

ALEJANDO JQSE HITA 02/09/2009 12:34 

MARIO BARBOSA BELTRĂO 15/09/2009 11:45 

129356 NĂO INFORMADA G1LSON DANT AS 10/12/2009 14:43 

!SEM DOCUMENTO - ii. .. 

12~.355 _ .. _ __.~ĂO INF~~MADA __ J MAR!Q..BARB05A BELTRĂO --,lJO/I2/2009 _14:43 
i5EM DOeUMENTO--·- --- ----"~ --- -~~ -- - ---

129359 __ __.L NAO INFQBf:v1ADA ___ DOMING05 BUL_~ __ .J-O/I2/200g .. 14:49 
ISEMDOCUMENTO--r --- ----"~--- ---.- -------

·129358. c, NAO INFORMADA .. MARCELO RODRIGUES .,[10/12/2009 . 14:49 

g~~3~g~UMENTO -""'NĂO·,NFORMADA - '··GILSON DANTAS - ---'~10/12/2~ -14;53 

[~~~3~~CUMENTO- -:~A~ INFORMA~A -.I:·~~RIO BA~BOSA BELT~O -"~O/I~2: ~1:5:-
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GU1LHERME DE QllVEIRA 
ESTRElLA 
GUILHERME DE OUVEIRA 
ESTRELLA 

PAULO CEZAR AMARO 
AQUINO 

PAULO ROBERTO COSTA 

PAULO ROBERTO COSTA 

GLAUCO COLEPICOLO 
LEGATII 

GLAUCa CQLEPICOLO 
LEGATII 

FABIANA ALBUQUERQUE 
PINTO DA SILVA 

FABIQ DE CARVALHO 
FERRE1RA 

FABIO DE CARVALHO 
FERREIRA 

SIMONE DA SILVA MACHADO 

PAULO ROBERTO COSTA 

=.~~AULO ROBERTO COSTA 

~,PAULO ROBERTO COSTA ~] 
:.·~AULo_,_ROBERTO co:J_A . 

_ PAULO ROBERTO COSTA 
;-i -, --- -
,PAULO ROBERTQ COST A I 
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Relatorio Conclusivo - Inquerito nI? 3985/DF (RE nQ 18/2015-1) 

102. Em 10/12/2009, na mesma data em que MARIO BELTRĂo teria ido il sede 

da PETROBRAS na parte da tarde, acompanhado de DOMINGOS BULUS e MARCELO 

RODRIGUES, existe agendamento de um eafe da manhă entre PAULO ROBERTO COSTA 

e HUMBERTO COSTA, no HOTEL CAESAR PARK IPANEMA, no Rio de Janeiro/RJ. _ .. ..,
Compromisso 

_ I c...-t[)o.~CDI""cAE'I/fIr;IH'I.'I«JIToc=.1 
.......... _!!.ClOO(ll 

_ T_ .... '~ "'o.,oeI (!> rlsH __ ........ "" __ 

.......... ~ C!"'MFQ __ ' 

(81),.,.,~ •• !~;M'~lSte ......,rnJ!Yo.Q)lI:II'~[ ... n;1lI1~ 

r,_ 'O 
r __ ,.""",,· f _"Il!>_ 

~ I..o<io' I MOTnCo,[!'Il._ .. 'ItO!.·,y"' .... 8OIJTooee .......... 

~'.' 

2010 

103. Exitem diversas entradas na PETROBRAS em 2010 de MARIO BEL TRĂo e 

MARCELO RODRIGUES, este representando ora a WHITE MARTINS, ora a MITSUI, esta 

ultima citada em caso de corrup~ilo envolvendo a empresa TOYO, SANSUNG, JULIO 

CAMARGO, FERNANDO BAIANO e EDUARDO CUNHA. 

DOCUMENTO EMPRESA VISITANTE 
---""O"AT"'A,iHORA OATNHO~R;c;Ac------------, 

VISITADO 
ENTRADA ENTRAOA 

43G55S8/SSP-PE 
LUCIANA MARIA FELIX DE COMERCIAL 2010-01-19 2010-01-19 

EDISE BRUNA AMANTINO REGO 
QUEIROZ (NORMAL) 16:15 17:04 

1123402!IFP-RJ ENGEMAN MARIO BARBOSA BELTRAO 
COMERCIAL 2010-01-19 2010-01-19 

EDISE BRUNAAMANTINO REGO 
(NORMAL) 16:15 17:04 

6778134/SSP-PE ENGEMAN SOFIA NOGUElRA BELTRAO 
COMERCIAL 2010-01-19 2010-01-19 

EDISE BRUNA AMANTINO REGO 
(NORMAL) 16:16 17:04 

1123402/SSP-PE ENGEMAN MARIO BARBOSA BELTRAO 
COMERCIAL 2010-01-26 2010-01-26 

EDISE RENATO DE SOUZA DUQUE 
(ESPECIAl) 10:47 14:55 

2042299962!SSP-RS GDK EDISON FREIRE COUTINHO 
COMERCIAL 2010-01-26 2010-01-26 

EDISE RENATO DE SOUZA DUQUE 
(ESPECIAL) 10:48 14:57 

104. No dia 29/01/2010, verificamos o agendamento de um eate da manhâ no 

HOTEL SOFITEL COPACABANA, com a participa~ilo de MARIO BELTRĂO e HUMBERTO 

COSTA, que il epoca ocupava o cargo de Secretario das Cidades de Pernambuco. 

__ a ........ 

CompromlS80 

1 COl! o-_lrnllwJllOllUml.o ·!l!iC""' . ......o::!OTOCCSTA 1 
__ .... "",111>, ... OT,. C!I 

T""" .. ,",,1®1 •. " 00"" G 
,~ l ........ 

l.'M<III;Io ~ !?Ie'en..,. ... 'PT 

m.EI~ ....... ! .. l'" o,,-')loTa1:10711 

041362443/IFP-EJ 
NAO 

GIL50N DANTAS 
COMERCIAL 

INFORMADA (NORMAL) 

1123402/IFP-RJ ENGEMAN MARIO BARBOSA BELTRAO 
COMERCIAL 
(NORMAL) 

47 de 114 

r_ " 
r" ....... ..,. ..... ""'" 1" ....... 00. ....... ' 

"""" I OOru~LCOI''''''''''' ..... >Ylll1l •• Tl.Hm:'<t ••. COI'~ ... ~IIEJoOKIR'JI c_ '.~ 

2010-01-04 2010-02-()4 
EDiSE PAUlO ROBERTO COSTA 

09:06 09:46 

lOlO-Ol.()4 2010-02-04 
EOISE PAULQ ROBERTQ COSTA 

09:08 09:46 
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Relat6rio Conclusivo -Inquerito n2 398S/DF (RE n2 18/20iS-!) 

OPF/tiIIJ 
FLAI{t~ jJ 

105. No dia 04/02/2010 existem dois registros de entrada de MARIO BELTRĂO na 

PETROBRAS e o respectivo lan~amento na agenda oficial de PAULO ROBERTO COSTA, 

sendo o segundo deles com a filha e s6cia SOFIA BARBOSA BEL TRĂO e MARCELO 

RODRIGUES. 

....... .,.,.,. 
Compromlsso 

_ .... ....",.,." .. :- 9 - , .......... _" ... ", ... '"' ................. __ ......... -

r~~do~_mrf""~ 

F_,~~.mb. 
D ... , T ... I~J .. ~OIO 1~!l'~l.\1lOt) 

T"'Wm<~~~ 
kIIfo<1"l._r.,f;o:.;.~,,_;;;;; ... __ =""'_ ~>4< .. 

_1:JoI._Q>oo!<IOQIIm>.O(_ 

2"",:""~,.,, 

II! !iftlm.UlIlI!dob"""'!nl1!llCd.1J/_ .............. :!I!IJ~MlPo40.!1bbDl."'."."'._ --
'" 
1iIiI:':::'''::'''' _ .. _._, 
;:E'="~~---

-- -

r "_",,,", tl 
r"""",=",,_ r_~ -

..... ~- .. 
-1 ... ~~~.~,~ .• ~~.~ __ =-c-----------------------------------

-F- ............... ' 
-, 

"'f~"~·····~--~------------------------------------• 

--SEM DOCUMENTQ COMERCIAL 2010·02-04 2010-02-04 
ENGEMAN MARIQ BELTRAO ED1SE RENAlO DE SOUZA DUQUE 

130914 (NORMAL) 14:23 15:16 

6778134/SSP-PE ENGEMAN SOFIA NOGUEIRA BElTRAO 
COMERCIAL 2010-02-04 2010-02-04 

EDISE RENATQ DE SOUZA DUQUE 
(NORMAL) 14:24 15:16 

069368868/1FP~RJ MITSUI MARCELO RODRIGUES 
COMERCIAL 201Q-(J2-04 2010-02-04 

EDI$E RENATO DE SOUZA DUQUE 
(NORMAL) 14:26 15:16 -

[rllr.l:la ca 1~!J;jB Ot-lll*<lT el I Compromlsso Otg!U!TaI'IlO PlI1'IIet!IlI1 O~m1!!lotoonIrllL 

I AUUA!O R!IJW.OCla.r..atAN-SU.IA'OO IiEl11Wl II ..... ,-, 

"'" ~O"'c::'12a10 1 '~30 I ClttglJllm" Q- Ttl'llZl q-.tO"'c::'.70l0 H:OO ".~ 

o ~t::llelrU'll fac hor1~ df~1f 

JOUCI1ţIO I 
S:r.1tirio&1tdD -(81) 91 i6-0063 

GLORIABOA "!ARDE, 

CO)o..TOR).1E NaiSA CO~"\"ERSA V" Fcr..""E, SaUaIO aOBSERQUK> DE 
AG~1)AR. m.u REl.t"N"lA.O DE l,n-.'-S 10 :-.m.-u"""TOS PARA DR... M .. UUO Baruo 
CO~IDR. DWt.""EN-A SE\{A..~A DE 25 A 20.01 
DESDE JAAGRADB;O SUA AlE:'JC;ĂO 
'D' 
FA lThlA BEZERRA 
SECRETĂ1UA 

'vir.§ acompanhad:l do Sr. Marcelo Ibdri~ - Dretor da W1Ite Marti"ls 1 
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Relat6rio Conclusivo - Inquerito n'2 3985/0F (RE n2 18/2015-1) 

DATA/HORA DATA/HORA 
DOCUMENTO EMPRESA VIS1TANTE 

ENTRADA ENTRADA 
V1SlTADO 

METRO-
COMERCIAL 2010-02-25 201(}-()2-25 ADAlBERTO SANTIAGQ 

069368868/IFP-RJ MITSUI MARCELO RODRIGUES 
(NORMAL) 10:59 13:30 

pou-
BARBALHO 

TAN 
METRO-

COMERCIAL 2010-02-25 2010-02-25 ADALBERTO SANTIAGQ 
1123402!IFP-RJ ENGEMAN MARIQ BARBOSA BEl TRAD 

(NORMAL) 10:59 13:29 
POll-

BARBALHO 
TAN 

11l3402/IFP-RJ ENGEMAN MARIQ BARBOSA BEL TRAD 
'NCOM' m48 14"9 

EDITA 5ANDOVAl DIAS ARAGAO 

,,, ENGEMAN SOFIA NOGUEIRA BElTRAO I 20~~;-O4 EDITA 5ANDOVAl DlAS ARAGAO 
14'20 

069368868/IFP-RJ MITSUI MARCELQ RQDRIGUES 
(NORMALI 1L03 12"6 

EDITA SANDOVAl DIAS ARAGAO 

ENGEMAN SOFIA NOGUElRA BELTRAO 
I 2~~-O4 EDiSE PAULD ROBERTQ COSTA 'o lnl 

003450 AlEJANDRO JOSE HITA 
I 20~~~~-04 EOISE PAUlO ROBERTO COSTA 

INORMALI 16,28 

ENGEMAN MARIO BARB05A BElTRAO 'NnRM~~\l 16,28 08'58 
EDI5E PAUlO ROBERTO COSTA 

106. Em 08/03/2010, existe registro de outro evento relativo il visita ao 

COMPERJ, em que MARIO BELTRAO teria solicitado convites para dois executivos da 

WHITE MARTINS, consonante a afirma~ao de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO 

YOUSSEF quanto il indica~ao da empresa para obra naquele complexo, que teria sido o 

suposto motiva do repasse de recursos feito ao sena dor. 

-- ... ..,...,. .. " .. ~ 

"-. ....... )'10,, ~. "., ~ r...-_ ...... InO _ 

_ 00 ~ r-o..~. 

~~~""0DIlV 

~ =1l9!~C r-" ........... _r...I_r.mr._·ot_ 
<I>9).:z:,~,,,. -,,,, 

~ _ .. _ .. _ ... _ .... _ .. toOfi ..... 

r...,.. n 
,...~""", .. "" ... ",~ .... "" ... "'-

t.o_ .. , 

.... ~_ .. 
"fî'"'O'"îO-,.. r ... -r;;;;;;; ... __ ",_ .. ~_._ ... DOtoPP<I 

I 
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Retat6rio Conclusivo - Inquerito n!2 3985/0F (RE n2 18/2015-1) 
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Relaterio Conclusivo -Inquerito n2 3985/DF (RE n!2 18/2015-1) 
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Relat6rio Conclusivo - Inquerîto n~ 3985/DF (RE n2 18/2015-1) 

SEM 

...... -Ar_ •• ov 

_,_~ .......... ~",,_ "_~""~ .... 0<':Il""""1_ ---....... '0'''. 

0 • .....-00; . __ .. .,.,.... .. [--
--,."....,...'-

"'" .... " '1''' .. 0lU'-"" • ro .... _ 

~ .. :::::::::';';.:!'''W 
......... , ....... u"",,~-=> 

_'I!!.II!o'~I!III._,..,.I_o.,,"!MIP1Jl 

.....Gw<IO"'~~ --p-~-, 

NAO 

DOCUMENTO INFORMA- GllSON DANTAS 

131896 DA 

1123402/SSP·PE ENGEMAN 
MARIO BARBQSA 

BELTRAQ 

"1 
~~r~--~~~·---------------------------------. 

-1---
"1 

-r~=-~------------------------

COMERCIAL ZOl().()3·10 2010-03-10 
EDISE 

PAULQ ROBERTQ 

(NORMAL) 08:58 09:50 COSTA 

COMERCIAL 2010-03-10 2010-03-10 
EDISE 

PAULQ RQBERTQ 

(NORMAL) 08:59 09:42 COSTA 

107, Em 10/03/2010 mais um compromisso externo de MARI O BELTRĂO com 

PAULO ROBERTO COSTA, 

_001'11""" 
Compromisso 

- _ • __ l'ZO" .. 0"0 

_"""OICIY20"" OD-lO 
:30 _ 

r!._""'l<>' __ '" 
",.«>;.. () Q;\j~ 
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ln'mf»!._~"~·""R:9Q_ 

o,on.70,a,oOlo 

r~ f.1 
ru"' ... ''''' .... ~....,. .. rU_IlH_ 

- ..- ~ ...... 

-1 
""I~··""·~oo""",-----------------------------------------------

--i"o ~.-

, 

"1 
... 'ro .... o~~ .... "~------------------------------------------------. 
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Relat6rio Conclusivo -Inquerito n!2 3985/DF (RE nQ 18/2015-1) 

---'-~'''''' 

~""". 
~~!.!I'l!@p~o@!!!Wţtta'·~...!I.!'mumQ~B~alllllll:!lti~ .. 

108. O compromisso entre PAUlO ROBERTO COSTA e HUMBERTO COSTA, um 

eate da manhă, anteriormente marcado para o dia 18/03/2010 no mesmo HOTEL 

SOFITEL COPACABANA, foi agendado para um local conhecido como ESBRAS, no dia 

19/03/2010 . 

--"'Compromisso 

_ ''''I~Jm,o ... 01:10> - ,,_ ... IMI>G'OIO .. 't«! 
r~..., ... _ ........ 

-
_~"'_·_it""""~"".'7_.""",,,,",~ __ ... ,t"~'!5fJ 
Nf!~IffiIiD\'l'M3)-~~t""""C>ll~ 

18113<'07:Ml71O·~~'o,!.(l<"17$oO!ItD, 

~...... ,--
"""" 

.'! ....... -

~WV4 """,01». 

., .... 

=b._O"' ... QIo!c(l."',,!O<>I. 

Qll(JJ,2Il",,,n -

'-r---·· 
T 

""'"""'rIiCoOl .. ..,...,.--_c-

"/ 
~ r .. __ r __ ..,c.. 

t~~",,,,,,~,. __ .mlll'l<"'<b<enI'n'Il~P __ .. ~,,",l&Q •• 5!9J""HQT~\.S.QflJfl.C~·"'~~JU,.QoIO.J;tIP~ 

~ .... ~~ 

r-OO'-~CU~M"~EN~T-O----------------------------------------nD~AT~N~HnORA'-nD~AT~N~H~O~RA'-----------------------" 
EMPRESA VISITANTE VISITADQ 

ENTRADA ENTRADA 

1123402/IFP-RJ ENGEMAN MARIO BARBOSA BEL TRAC 
COMERCIAL 2010-03-30 2010-03-30 

EDITA 
TATIANA WAlESKAC M 

(NORMAL) 10:00 10:56 DASllVA 

069368868/IFP-RJ MrTSUl MARCELO RQDRrGUES 
COMERCIAL 2010-03-30 2010-03-30 

EDITA 
TATIANA WAlESKA C M 

(NORMAL) 10:01 10:56 OASllVA 

6778134/SSP-PE ENGEMAN SOFIA NOGUEIRA BELTRAO 
COMERCIAL 2010-03-30 2010-03-30 

EDITA 
TATIANA WALESKA C M 

- - (NORMAL) 10:01 13:50 DA SllVA 
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Relat6rio Conclusivo -Inquerito n2 3985/DF (RE n2 18/2015-1) 

1123402S$P-PE 

6778134/SSP·PE 

SEM DOCUMENTO 
134163 

SEM DOCUMENTQ 
134164 
SEM DOCUMENTO 
134165 

1 

SEM DOCUMENTQ 

134166 

SEM DOCUMENTO 

134546 

SEM DOCUMENTO 

134547 -

NAO 

INFORMA- MARIO BEL TRAD 
DA 

ENGEMAN SOFIA NOGUEIRA BELTRAO 

ENGEMAM MARIO BELTMO 

ENGEMAM SOFIA BElTRÂa 

MITSUBISHI MATHEW J. LOPIN$KI 

1 ENGEMAM \ LU1ZTADASHIAKUTA 

NAO 

INFORMA- MARIO BElTRAO 

DA 
ACOMPA-

MARCELO RODRIGUES 
NHANTE 

COMERCIAL 201{}-{}4-14 

(NORMAL) 10:56 

COMERCIAL 2010-04-14 
(NORMAL) 10:56 

COMERCIAL 2010-0$-13 

(NORMAL) 09:22 

COMERCIAL 2010-05-13 
(NORMAL) 09:23 

COMERCIAL 2010-0$-13 

(NORMAL) 09:24 

1 

COMERCIAL 1 2010-05-13 
(NORMAL) 09:25 

COMERCIAL 2010-05-24 

(NORMAL) 17:10 

COMERCIAL 2010-05-24 

(NORMAL) 17:16 

UI- ..... J 

FL P{;f(; 
L 

201(H)4-!4 

11:32 
EDISE PAULO ROBERTO COSTA 

2010.Q4-14 
EDISE PAULO ROBERTO COSTA 

11:32 

2010-05-13 SALAVIP-
J05E CARlOS COSENZA 

10:33 EOI$E 

2010-05·13 SAlA VIP-
J05E CARl05 COSENZA 

10:33 EOISE 

2010-05-13 

10:33 
EDISE JOSE CARlDS COSENZA 

2010-05-171 SALA VIP 1 

'DIS' 
- JOSE CARlOS COSENZA 

14:57 

2010-05-24 
EDiSE PAUlO ROBERTO COSTA 

17:50 

2010-05-24 
EDISE PAUlO ROBERTO COSTA 

17:50 

109. Em 24/05/2010 existe registro de entrada e solicita,ao de reuniao com 

MARIO BELTRĂO na agenda oficial de PAULO ROBERTO COSTA, da qual tambem teria 

participado MARCELO RODRIGUES, alem de novo registro de entrada no dia seguinte. 

_, .... ,~ 
Compromls~o 

r-",,_ ... __ _ 

-
069368868/IFP-Rl MITSUI 

1123402/IFP-RJ ENGEMAN 
-

1123402/IFP-Rl 

SEM DOCUMENTO 
HEXAGONAl 

135114 

SEM DOCUMENTO 
HEXAGONAl 

135113 

SEM DOCUMENTO 
GDK 

135117 

- . 
COMERCIAL 

MARCElO RODRIGUES 
(NORMAL) 

MARIO BARBOSA BELTRAO 
COMERCIAL 

(NORMAL) 

MARIO BARBOSA BELTRAO 

MARI O BELTRAO 
! COMERCIAL 
I (NORMAL) 

SERGIO IANNIBElU 
COMERCIAL 

(NORMAL) 

CESAR OliVEIRA 
COMERCIAL 

(NORMAL) 

-

2010-05-25 2010-05-25 
EDiSE FRANCISCO PAIS 

15:49 16:56 

2010-05-25 2010-05-25 
EDISE FRANCISCO PAIS 

15:49 16:56 

PAUlO 'ROBERTO COSTA 

2010-06-08 2010-06-16 SALA VIP- RENAlO DE SOUZA 
14:56 09:12 EDISE DUQUE 

201Q-06-08 2010-06-08 SALA VIP- RENAlO DE SOUZA 
14:56 1S:42 EOISE DUQUE 

2010-06-08 2010-06-08 SALA VIP- RENAlO DE SOUZA 

14:59 16:59 EDiSE OUQUE 

110. Em 14/06/2010 mais um compromisso externa envolvendo PAUlO 

ROBERTO COSTA e MÂRIO BEL TRĂo: 
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Relat6rio Conclusivo -Inquerito n2 3985/DF (RE n9 18/2015-1) 

r-------------------------------------------~--~~ t r,_ n .......... -
Ev,,"to de IIm die inteiro 

IOJ[""""·""'"""'_W·~·· .. 

3063153/IFP-RJ 

....... '~'JI."'. ," 
r_ .... 'u... .... !" 

FIDENS 

1123402/SSP-PE ENGEMAN 

JURANDIR DA CONCEII;ĂO 

TOBUa 

MARIQ BARBOSA BELTRAO 

,-_ ..... _".-_", -
~." 

COMERCIAL 2010-06-15 2010-06-15 
EOISE PAULO RQBERTQ COSTA 

(ESPEClAL) 08:51 11:28 

COMERCIAL 2010-06-15 2Ql(}.()6-15 
EDISE PAULO RQSERTa COSTA 

(ESPEClAl) 08:52 11:46 

111. Outro registro de MARIO BELTRÂO na agenda de cornprornisso de PAULO 

ROBERTO COSTA ern 15/06/2010 . 
~_.

Compromlseo 

- .. ,,.,. ... ,, - .... " 
T_"',~" M ,~ .. " r_ ....... __ 

... _ d' ....... __ ' 

~....,.,.... ..... ~I 

458229S/SSP-MG FI DENS 

SEM DOCUMENTD NAO 

135325 INFORMADA 

1123402jSSP·PE ENGEMAN 

069368868jDIC-RJ 
WHITE 

MARTINS 

1123402jIFP-RJ ENGEMAN 

1123402jS5P-PE ENGEMAN 

RODRIGO FtDENS 

BERNARO GRADIN 

MARIO BARBOSA BElTRAO 

MARCELO RQDRIGUE5 

MARIO BARBOSA BEL TRAO 

MARIO BARB05A BElTRAO 

COMERCIAL 2010-06-15 2010-06-16 
EOISE PAUlO RQSERTQ COSTA 

(ESPEClAl) 08:53 10:20 
COMERCIAL 2010-06-16 2010-06-16 $ALAVIP -

(NORMAL) 14:02 14:53 EDISE 
PAULO ROBERTO COSTA 

COMERCIAL 2010-06-16 2010-06-16 
E0I5E PAULO ROBERTO COSTA 

(NORMAL) 14:12 15:53 

COMERCIAL 2010-07·15 2010-07-15 
EDISE FRANCISCO PAIS 

(NORMAL) 11:33 12:46 

COMERCIAL 2010-07·15 2010-07-15 
EDl5E FRANCISCO PAIS 

(NORMAL) 11:34 12:46 

COMERCIAL 2010-07·15 2010-07-15 
EorSE PAULO ROBERTO COSTA 

(NORMAL) 14:10 17:22 

112. Outro cate da manhâ foi agendado corn PAULO ROBERTO COSTA para o dia 

15/07/2010, no COPACABANA PALACE, corn a presen~a de MARIO BELTRĂO e 

HUMBERTO COSTA, sendo que as 11:33 e 11:34 consta registro de entrada na 

PETROBRAS de MARCELO RODRIGUES e MARIO BELTRÂO, sendo que este ainda 

retornou as 14:10 para falar corn o ex-diretor. 
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113 . Mais alguns registros de entrada de MARIO BELTRÂO na PETROBRAS 

acompanhado de solicita~ao de reuniao. 

COMERCIAL 2010-07·20 2010-07·20 
1123402/SSP-PE ENGEMAN MARIO BARBOSA BElTRAQ 

16:04 15:23 
EDISE lUCIA CAMARA COSTA 

(NORMAL) 

e-_ ... ,..... c._ 
" Compromlsflo ru""",,,,,,,,I"-"""'''' r'y ...... _ 

.- .....:l1!lttJlt/lO.flITRfc;.[IE.OUllR - -_. 
IWll>Or.J'/C,O ". "'OI) • . - - . - , ........ '"';oo<I7no1' . ,~ • rr._""' ................ """ - g '-'M,m ... """, 

I 

COMERCIAL 2010-07-27 2010-07-27 MARIA DAS GRAC;AS S. 
1123402!SSP·PE ENGEMAN MARIO BARBQSA BEL TRAD EOISE 

(NORMAL) 16:48 18:06 FQSTER 

E!llfada da iI!J! 00;1 ONOrnlc3r ~ 
Compromisso O Marcar oomo P3rtJC:mr O J.\3!ller m,pont.rel 

IAulInto 1 Mano Beld.o II ""'" local - er271C17/2010 17:0::1 /"',-'" 1 Miii 
Q- ~rmfna er:.1,(17/Z(1'lO lUI 

o E&lect:brum tJ.:;o noB.., drerel\1'i:! 

I ", .. nţ .. I 

EBERHARD HANS JACOB COMERCIAL 2010-08-04 2010-08·04 MARIA DAS GRA!;AS S. 
1048960!OEPMAF EOISE 

LANGE (NORMAL) 13:S5 15:02 FOSTER 

COMERCIAL 2010-08-04 2010-08-04 MARIA DAS GRA\:AS S. 
17546!OPMAF BERNOJOCHEN EDISE 

(NORMAL) 13:56 lS:01 FOSTER 

COMERCIAL 2010...()8-04 2010.Q8-04 MARIA DAS GRA<;AS S. 
1123402/SSP-RE PARTICULAR MARIO BAR80SA BELTRAQ EDISE 

{NORMAL} 13:59 15:01 FOSTER 
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I Do .. rţ .. 

00584627921!SSP-
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ENGENHARIA 

1123402!SSP-PE ENGEMAN 

t ........ ""~ 
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RODRIGO AlVARENGA 

FRANCQ 

JURANOIR DA CQNCEOICAO 

TOBua 

MARIO BARBOSA BELTRAD 

.. .-- r_ .... '\oOl!!:ro'O w '"" o 
;U"_..,a.o,~IiIo_. - ()~I.I 

~m.'!OODO~ 

=~ 
~~_R>Ot ... ~-~ 

11"':l'J1D'~-l'd 

\t-' •... " . 
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COMERCIAL 
2010-08-11 201D-08-11 

(NORMAL) 
10:10 10:50 

COMERCIAL 2010-08-11 2010-08-11 

(NORMALI 10:13 10:50 

COMERCIAL 2010-08-11 2010-08-11 

(NORMAL) 10:14 10:50 

- - ~ .. 
,.- ," 

..... fi--,----
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-1"-"'-
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• 1123402!SSP-PE MARIO BARBQSA BELTRAO PAULO ROBERTO COSTA 

l1Z3402/SSP-PE MARIO BARBOSA BEL TRAQ PAULO ROBERTO COSTA 

SEM DOCUMENTQ NAO 
MARIO BEL TRAQ 

COMERCIAL ZQ10-08-18 20tQ-{)8-18 
EOISE PAULO ROBERTO COSTA 

137812 INFORMADA (NORMAL) 15:55 16:27 

SEM DOCUMENTQ NAO JURANDIR DA CONCEICAO COMERCIAL 2010-08·18 2010-08-18 
EDISE PAUlO ROBERTQ COSTA 

137813 lNFORMADA TOBUS (NORMAL) 15:57 16:27 

1123402/IFP-RJ ENGEMAN MARIO BARBOSA BEL TRAO 
COMERCIAL 2010-08-25 2010-08-25 

EDISE PAULO ROBERTO COSTA 
(NORMAL) 15:20 16:29 

• 
SEM DOCUMENTO ANDRADE ElTQN NEGRAO DE COMERCIAL 2010-08-25 2010-08-25 SAlA VIP-

PAULO ROBERTO COSTA 
138130 GUTIERREZ AZEVEDO JUNIOR (NORMAL) 15:23 16:45 EDISE 

1123402!IFP-RJ ENGEMAN MARIO BARBOSA BElTRAO 
COMERCIAL 2010-09-08 201Q-09.Q8 

EDISE 
RENATO DE SOUZA 

(NORMAL) 14:15 15:05 DUQUE 

46695/CREA-RJ IESA 
JURANOIR DA CQNCEICAO COMERCIAL 2010-09-08 2010-09-08 

EDISE 
RENATa DE SaUZA 

TOalla (NORMAL) 14:16 15:05 DUQUE 

• EIltr.t:l~ da il9!:'Ij; ONotr.J::,3r ~ I compromisso O t.13r,::ar oomo Pal1\cUlar Ot..m~ruE!XI(I'jel 

I~Utmto ~oCJ Sr. W,IOO 6EURÂO II "'"' ",,,, 

""" "'" 1L::JO 1"'_ .. 
CJ&'0912010 

Q .. """ "'m" Tl!mt'I.aqlJa 15:00 
O&t;l91~10 

O ~eeaearil'lr, u.e nm;1;l orere!l1ie 

1""·"" I 
(81) Sf7&095-3 
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1123402/IFP-RJ ENGEMAN MARI O BARBO$A BELTRAO 

111310678/IFP-RJ 

SEM DOCUMENTO 
138669 
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(NORMAL) 09:35 11:S3 

EDISE ) PAULO ROSERTO COSTA 

r>l__ lI'l 
r ....... """"'.....,.. ... r..-,,,,,...,,... 

COMERCIAL 2010-09-29 2010-09-29 
SULACAP 

MARIA DE FATIMA 

(NORMAL) 11:26 12:22 RAMOS MDREIRA 

COMERCIAL 2010-09-29 2010-09·29 
SULACAP 

MARIA DE FATIMA 

(NORMAL) 11:27 12:23 RAMOS MOREIRA 
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11391570s/rFP-R1 
BAHIA 

SERG10 PEREI 
COMERCIAL 2010-10-21 2010-10·21 

5061367505/0 

1123402/SSP-PE 

CONTROL (ESPEClALl 09:22 15:34 

ClRCOR AlVARO MARZUlLQ 
COMERCIAL 2010-10·27 2010-10-27 
(ESPEC1ALj 09:24 13:39 

VISITA 
2010-10-27 2010-10-29 

ENGEMAN MARIa BARBOSA BEL TRAG NORMAl-

E"ml<llllgl!rc. 

Compromlsso 

l'I~l~e~t~ tQl(! 

COFRE 
09:48 

ONl:lD:lr C 
Dt.tm/Ir=:,h1'llClllJ' O~I;r_.'CliXlW'1 

OttJ~.""'_":tI1*,;rllrn. 

Ok! GIOm. obrlpda, rveoflflrr.>o I 'INrO'" di127.10 ("'..-t~21rl)iÎ116'0Ql •. 
Plrtidplrol;p1.· De. Mlrlo Belt<Io. O •. S4!rciDO\~ .. dl e.ahl~ Control ~ O •. AI_ro Mamllo 
d.C;rtD'. 

"', 
F.,.im~ ~!TI 

~,"uiria 
(81) 3497-307'3 

CONţ()RM~ NOSs.-. CONVE1\SA VIA FONt SOliOTAMOS OOas~QUIO OE AGENOA-1l. UMA 
Ri:UN1AocoMOR.OUQUE!.E !'OS!.(VU NA5EtMIiA OE 19 "2UO.COM OO!l.. Mo\!<JO 
BElTRĂO [Olt 5EII>10 RlBEIRO 0.10. SAHlACQNTROL 
OBOEJA AG~OEt05U" ATEH{Ao 

'0' 

08:51 

I 
, 

I FATIMA BEZf!l.AA I 
'- 5ECII.ET~~ _____________________ J 
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DPF/rţ 
FL.1 ~-i Il 
-

5061367S05/CREA-
VISlTA 

2010·10-29 2010-11-09 
(lReDR EQl5E PAULO RQBfRTO COSTA 

sp ALVARQ PIERD MARZULLO NORMAL-
08:50 09:14 

COFRE 

01139157D5/SSP-BA 
BAHIA 

SERGIQ LUIZ PEREZ RIBE1RO 
COMERCIAL 2010-10-29 2011-03-24 

falSE PAUlO ROBERTO COSTA 
CONTROl (ESPEClAL) 08:51 07:41 

VI$ITA 
2010-10-29 2010-10-29 

1123402/SSP-PE ENGEMAN MARIO BARBO$A BELTRAO NORMAl-
08:52 16:32 

EDI$E PAULO ROBERTO COSTA 

CQFRE 

V1SITA 
2010-10-29 2010-10-29 

117546/DPMAF CONDUTQ BERND jQ(HEN EICHERT NORMAl-
08:53 11:26 

EDISE PAUlO ROBERTO COSTA 

CQFRE 

OOS84627921/DlC-RJ FIDENS RODRIGO FRANca 
COMERCIAL 2010-11-16 2010-11-16 

EDISE PAUlO ROBERTO COSTA 
(NORMALI 10:42 12:10 

1123402/SSP-PE ENGEMAN MARIO BARBOSA BEL TRAO 
COMERCIAL 2010-11-16 2010-11-16 

EOISE PAUlO ROBERTO COSTA 
(NORMAL) 10:44 12:10 

NAO 
VISITA 

2010-11-24 2010-11-25 
1123402-ITB-Rl MARI O BHTRAO NORMAl- EQlSE PAUlO ROBERTO COSTA 

INFORMADA 
COFRE 

10:58 09:00 

SEM DOCUMENTO NAO ---
COMERCIAL 2010-12-20 2010-12-20 SALAVIP -

142323 INFORMADA 
DOMINGOS BUlUS 

(NORMAL) 16:40 17:57 EDISE 
PAUlO ROBERTQ COSTA 

SEM DOCUMENTO NAO 
MARCElO RODRIGUES 

COMERCIAL 2010-12-20 2010-12-20 SALA VlP-
PAULO ROBERTO COSTA 

142322 INFORMADA (NORMAL) 16:40 17:57 EQISE 

SEM DOCUMENTO NAO 
MARIO BELTRAO 

COMERCIAL 2010-12-20 2013-07-09 SALA VlP-
PAULQ ROBERTO COSTA 

142321 INFORMADA (NORMAL) 16:40 15:19 EQISE 

114. Portanto, alem da liga~ao entre MARIO BELTRAO e HUMBERTO COSTA ja 

fartamente demonstrada, tam bem se refor~aram os vinculos existentes entre os dois e 

a empresa WHITE MARTlNS, apontada por ALBERTO YOUSSEF e, posteriormente, 

confirmada por PAULO ROBERTO COSTA como responsavel pelo repasse de valores para 

campanha do Sena dor em 2010, com a intermedia~ao oferecida pela ex-Diretor de 

Abastecimento da PETROBRÂS, com poder de decisao para facilitar a contrata~ao da 

empresa em obra do COMPERJ. 

115. A quantidade de compromissos em que MARIO BARBOSA BELTRAO e 

MARCELO RODRIGUES tiveram juntos na PETROBRAS entre 2007 e 2010, destacados em 

amarelo nas planilhas acima, nao deixam duvida acerca dessa rela~âo . 

116. Alem disso, alguns compromissos externos no Rio de Janeiro, envolvendo 

HUMBERTO COSTA, PAULO ROBERTO COSTA e MARIO BELTRAO, entre os anos de 2009 

e 2010, chamam a aten~ao: 

» Cafe da manhă no dia 10/12/2009, no HOTEL CAESAR PARK IPANEMA, 

entre HUMBERTO COSTA, PAULO ROBERTO COSTA e MARI O BELTRAO, 
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117 . 

sendo que este ultimo figura em registro de entrada na PETROBRAS, na parte 

da tarde, acompanhado de DOM ING OS BULUS e MARCELO RODRIGUES; 

» Cafe da manhii no dia 29/01/2010, no HOTEL SOFITEL COPABANA, entre 

HUMBERTO COSTA, MARIO BElTRAO e PAUlO ROBERTO COSTA; 

» Cafe da manhii no dia 19/03/2010, anteriormente agendado para O 

HOTEL SOFITEL COPABANA e, posteriormente, para o local denominado 

ESBRAS, entre HUMBERTO COSTA e PAUlO ROBERTO COSTA; 

» Cafe da manhii no dia 15/07/2010, no HOTEL COPABANA PALACE entre 

HUMBERTO COSTA, MARIO BElTRAO e PAUlO ROBERTO COSTA, seguido 

da entrada de MARCELO RODRIGUES e MARI O BELTRAO na PETROBRAS as 

11:33 e 11:34, sendo que este ultimo ainda retornou as 14:10 para falar com 

o ex-diretor. 

Portanto, a liga~iio de MARIO BELTRAO com HUMBERTO COSTA, PAULO 

ROBERTO COSTA e WHITE MARTINS, assim como os registros jâ descritos, que 

demonstram encontros ocorridos em circunstâncias, no minim o, suspeitas e 

reveladoras, alem do interesse da empresa na contrata~iio pela PETROBRAS no 

COMPERJ, conferiu credibilidade as declara~6es do colaborador. Mas ainda existiam 

outras circunstâncias a serem exploradas ao longo da investiga~ao, como a identifica~ao 

do modus operandi eventualmente utilizado para o pagamento de valores e o proprio 

pagamento em si. 

VIII. DO V{NCULO ENTRE MARIO BELTRĂO, HUMBERTO COSTA E 

PETROQU{MICA SUAPE EM 2006 

Vl/l.l, DA SINDlCÂNCIA CI-OS 17/2015 

118. Em 23/03/2015 foi instaurada a Comissao Interna de Apura~ao C1-DS 

17/2015 (Apenso II destes autos). para apurar fatos narrados pela ex-funcionârio da 

PETROBRAS, CARlOS ALBERTO NOGUEIRA FERREIRA, revelando que em 2006 foram 

formalizados os primeiros contratos para consecu~iio do polo petroquimico SUAPE na 

sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro, aprovados pela Conselho de Administra~ao das 

empresas do polo petroquimico e apenas executadas em Recife. Teriam sido feitos 

contratos com quatro empresas cujos recursos foram destinados a campanhas do PT em 
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DPF/MJ /J 
FL.1~n f 

Pernambuco, especialmente de HUMBERTO COSTA ao governo do estado. Assim narrou 

os fatos no curso do procedimento administrativo hieerlink fis. 03/11 do Apenso II): 

"Sobre os contratos e pogamentos referenciados no videa propagado na 

internet esclareceu que sua exposi~oo estava relacionada aos controtos de 

consultorio firmados cam as empresas CNO - Odebrecht, SCHAHIN 

Engenharia, Guimarăes Ferreira Consultoria Economica e Cristiano Oliveira 

Arquitetura e Engenharia, todos firmados cam o especlfico propasito do 

!inanciomento de componha de alguns politicos do Partida dos 

Trabalhadores (PT) na Estado de Perambulo; Que somente no contra ta 

firmado com a Guimaroes Ferreira a PQS recebeu alguma cantrapresta~oo 

em termos de servi~os tomados, mas noo que pudessem justificar o 
montan te do valor pago (da ordem de R$1.300.000,00). Que em todos as 

outras tres contratos firmados a PQS noo recebeu qualquer contrapresta~oo; 

Que o propasito exclusivo dos pagamentos realizados nestes contratos era 

o financiamento dos companhas dos politicos do Partida dos 

Trobalhadores no Estado de Pernambuco nas elei,ăes do ano de 2006; 

Oetalhou ainda que a sua declara~oo apresentada no video sobre o 

pagamento de R$ 100.000,00 a empresa Cristian o Oliveira teria o proposito 

de acobertar o financiamento de campanha do candidato Pedro Eugenio, do 

Partido dos Trabalhadores; Que a empresa Cristiano Oliveira apenas ' 

emprestou seu nome' para a realiza,fia deste pagamento; Que a empresa 

Cristiano Oliveira sofreu a pressfio em razfio do seu interesse na manuten~oo 

de contratos com a PQS, mas que, a despeita de taI fato, acredita que esta 

empresa nfio ficou com qualquer parcela do pagamento realizado;" 

119. Sobre o projeto de constru~ăo do polo petroquimico e participa~ao de 

HUMBERTO COSTA disse: 

"Que o projeto era tocodo pela Petrobras com um grupo privado de 

empresas (Vi cunha, Fit, Polyenca); Que esse projeto inicialmente seria na 

Bohio; Que Humberto Costa assistiu uma apresenta~oo sobre o projeto e 

sugeriu que fosse apresentodo a Ministra Oi/ma; Que ouviu dizer que no meio 

des ta apresenta,fio ela sacou esse projeto como umo maneira de alavancar 

a industria tiixti/ sintetica e perguntou se nfio queriam fazer em parceria com 

a Petrobras; Ai foi formada essa Yoint venture' sendo criado o ClTENE que 

passou a ser sacio do Petroquisa; Foi ai que entrau Humberto Costa, pols ia 

trazer esse projeto da Petrabras para a Estado de Pernambuco; Que a 

determina,fio de contratar a Schahin e CNO veio do Rio (do Gerente do AB

PQ Abdala, falecido); Que foram feitos os contratos ClTEPE cam SCHAHIN e 

PETROQUIMICA com a CNO; Que destes contratos observou que escopo era 

so estudo e consultoria; Que nenhum praduto foi entregue como 

contrapresta~fio a PQS (nem mesmo um book); Que os contratos firmodos 

foram sa para dar veracidade aos pagamentas destinados a~ 
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jinanciamenta dos Companhas da PT em Pernambuco, especialmente do 

politica Humberto Costa ... Que o contrato do eNO seguiu o podrao do 

Schahin;"(d.n.) 

120. o P6LO PETROQufMICO DE SUAPE, localiza do no municipio de Ipojuca/PE, 

instalada em terrenos vizinhos a REFINARIA ABREU E UMA, teria em sua composi~ăo 

acionaria inicial: 

li> COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO-PETROQUIMICASUAPE 

- PQS (CNP) 07.986.997/0001-40): 

- 50% PETROBRAS QUIMICA SA - PETROQUISA (CNP) 33.795.055/0001-

94) 

- 50% COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DO NORDESTE - CITENE (CNP) 

07.044.021/0001-58) 

li> COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE (CNP) 

08.220.101/0001-80): 

- 40% PETROBRAS QUIMICA SA - PETROQUISA (CNP) 33.795.055/0001-

94) 

- 60% COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DO NORDESTE - CITENE (CNP) 

07.044.021/0001-58) 

121. A partir de 08/09/2008, o capital da PQS e CITENE passou a ser 100% da 

PETROBRAS, haja vista que a PETROQUISA, subsidiaria da PETROBRÂS, adquiriu as a~oes 

da CITENE, empresa privada. 

122 . As empresas implicadas na Sindicância em tela sao: 

122.1. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT - CNO (CNP) 

07.986.997/0001-40) - contrato n2 011/2006, datado de 13/10/2006, as fis. 61/145 do 

Apenso "Volume Unico: 

li> Na Ata de Reuniăo do Conselho de Administra~ao da 

PETROQUIMICASUAPE, em 04/10/2006, em que estavam presentes as 

pessoas abaixo relacionadas, foi registrado que a Diretoria havia feito 

contato com as empresas QUEIROZ GALVĂO, ANDRADE GUTIERREZ e 

SCHAHIN ENGENHARIA SIA tendo o colegiado autorizado que a Diretoria 

negociasse diretamente com a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT. 

Representantes do Conselho de Administra~ăo; 
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Presidente: ANTONIO lORGE ABDALLA KURBAN 

secretario: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 

Conselheiros: PEDRO LUIZ CERRI, ROSANA SERFATY DE CAMPOS, 

ANDRE LUIS DE SOUZA ALVES PINTO e RICARDO STEINBRUCH 

Assessor Conselheiro de RICARDO sTEINBRUCH: REINALDO lOSE 

KROGER 

Diretor superintendente: RICHARD WARD 

Gerente Financeiro: SONNY HANSEN 

Representantes da ODEBRECHT: 

Diretor: GERSON RICARDI 

Diretor: ROGERIO SANTOS DE ARAUlO 

Diretor de Contrato: SAULO VIN[ClUS R. SILVEIRA 

Diretor de Contrato: lOSE FRANCISCO ABREU PENTEADO 

~ Em 13/10/2006 foi assinado o contrato n2 011/2006, assinado por 

RICHARD WARD - Diretor superintendente da PQS e OCTAVIO PEDRO DE 

OLlVEIRA NETO - Diretor Administrativo Financeiro il epoca, bem como por 

GERSON RICARDI e SAULO VINÎCUS ROCHA SILVEIRA como representantes 

da ODEBRECHT, cujo objeto seria "serviţos de consultoria e planejamenta 

para estruturaţăo do escopo do empreendimento, definiţăo de tecnologia e 

consolidaţoo de projeto basica" com valor estimado de R$ 8.840 milh6es, 

com aditivo firmado em 22/05/2007. 

~ Posteriormente a ODEBRECHT foi contratada para efetiva constru~ao do 

empreendimento, assim como foram firma dos diversos "contratos de 

alian~a" pela PETROBRAS em 2010, tambem com suspeita de desvio. 

122.2. SCHAHIN ENGENHARIA SA (CNP J 08.220.101/0001-80) - contrato 

n2 003/2006, datado em 18/10/2006, as fis. 146/209 do Apenso II Volume Unico: 

~ Ata de Reuniăo do Conselho de Administra~ăo da COMPANHIA 

INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE em 04/10/2006, em que o 

colegiado autorizou a Diretoria a negociar com a empresa. 

Representantes do Conselho de Administra~ao 

Presidente: PEDRO LUIZ CERRI 

Secretari o (Gerente Juridico): CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA 

SILVA 
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Conselheiros: CARLOS ZABANI, RICARDO STEINBRUCH, PAULO 

MAURICIO CAVALCANTI GONc;ALVES, ANTONIO APARE CI DA DE 

OLlVEIRA e PAULO PINHEIRO DE CASTELO BRANCO 

Conselheiros Suplentes: D1~BORA SPIZ e ANDRE LUIS DE SOUZA 

ALVES PINTO 

Diretor Superintendente: VALDEMAR TAKUMA SATO 

Diretor Administrativo: ANTONIO CARLOS PEREIRA MAIA 

~ Contrato ne 003/2006 (fis. 146/209 do Apenso II Volume Unico). assinado 

porVALDEMAR TAKUMA SATO, Diretor Superintendente da CITEPE a epoca 

e ANTONIO CARLOS P. MAIA, Diretor Administrativo da C1TEPE a epoca (fis. 

14/19). datado em 18/10/2006, cujo objeto seria "servi,os de consultorio e 

planejomento para estrutura,ăo do escopo do empreendimento baseada na 

tecnologia escolhida pela CONTRA TANTE e consolida,ăo de projeta bâsico", 

com valor estimado de R$ 7.380 milhoes. 

~ A SCHAHIN acabou nao sendo contratada para execu~ao das obras para 

as quais prestou consultoria, mas sim a ODEBRECHT. 

122.3. GUIMARAES FERREIRA CONSULTORES LTDA - EPP (CNPl 

40.812.026/0001-59), Data abertura: 31/07/1991, End.: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 

1.460, Emp Trade Center U 1112 , Aflitos, Recife PE - documentos as fis. 210/234 do 

Apenso II Volume Unico: 

~ Objeto do contrato proposto em 04/08/2006, no valor de R$ 

1.300.000,00, era fazer carta consulta para pleito de financiamento junto ao 

BANCO DO NORDESTE - BNB; 

122.4. CRISTIANO OLiVEIRA ARQUITETURA LTDA (CNPl 

05.246.401/0001-40), Data abertura: 27/08/2002, End.: Av. Caxanga 204, Sala 604, 

Madalena, Recife PE: 

~ Realizava servi~os regularmente, tendo sido pressionada a emitir nota 

fiscal de R$ 100 mii para acobertar financiamento de campanha de PEDRO 

EUG~NIO DE CASTRO TOLEDO CABRAL (falecido abri1/2015) pela PT - existe 

uma planilha e notas fiscais emitidas pela empresa (fis. 100, 104, 143,229, 

230 e 231 do Apenso II Volume Unico); 

123. A documenta~ao e os depoimentos col hidos pelo procedimento interno da 

PQS nao foram suficientes para confrontar os indicativos de desvio de reeursos da PQS 

I 
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para campanhas eleitorais. Por essa razao, foram expedidos oficios requisitando as 

informa~oes pertinentes, cujas respostas poderiam nortear elabora~ao de Informa~ao 

Tecnica ou Laudo Peridal acerca da realiza~ao dos servi~os e destina dos recursos pagos. 

124. Entretanto, alguns depoimentos permitiram vislumbrar a participa~ao de 

MARI O BELTRĂO na indica~ao de empresas fornecedoras do entao projeto de 

constru~ao do P6LO PETROQUfMICO, assim como o vinculo com a empresa WHITE 

MARTINS, alem da presen~a ativa de HUMBERTO COSTA na PQS e o potendal eleitoral 

pelos creditos da sua implanta~ao. 

125. MARICIO SANTIAGO PIMENTEL, ex-Diretor corporativo da PQS (as fis. 21/22 

do Apenso II, Volume Unico), ao ser indagado sobre a presen~a de MARI O BELTRĂO na 

empresa, confirmou: 

"Sr. Mario Be/troo fora recebido em a/gumas dessas acasioes pe/o entoo 

Diretor Richard Ward, e, ainda, pe/o praprio declarante, em reunioes 

havidas cam a contratada White Martins a qua/ O Sr. Maria Se/traa 

representava no Estada de Pernambuca; Afirmou ainda que o Sr. Mario 

Se/troo em a/gumo dessas ocasioes chegou a apresentar a sua fi/ha 

(chamada Sofia Be/trao) como representante de uma empresa japonesa 

(Mitsubshi) que noo chegou a ser contratada, muito embora tenha realizado 

uma apresenta,oo as areas de engenharia e manuten,oo da PQS naque/a 

ocasioo ... " (g.n.) 

126. Da mesma forma, RICHARD WARD, ex-Diretor Superintendente da PQS, (as 

fis. 24/26 do Apenso II, Volume Unico), disse que: 

127. 

O Sr. Mario Be/troo juntamente com sua fi/ha - tambem teria apresentodo a 

empresa Mitsubishi para automa,oo do projeto, mas essa noo chegou a ser 

contratada; Igualmente, esteve presente em uma reuniao com a White 

Martins e o Sr. Mario Se/traa que seria um dos representantes indicados, 

fato este negado pela Diretar da White Martins". (g.n.) 

OCTĂVIO PEDRO DE OLiVEIRA NETO, engenheiro Mecânico Textil, Consultor 

lotado na Diretoria Superintendente da ClTEPE (as fis. 42/46 do Apenso II, Volume 

Unico) tambem confirmou "que o Sr. Mario Be/trao intermediova a/guns contatos de 

empresas contratodas da PQS, ta/ como a fomecedora White Martins ... e fazia indica,oo 

de empresos a serem contratodos". 
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128. PAUlO PINHEIRO DE CASTElO BRANCO, Conselheiro da CITEPE, (as fis. 

56/57 do Apenso II, Volume Unico), ao falar de MARI O BELTRĂO, esclareceu que" 

"teve contato corn o mesmo h6 uns dois anos, mas num projeta diferente - do 

COMPERJ; Esclareceu ainda que o Sr. Maria Beltrăo atua como uma especie de 

representante de empresas do mercadoJ pela que citou que era representante da 

empresa WHITE MARTINS no projeto de fornecimento de hidragenio para o 

COMPERJ, que nâo se concretizou".(g.n.) 

129. SONY HANSEN, atualmente Gerente de Materias Primas e Trading da 

PETROQUfMICASUAPE, (ăs fis. 27/32 do Apenso II, Volume Unico) relatou a participa~ao 

de MARIO BELTRĂO e HUMBERTO COSTA em reuniao com PAULO ROBERTO COSTA, no 

final de 2005, quando ficou definida escolha do projeto a ser implementado, antecessor 

das contrata~6es que teriam servi do para direcionar recursos para campanhas do PT no 

estado, fato objeto de apura~ao na sindicância. 

IJparticipava desse grupa gestor do projeto corn mais cinco pessoas (Roberto 

Ramos - Brasken, Ricardo Stainbruch - Vicunha, Pedro Cerri - Ledervin, Lucas Rocha 

- Dnifi e Antonio Saraiva - Cobaf) ... no final de 2005 houve uma reuniâo cam o 

Diretar de Abastecimenta da Petrobras, Sr. Pau/o Roberfo Costa, corn os Srs. 

Presidentes da Braskem e da grupa M&G e os demais sacios privadas do CITENE, 

da qual o depoente participou, realizada no 22 ou 24 andar do Edise - sede do 

Petrobras no RJ, para tratar da unificaţâo dos dois prajetos, ate mesmo porque o 

BNDES somente poderia financiar um deles; Que nesta ocasiao encontrou corn os 

Srs. Humberto Costa eMaria Beltriio nas dependiincias da Petrabras, uma vez 

que estariam reunidos corn o Difetor de Abastecimento da Petrobras em 

momenta anterior il sua reuniăo (que fora realizada na sequencia); Que nesta 

acasiâo no Petrabras foi informado pela Diretor de Abastecimento Sr. Paulo 

Roberto Costa de que o projeto de PTA seria implementado no Estado de 

Pernambuco ... Que tanto o Sr. Moria Beltrâo coma a Sr. Humberto Costa 

parficipafam de reuniâes com a direţao e ac;on;stas da PQS antes de sua 

formaţQa; Que o Sr. Mario Se/tra~ por diversos vezes indicou potenciois 

fornecedores, dentre o qua/ destacau a empreSQ White Marfins; que a 
parficipaţâo ativa dos Srs. Mario Se/trao e Humberto Costa "iou um certa 

estresse j6 que o primeiro na epoca era Ministro de Estado da Saude e que o entiio 

governador do Estado de pernambuco, sr. Mendon~a Fi/ha, queria levar 05 credito 

pela implanta~Bo do projeto no estado ... Pressupoe que o Sr. Humberta Costa 

tentavo trazer esse investimento para pernambuco para alavancor sua 

campanha 00 governo do estado; Que ninguem entendia aque/a epoca a re/aţoo 

de um Ministro de Estado da Saride cam a Petrobras" (g.n.) 
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130. Mais uma vez destacamos que o vinculo entre MARIO BEL TRĂO, 

HUMBERTO COSTA e WHITE MARTINS existia na epoca da constru~ăo do P6LO 

PETROQUIMICO SUAPE. 

131. Fato curioso citado por SONNY HANSEN foi a contrata~ăo da empresa LCA 

CONSULTORIA, em 2004, "para obten,Go de financiamento do BNDES para a 

implanta,Go de uma planta de PTA e filamentos em Cama,ari - BA", nos mesmos 

moldes da contrata~ăo da empresa GUIMARĂES FERREIRA, entre 2005 e 2006, para 

consultoria de financiamento junto ao BNB. Tai contrata~ao tam bem foi informada por 

lOSE ANTONIO PERUSSO, Gerente de Contabilidade da PQS (as fis. 39/41 do Apenso II, 

Volume Unico) . 

132. Essa sistemâtica de contrata~ăo de consultoria para obten~ăo de 

financiamentos junto a bancos publicos, com percentual de 0,5% do valor a ser 

financiado, chama a aten~ăo, năo parecendo ser valor razoâvel, ao contrârio do 

afirmado pela declarante. Por isso, alguns esclarecimentos e documentos foram 

solicitados tambem quanto a empresa LCA CONSULTORIA, da qual era socio o atual 

presidente do BNDES, LUCIANO COUTINHO, que atuava como consultor-especialista em 

defesa da concorrencia, comercio internacional, proje~iies macroeconâmicas e de 

mercadoB 

133. Assim foram as conclusiies do Relatorio Final da Sindicância CI-DS 17/2015, 

com nossos destaques: 

8. CONCLUSăES 

Baseado nos trabalhos desta Comi~o, condul-se que il ocorr~ncia 
e TRABALHO INCONCLUSIVO pois o campa de atua~ao da Comlssao K. 
Interna de Apura~ăo e limitadoe a (omprova~30 da denuncia neeesslta de 

maiores lnvestiga~oes que extrapolam o ambiente interna da empresiI. '\J11 
pele que esti! (IA nao pode apurar a cxistencla dos preJulzos relacionados \1\ 
aos desvios de verbas dos contratos fjrmado5 pelas emprcs3s 
PctroquÎmicaSuape e (lTEPE na forma das denunc.las apresentadas pela f-, 
ex-empregado refercnciado na CI-OS 017/15. ~ ~. 

~ ~ . I 
Rel,t<l<1o FIn~ld. Coml"lO Intgm. de IlpoJ'oo;:llo oo ... totuOdo~" CI·OS 17/2{)15 \ \., 

tI5I;1(II5-..e~A(lO pag .. 35145 

13 Fante: < http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndespt/lnstitucianaIlOBNDES/AEmpresa/luciano.html> 
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134. 

Importante dcstOlc<1r quc todos os pasamentos rcnlizados faram 
executado~ por melc dos eOntrato5 de prest3~aO dE! servit;os firmildos, a 
exect;50 do Pcdldo de tompra illiSinado corn a Cristlilno OlivcÎra, â ardem 
C' conta das rcspectivas contratadas, pela que n50 cxistr.m posslbllidade 
dl"$ta Comtsslio ,n'aUar tlotenclais desvios de rccuf"'!;OS a partlr da sua 
disponibilila~âo lis contratadas. 

A d~pelto de lais falos, elencamos abalxo alguns pOnt05 Que mereeE'm 
ateno;lio por 030 serem prătÎciis comuns ob~rvadas em outrO$ contrato~, 
pela que recomc!ndamos a 3vallao;:lio da pertlnlmCli1 da crlat;lio de nova(~) 

Comrs~o{aesl Intena{s) de Apurac;âo(oes) para aprofundamento da 
analise das nlia conformidade!>: 

Adl<!ntamcnto!> considcr;ivcls de v;')lores para execuclio de 
5crv,~os ~cm JustiilcativOiS piOlusrvels ap"mntes - nos 
contratos flrmados corn il stHARiN e (Om CI a~o; 
P<tra o (onualO flrmado corn a eNO nao encontrarnos 
documentas produzidos pela tontratada cumo rorma de 
contraprestat;ilo dos servrc;os (.unlratados, mesmo 
solicltando ;os ge5::are'S elOi epoca; 
PMa o contr.lto firmatlo corn il SCHII.HIN obtlvemo$ 
documenta~a QtJ('. aparentemente, năoJustificaria o valor 
pago pelo (onlr<lIO, aiem de tlparemememe /'Iao ~e [l!! 

recebloo tooo~ O) selvl~os contratados. 

8.1 Das empresas 

Ab2"ixO listamo~ as emprC5il.~ envolvldas 1'10 c~opn de apura~ao de 
responsilbllidadc im.allsado por esta comlssiio. 

8.2 Dos potcncials prejuÎzo!. flnanceiros 

Esta eiA niia pOde apurar a e~lsttoncla dos prejulzos relaclonados 
aos desvios de vcrhas dos contratos firmildos pelas empresas 
PctrOQuim:cOlSuOlPC c CfiErE com o:> cmprc:.;J:> indicJd,J~ no ~ubitcm 

ilntC!rior por Umita~t5es na SUii atu3~.lio. ~~ 

Assim foi a constatar,:ăo do Laudo Peridal n2 1720/2015 -INC/DITEC/DPF 

(fis. 1190/1217): 

"Como exemplo da niio execuriio dos serviros, a CNO envia as contratos 

cam os empresas ATEPE e GEOBETON, as duas contratadas pela PQS e niio 

pela eNO, cantratos esses que samadas perjazem R$ 728.475,15, mas que 

jaziom parte da escopo do contrata da CNO escapa aditivo itens "z" e "aa" 

da terma aditivo ... 

Entendem estes signatarios que o contrato nB 011/2006 pode ter sido 

executado em parte, tento em vista os termos de declarOl;oa do Srs. Taimar 

lanini, Richard Ward, lase Ant6nio Perusso, OMvio Pedro de Oliveira Neto, 

Mauro lase Ambrosano, Mauricio Santiago Pimentel e Claudia Damiance 
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Baptista. Entretanta, quando se analisa documentar;iio acostado, conclui-se 

peremptoriomente que o controto de consultorio sobre on6/ise niio foi 

executodo conforme o descrito no escopo_ 

Cabe ressaltor que foram pogos, il empresa Guimoriies Ferreiro Consultores 

SIC Ltdo_, R$ 600.000,00 (seiscentos mii reais) em 24/08/2006, R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mii reais) em 16/10/2006 e R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mii reais) em 18/06/2007, no entanta a contrato de 

financiamento so foi assinado em 28/12/2010, isto e, forom rea/izodos 

pagamentos mais de 3 (tres) onos antes_" 

135. Portanto, surgiram alguns outros elementos indicativos de irregularidades 

nos contratos apontados pele ex-funciomlrio da PETROBRAS, reforc;ando indicativos de 

eventuais desvio de recursos pela inexecu~ăo total ou parcial dos servi~os ou atI! 

mesmo superfaturamento, envolvendo ao menos duas empresas atualmente 

investigadas na Operac;ăo LAVA JATO, SCHAHIN e ODEBRECHT, com prop6sito de 

subsidiar campanhas politicas, dentre as quais a do entăo candidato ao Governo de 

Pernambuco em 2006, HUMBERTO COSTA,. 

136. Para tanto, foram colhidas deciarac;ăes a respeito dos fatos em tela, 

retratadas a seguir. 

VIII.2. DAS OITIVAS REALlZADAS ENVOLVENDO PETROQUfMICA SUAPE EM 2006 

VIII.2.1_ CARLOS ALBERTO NOGUEIRA FERREIRA 

137. Ao ser inquirido no cursa deste Inquerito (hiperlink fis. 626/630) esclareceu 

ter sido gerente financeiro da CITEPE, subordinado a ANTONIO CARLOS PEREIRA MAIA. 

O equivalente ao seu cargo na PQS era SONNY HANSEN, sendo que a partir de janeiro 

de 2009 a administrac;ăo das duas empresas se unificou, tendo como superintendente 

RICHARD WARD, que estava subordinado ao gerente AQUINO, na sede da PETROBRAS 

no Rio de Janeiro, onde eram formalizados os contratos para consecuc;ăo do polo 

petroquimico. Ainda reforc;ou alegac;oes anteriores: 

"QUE os processos de pagomento dos controtos que existiam para 

consecur;iio do polo petroquimico eram encaminhados para o depoente e a 

partir dar processava-se o pagamento e liquidar;tio das despesas; QUE 

inicialmente os pagamentos eram realizados em cheques e posteriormente 

atraves de um gerenciador financeiro do Banca da Brasil pela Internet... QUE 

foram encaminhados ao depoente apenas uma autoriza,tio de pagamento e 

73 de 114 

Cóp
ia 

ce
did

a a
o D

r. W
illia

m P
ere

ira
 La

po
rt 

OAB/D
F 44

.56
8



• 
• 

• 
• 

Relatario Conclusivo - Inquerito n2 3985/DF (RE n2 18/2015-1) 

um contra ta; aUE tem absaluta certeza que noa hauve a contraprestaţoa 

das serviţos pelas empresas NORBERTO ODEBRECHT e SCHAHIM ... aUE era 

assunto corrente dentro da empresa que tais valores destinavam-se il 

campanha de HUMBERTO COSTA para Governador do Estado e para a 

coordenaţoo da campanha do PT no Estado de pernambuco; aUE o agente 

arrecadador de HUMBERTO COSTA era o senhor MARto BEL TRAO; aUE por 

diversas oportunidades encontrou MARIO BEL TRÂO na recep,{io da paS; 

aUE nunco tratau diretamente com MARto BEL TRÂO sobre o pogamento 

dos contratos acima mencionados; aUE o cheIe mediata do depoente era o 

PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, ao 

qualo projeto do POLO PETROaUIMICO era subordinado; aUE a orienta,ăo 

para firmor os contratos com a NORBERTO ODEBRECHT ea SCHAHIM partio 

da diretoria de abastecimento e, especijicamente, pela Gerente de Prajetos 

de Abastecimento Petroquimico, o senhor ABDALA, ja falecido; aUE tomou 

conhecimento que os valores mencionados seriam destina dos para o 

campanha politica dos candidatos do PT em Pernambuco ... aUE a 

contrata,oo da empresa SCHAHIN e ODEBRECHT foram aprovadas pelo 

Conselho de Administra,ăo da CITEPE e da pas em outubra de 2006 e 

determinaţoo para a contrataţăo veio da Diretoria de Abastecimento na 

sede da Petrobr6s no Rio de laneiro, cujo diretor era PAULO ROBERTO 

COSTA ... aUE ainda existirom outras dois contratos forjados com as 

empresas Gu;marăes Ferre;ra Consultor;a Economica e Cristian o O/iveira 

Arquitetura e Engenharia, todos firmados com o especifico prop6sito do 

financiamento de campanha de alguns politicos do Partido dos 

Trabalhadores (PT) no Estado de Pernambuco; aUE somente no contrato 

firmado cam a Guimarăes Ferreira a paS recebeu alguma contrapresta,ăo 

em termos de servi,os tomados, mas nada que pudessem justificar o 

montante do valor pago ... aUE MARIO BEL TRÂO, por varias vezes, aparecia 

no polo petroquimico sem agendamento ou convite de quem quer que seja, 

sempre tratando cam o superintendente; aUE o depoente nunca teve 

qualquer contato pessoal cam MARto BEL TRÂO; aUE quando menciona no 

video divulgado pela Internet que MARIO BEL TRÂO seria "PC Farias de 

Humberto Costa", quis afirmar que MARto BELTRÂO seria um agente 

arrecadador, ou tesoureira da componha de HUMBERTO COSTA, a exemplo 

do que foi PC Farias para Fernando Collor". (d.n.) 

VIII.Z.Z. PEDRO lOSE BARUSCO FILHO 

138. Em termo de declara~oes (hiperlink fis. 789/791). ao ser indagado acerca de 

eventual pagamento de propina nas contrata~oes realizadas pela PETROQUIMICA 

SUAPE disse: 
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139. 

"QUE acredita que por volto de 2006 tomou conhecimento atraves de 

RENA TO DUQUE do participa,ao no propina do PARTIDO DOS 

TRABALHADORES; QUE foi dito oindo que nos contratas relativos a obras da 

area de abostecimento uma parte da propino seria de PAULO ROBERTO 

COSTA e a outra parte do diretoria de servi,os, que encaminhava metade 

para o PT ... QUE esclarece que conhecia EDSON COUT/NHO antes de ele ir 

para a SCHAHIN e no final do seu periodo na geri!ncia da PETROBRAS houve 

algumas contrata,iles em que teve pagamento de propina ao declarante, 

assim como deve ter ocorrido repasse do percentual que cabia 00 PT; QUE 

nilo tem conhecimento dos contrata,iles realizadas pela PETROQU(MlCA 

SUA PE, que tinha autonomia na contrata,ao e execu,ila de obras" 

VI/I.2.3. PAULO ROBERTO COSTA 

Em termo de declara~ăes (hiperlink fis. 830/833), quando revelou ter se 

recordado que o pedido de vantagem indevida objeto deste inquerito foi feito pela 

WHITE MARTINS, tambem foi indagado ace rea de registros de compromisso envolvendo 

HUMBERTO COSTA, bem como da eventual rela~ao deie com pagamento de propina 

decorrente da constru~ao do polo petroquimieo em Sua pe. 

140. Assim se manifestou sobre uma reuniaoem 2008 da qual HUMBERTO COSTA 

teria participado quando era Secretario das Cidades de Pernambuco: 

14l. 

"QUE indagado acerca da reuniao constante em sua agenda de 

compromisso, em 15/08/2008, para qual MARIO BEL TRAO havia indica da 

alguns names com o propasito de serem opresentados ao declorante, dentre 

eles, MARCELO RODRIGUES da WHITE MARTlNS, HUMBERTO COSTA, entao 

Secretario das Cidades de Pernombuco, FERNANDO SCHAHIN e lOSE 

ANTONIO da empresa SCHAHIN, nilo se recorda exatamente do teor da 

reuniao, mas era comum esse tipo de reuniilo para apresenta,ao de pessoas 

e empresas com a presen,a de politicos que buscavam a contrata,ilo dessas 

empresas e posteriores beneficios decorrente disso ... 

A respeito da contrata~ao da CNO e SCHAHIN em para estudo e consultoria 

para constru~ao do polo petroquimico ern Suape negou ter conheeimento dos fatos: 

"QUE indagado acerca de fatas relacionados a PETROQUlMICA SUAPE em 

2006, no que diz respeito a contrata,ao da CNO e da SCHAHIN para estudo 

e cansultoria para constru,ao do Palo Petroquimico, esclarece quem pode 

prestar mais esclarecimentos sobre os detalhes seriam os gerentes 

executivos da area petroquimica, que eram subordinados o diretaria que o 
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143. 

declarante ocupava; QUE esclarece que nesta epoca 

privodos e a decisăo para controtaţăo năo cabia apenas a PETROBR 

QUE acredita que em 2006 a gerente dessa area deveria ser TERABE, 

posteriarmente foi GRA(:A FOSTER; QUE pela que se recordo o declarante 

năo porticipau da indicoţăo da CNO e da SCHAHIN; QUE se recorda de ter 

tratada com HUMBERTO COSTA, quanda ele era Ministro da Salide, sobre 

o desenvalvimenta do Polo Petroquimico SUAPE, assim como ocerca da 

REFINARIA ABREU E UMA, haja vista que a aspiraţăo deie era ser 

Governador do Estado de Pernambuco, tenda concorrido em 2006 para tai 

cargo, mas năo se recorda de ter trata do com ele sobre detalhes envolvendo 

a constrUl;:ăo do Polo". (d.n.) 

Sobre a rela,ao com MARI O BARBOSA BELTRAO disse: 

"QUE indagada acerca dos diversas visitas de MARIO BEL TRAO na 

PETROBRAS, esc/arece que, pela fato deie ser presidente de uma associOl;:ăa 

de empresas de Pernambuco, buscava sempre a contrata,ăo e valoriza,ăo 

de empresas locais do Estado pela PETROBRAS, que ja era praxe da empresa 

e, por issa nunca tratou cam ele de contrata,oes nem da empresa deie, 

ENGEMAN, que atuava em outra area (explara,iia e produ,ăa), nem da 

contrata,ăo de empresas locais, o que ja era corriqueiramente previsto em 

licita,iies envolvendo a subcantrata,ăo de servi,os ou măo de obra de 

empresas locais; QUE esclarece ainda que tinha mais cantato com MARIO 

BEL TRAO pela rela,ăo de amizade; QUE năo canhece as outras empresas de 

MARIO BEL TRAO;" 

VIII.l.4 . SOFIA NOGUEIRA BELTRAO 

Ao ser ouvida em Termo de Declara,oes (hiperlink fis. 1299/1300), negou 

participar das atividades da empresa MSM CONSULTORIA, esclarecendo ter atuado na 

ENGEMAN como responsavel pela cadastro da empresa junto il PETROBRAS e em 

determinado momento no desenvolvimento da area de automa,ao e distribui,ao de 

equipamentos da MITSUBISHI AUTOMATION. As vezes em que esteve na PETROBRAS 

tiveram rela,ao com essas atividades, sendo que nunca esteve com nenhum diretoL 

144. Ao ser indagada sobre algumas visitas em que aparece como acompanhante 

de seu pai e representante da WHITE MARTINS, disse que, "em algumas vezes, por ja 

estar no centro do Rio de Janeiro, encontrava com seu pai na PETROBRAS e, camo năo 

existia recep,ăo, precisava se registrar pora entrar no predio, mas năo participava 
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necessariamente de tadas as reunioes que seu pai ia; QUE quanda noa participa va das 

reunioes, permanecia na andar aguardanda". 

VIII.2.S. MARCIA NOGUEIRA BELTRĂO 

145. Ao ser ouvida em Termo de Declara~6es (hiperlink fis. 1301/1302), 

esclareceu que sua principal atividade e na ENGEMAN encarregada da parte de recursos 

humanos, sendo que na MSM apenas atuou na parte administrativa e burocratica. 

146. Destacamos algumas informa,6es prestadas por ela sobre as atividades da 

MSM CONSULTORIA e rela~ao com WHITE MARTINS e HUMBERTO COSTA: 

"QUE apenas seu pai e o respons6veJ pela representoţiio da MSM, bem coma dos 

atividades inerentes D empresa~ que se resumem, basicamente, na representar;oo 
de empresas, produtas e saIUl;i5es tecnicas na tirea de engenharia; aUE o empresa 

naD tem sede jisica nem funcion6rios, sendo que seu pai utiliza a estrutura da 
ENGEMAN quanda necesstiria ... aUE acredita que entre 2004 ou 2005 trobalhau 

na WHITE MARTINS como estagiâria Q partir do conhecimento que pai tinha corn 

algum gerente da empreso e depois acabou sendo contratada para traba/har na 

tirea de SIX SIGMA (produtividade) por um ono ... aUE descanhece qualquer rela~{ja 

entre o Senadar HUMBERTO COSTA, que e amigo pessoal de seu pais hti muitos 

anos, e o empresa WHITE MARTlNS; aUE conhecia profissianalmente o Presidente 

do empresa WHITE MARTlNS, DOMINGUS BULUS, apenas por estar presente em 

algumas reuniijes e apresentar;5es do setor em que trabolhovo, mas nunca sequer 

conversou diretomente cam ele; aUE conheceu posteriormente MARCELO 

RODRIGUES, quando foi apresentada o ele por seu pai, noa se recordando em que 

circunstâncias; QUE nunca esteve na PETROBRAS e nunca tratou corn clientes ... " 

VIII.2.6 • CRISTIANO MARCELO DE OLIVEIRA 

147. Assim foram narrados por CARLOS ALBERTO FERREIRA NOGUEIRA os fatos 

envolvendo a empresa do declarante, que envolviam o pagamento de R$ 100 mii pela 

PQS, com a emissao de nota fiscal fria e elabora,ao de instrumenta contratual fictfcio, 

com objetivo de destinar os recursos il campanha de politicos do PT em Pernambuco em 

2007. 

148. Ao ser indagado em Termo de Declara,Des (hiperlink fis. 1306/1310), narrou 

sua trajet6ria de servi~os para a CITE PE e PETROQUI MICA, nunca tendo recebido valores 

diretamente de CARLOS ALBERTO, que era o gerente encarregado da parte financeira, 

assim como afirmou nao ter encontrado contrato nesse va Iar, sendo que qualquer 
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recebimento nesse perfodo seria referente as notas fiscais que apresentou as fis. 

1312/1313 (hiperlink). Assim disse: 

UQUE naquela epoca noa realizavam contrata formal para a execuţoo dessas 

reformas, mas sim uma proposta que era onalisada pela setar de engenharia, 

negociodos os va/ores e, uma vez aceita, registrado um "pedido/J, conforme consta, 
por exemplo, nas notos fiscais nQ 436, 451, 452 e 459 que consta da relaţao que o 

dec/arante apresenta neste momente; QUE no interesse desse inqw!rito apresentou 

em 19/09/2015 as natas fiscais 230, 279, 289, 301, 331, 333 e 414, que săa 

referente a serviţas de consultaria entre 2006 e 2007, conforme solicitaţăa desta 

outoridade policial;" (g.n.) 

149. Disse ainda ter encontrado recentemente CARLOS ALBERTO em um 

shopping em Recife que teria apresentando uma versao a respeito das imputa~5es que 

envolveram a empresa do declarante: 

"QUE CARLOS NOGUEIRA disse ter associado que o pagamenta da cheque em 

questoo era pogor eSSQ outra pessoo, po;s teria ido a um jontar em que estavam 

politicos, assessores e um advogado e la foi dito que deveria ser pago R$100.000,00 

a essa pessoa; QUE esse advogado, segundo CARLOS NOGUEIRA, teria conseguido 

emprego para o fi/ho deie na ODEBRECHT, tendo tratado sobre esse assunta 

tambem no jantar; QUE 00 chegar na ClTEPE foi pedido que fasse feito a pagamenta 

de R$ 100.000,00 a empresa do dec/orante, tendo ele associado que esse 

pagamento era o mesma tratado no jantor; QUE CARLOS NOGUEIRA năo disse a 
quem foi entregue o cheque; QUE o dec/arante recebeu va/ores decorrentes dos 
servi(:os prestados j6 mencionados anteriormente, mas nOD saberia dizer 

exatamente como foi o pagamento de cada serviţo, sendo que era comum, por 
vezes, pagamento em cheques e de forma adiantada" 

VIII.2.7. SERGIO GONCALVES FERREIRA 

150. Ao ser ouvido em Termo de Declara~5es (hiperlink fis. 1315/1317) acerca do 

contrato de consultoria da sua empresa GUIMARAES FERREIRA CONSULTORES para 

obten~ao de financiamento pela CITEPE junto ao BANCO DO NORDESTE, indicado por 

CARlOS ALBERTO FERREIA NOGUEIRA como fante de recursos para campanhas politicas 

do PT no estado. assim relatau: 

"QUE entre maia e junho de 2006 foi procurado por PEDRO CERRI que era Diretor 

Presidente da CITE NE, que era socia majoritaria da C1TEPE, a fim de elaborar um 

projeto para obtenţiio da carta consulta ou tambem conhecida como plana de 

negocia do financiamento de longo praza junto 00 Banca do Nordeste ... QUE o 

Banca exige esse documenta e, uma vez Deeita, signi!ica ter verificado vi6vel o 
empreendimento a ser jinanciodo; QUE nessa epoca a CITEPE nQD possuia um 
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projeto de engenharia defin;ndo com detalhes, nem mesmo estando definido os 

fornecedores do maquinario, razQo pela qual a carta consulta seria obtida Q partir 

de um projeto conceitua/, em cima do qua/ o dec/arante traba/hou; QUE o contrato 

cam a ClTEPE foi formalizado em agosta, sendo que desde junho jâ vinha 

traba/hando no projeto; QUE coma o va/ar a ser financiado era de R$ 

240.000.000,00 o dec/arante cobrou meio par cento deste va/ar, sendo que esse 

percentual varia muito conforme cada caso, pais financiamento de menar valor 

costuma cobrar aM dois por centa do montante a ser financiado ;1/ 

151. O declarante tambem esclareceu que a forma de pagamento estava 

estipulada no contrato, cuja copia foi juntada aos autos (hiperlink fis. 838/841), assim 

como definiu que o percentual cobrado pela seu trabalho, como exigencia da institui<;ao 

bancaria para aprecia<;ăo do financiamento, estava na media do mercado "acreditando 

que uma consu/toria mu/tinaciona/ niio cobrariam menos de um porcento". Negau ainda 

as afirma<;iies do ex-funcionario da PETROBRAS, dizendo nao se recordar da empresa 

485 PRODU<;:OES'4, sendo que acredita ter prestado servi<;os de consultoria nessa 

mesma area para a empresa GUSMĂO PLANEJAMENT015 . 

VIII.2.8. SALIM TAUFIC SCHAHIN 

152. Responsavel pelo bra<;o financeiro do grupa SCHAHIN, enquanto seu irmao 

MILTON SCHAHIN era encarregado da area de engenharia, ao ser ouvida em Termo de 

Declara<;iies (hiperlink fis. 1318/1319), disse descanhecer a contrato firmado entre a 

empresa e a CITEPE em 2006. 

VIII.2.9 . MIL TON TAUFIC SCHAHIN 

153. Ao ser ouvido em Terma de Declara<;iies (hiperlink fis. 1321/1323) alegou 

que "esse tipa de contrata,iio projeto, na area de engenhoria, constante da sindicância 

do Apenso " deste inquerito, norma/mente e conduzido pe/o Superintendente da area de 

engenharia, que em 2006 ero ARNALDO CUMPLlDO, o quo/ foi substituido por EDEN/R 

VE/GA no primeiro semestre de 2007 e ambos reportavom ao decloronte questi5es do 

andamento dos neg.vcios.na area de engenharia para -que tivesse conhecimento 

macro". 

14 Fomcccdora de campanha do Senador HUMBERO COSTA em 2006 e 2010 que teria aparecido na 
movimenta~ăo bancăria da cmprcsa GUIMARAES FERREIRA CONSULTORES. 
15 Doadora de campanha de HUMBERTO COSTA em 2010 no valor de R$ 50 mii que teria aparecido na 
movimenta~ăo bancăria da emprcsa GUIMARAES FERREIRA CONSULTORES. 

79 de 114 

Cóp
ia 

ce
did

a a
o D

r. W
illia

m P
ere

ira
 La

po
rt 

OAB/D
F 44

.56
8



• 
• 

• 
• 

Relatario Conclusivo -Inquerito n!! 398S!DF (RE n2 18/2015-1) 

DPF1IIKJ 
FL. ;(t;{)3J 

154. Muito embora nao tenha participado das tratativas do contrata em questao, 

afirmau que havia expectativa da empresa ser contratada para a constru~ao da planta 

fabril, o que acabou nao ocorrendo. Desconhecia ainda qualquer denuneia de simula~ao 

da contrata~ao da SCHAHIN para canaliza~ao de recursos para campanhas eleitarais, 

dando a seguinte explica~ao: 

"QVE efetivamente houve o cumprimento integral do contrata e a entrega do 

projeto Msico; aVE a empresa SCHAHIN nâo foi contratada para a execuţâo da 

obra, tendo sido escolhida a ODEBRECHT; aVE indagado sobre o motivo da 

preteriţâo da SCHAHIN, atribuiu 00 fato da notfcia de que a ODEBRECHT havia 

entrado coma s6da da C1TEPE e, sendo uma construtora corn copacidade para 

tanto, acredita que ela foi entâo escolhida; aVE nâo se recorda da outra planta que 

seria construfda pela Petroqufmico SVAPE, nâo sabendo dizer se a empresa foi 

consultada para elaboro,âo de projeto de pre-engenharia desta area; aVE o 

decJarante noa tratau desse contra ta corn a ClTEPE ou corn qua/quer representante 

da PETROBRAs" (g.n.) 

VIII.2.10. FERNANDO SCHAHIN 

155. Por ter assinado o contrato entre a SCHAHIN e a CITEPE em 2006, fai ouvido 

em Termo de Declara~oes (friperlin~ fis. 1325), esclarecendo que o fez apenas como 

procurador da empresa, ja que sua area de atua~ao era a de financiamentos de projetos. 

VIII.2.11. ARNALDO CUMPLIDO DE SOUZA E SILVA 

156. Tambem figurando no contra ta entre SCHAHIN e CITEPE, esclareceu, em 

Termo de Declara~oes (hiperlink fis. 1327/1328), que o neg6cio foi trazido por EDSON 

COUTINHO e acabou nao acompanhando a execu~ao por ter deixado a empresa. Disse 

que se referia: 

"00 projeto de instolaţiio de industria textil que visa va fazer frente a 

competiţiio com a industrio chinesa, o declarante achou interessante e 

prioritaria a possibilidade de realizar um pre·contrato visondo a posterior 

execuţiio da obra em si; QUE o objeto desse pre-contrato que seria a base 

de um futura controto de alianţa para execuţiio da obra consistia em 

estudos iniciais e eloboraţiio de prajeto basico, orţomentos e tudo que fosse 

necessario para se estimar, 00 final, o valor da obra". 

VIII.2.12. EDiSON FREIRE COUTINHO 
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157. Ao ser ouvido em Termo de Declara~5es (hiperlink fis. 1381/1383) 

esclareceu ja ser conhecido de JORGE ABDALA, quando o reencontrou em 2005 no Rio 

de Janeiro, vinde a saber ser ele gerente da Area de Gas da PETROBRAS e, depois, 

gerente de novos negocios, quando conversaram sobre a constru~ao de duas obras em 

SUAPE e iniciaram tratati vas para a contrata~ao da SCHAHIN para elabora~ao de projeto 

basico da planta textil. 

158. O engenheiro esclareceu ter montado a equipe para os trabalhos, indicando 

nomes, assim como a estrutura montada para executar o servi~o, garantindo ter o 

contrato sido integralmente cumprido. Ainda relatou a rela~ao corn MARIO BELTRĂO: 

"QVE a partir das idas do decfarante a Recife, acabou canheceu MARIO BARBOSA 

BEL TRĂO, pela que se recorda em um evento social, tendo-Ihe sido apresentado 

camo um presidente de uma associa,ăo; QVE MARIO BEL TRĂO dizia canhecer 

diversas pessoas tanto em SVAPE coma na PETROBRAS e tinha interesse em 

o/erecer 05 5ervi~os de sua empresa ENGEMAN, assim como disse poder apresentar 

representantes da empresa WHITE MARTlNS; QVE a SCHAHIN acabou contratando 

a empresa ENGEMAN para a praspec,ăo de novos negocios na area de constru,ăo 

civil, corn taxa de sucesso e remunera~ao mensal a titulo de estimulo e 

comprometimento ... QVE os vezes em que o declarante esteve na Petrobras foi 

para conversar cam JORGE ABDALA; QVE MARIO BEL TRĂO nunca mencionou 

qua/quer rela~ăo politica que pudesse auxiliar nas negocias corn a SCHAHJN, apenas 

que conhecia pessoas na Petrobras pela fato de sua empreso prestar serviţos para 

a estatal;" (g.n.) 

VII/.2.13. SONNY HANSEN 

159. Ao ser ouvido em Termo de Declara~ăes (hiper/ink fis. 1330/1333), assim 

descreveu a instala~ao do polo petroqufmico em Suape e o episodio envolvendo 

HUMBERTO COSTA: 

"QVE se recorda que no final de 2005 o grupa privado liderado por PEDRO CERRI 

foi chamodo para uma reuniăo na PETROBRAS, cam PAVLO ROBERTO COSTA, com 
o objetivo de definir o local de instala,ăo da projeta; QVE enquanto aguardavam a 

reuniăo saiu da sala deie HVMBERTO COSTA ... QVE foi dito por PAVLO ROBERTO 

COSTA que o projeto de planta ti!xtil e PTA seria instalado em Suape ... QVE năo 

pode dizer como foi tomada essa decisiio sobre a destina~ao dos plantas no I Estodo 

de Pernambuco pais quem estava a frente desta tratativa era PEORO CERRI; QUE 

ate a instala,iio da PETROQVfMICA em abril de 2006 a CITENE, Constituida pelas 

empresas do grupa ti!xtil representadas por: PEDRO CERRI passou a estudar a 

regiQo e a viabilidade de desenvolvimento dos plantas em conjunto corn a M&G, 

estudo junto 00 governo quonto os incentivos fiscois, apoio de financiomento de 
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bancos publicos, etc; aUE ao final foi constituida a PETRoauiMICA com 

participa~ăo de 50 % da ClTENE e da PETROaUISA que seria a responsavel pela 

planta PTA, assim como a ClTEPE com a participa~ăo de 60 % da ClTENE e 40 % da 

PETROaUISA para constru~ăo da planta texti/;" (g.n.) 

160. Ainda esclarecendo trechos de seu depoimento na Sindicância, em que 

relatou reuni5es envolvendo MARI BELTRAO e HUMBERTO COSTA disse: 

161. 

"aUE com rela~ăo 00 trecho de seu depoimento em que relota participa~ăo de 

reunioes com HUMBERTO COSTA e MARIO BELTRAO esclarece que isso ocorreu no 

periodo em que o projeto acabava de ser definido para o Estado de Pernambuco e 

passaram a estudar a regida e as diversas necessidades de instala~ao, o que exigia 
contatos com as autoridades locois; aUE o contato com MARIO BEL TRAO se dava 

noa 56 em raztio da sua fun~âo como presidente da associaţăo de empresos da 

,egida mas tambem por se disponibilizar D conseguir 05 contatos neceSSar;05 a 
implanta~iio do projeto; aUE ele tambem era um grande apoiador de HUMBERTO 

COSTA e intermedia va o contato com ele; aUE como disse na sindicância da pas, 

acredita que o interesse de HUMBERTO COSTA em apoiar o projeto era poder 

utilizar po/iticamente essas vantagens econâmicas e sociais para a regida; 

Sobre a indica,ao da ODEBRECHT afirmou nao se recordar como se deu, mas 

apenas de ter passado pela area financeira a tomada de pre,os com outras empesas 

para contrata,ao do projeto de pre-engenharia, desconhecendo a participa,ao de 

PAULO ROBERTO COSTA e outros diretores ou gerentes nessa decisao. Tambem 

confirmou a realiza,ao do trabalho da empresa na epoca: 

"aUE se recorda como produto do trabalho da ODEBRECHT os estudos e relatarios 

de impacto ambiental que contribuiram para o relatorio final; aUE tambem se 

recorda da participa~ăo da ODEBRECHT na defini~ăo de outros aspectos como 

terraplanagem, compra de equipamentos, preparaţQo da estrutura de cante;ro de 

obras, entre outros; QUE o grande panto de desentendimento entre 05 socios 

privados e a PETROBRAs era a questiio da engenharia e formato de constru~ăo na 

modalidade 'alian~a', sendo um dos motivos que acabou fazendo com que a 

sociedade encerrasse em 2008; 

VII/,2.14. PEDRO LUIZ CERRI 

162. Ao ser ouvido em Termo de Dec1ara,5es (hiperlink fis. 1336/1338) acerca da 

constitui,ao da sociedade com a PETROQUISA, entao subsidiaria da PETROBRAS, 

incialmente justificou a escolha de Pernambuco e posteriormente detalhou o projeto, 

negando conhecer qualquer tipo de destina,ao de recursos decorrente deie para 

campanhas politicas ou interferencia na escolha das empresas a serem contratadas: 
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"QVE entre 2005 e 2006 quatro sacios privados constituiram a empresa ClTENE na 

Bahia, composta por VICVNHA, FIT, POL YENKA e COBAFI, sendo que ape nas as tres 

primeiras se instalarom em Pernambuco em sociedade com a PETROQVISA Ci. 

formaram a ClTEPE e a PETROQVIMICA SVAPE - PQS; QVE as tratativas para 

constituiţoo da sociedade com a PETROQVISA, na epoca, foram feitas com a 

presidente da empresa, MARIA DAS GRAC;AS FOSTER; QVE a PQS definiu como 

projeto de instalar;oo a produr;oo do cicido tereftalico - PTA, enquanto a ClTEP iria 

produzir o polietileno-tereftalato - POY; QVE a escolha de Pernambuco para 

instalofăo do polo textil e petroquimico foi em ,razao de decisao tecnica dos s6cios 

privados que optaram pela proximidade com o principal consumidor do PTA ser 

fabrica do, a empresa M&G - MOSSHI & GVISOLPH que jci estava instalada em 

Suape~ por ter adquirido a empresa RHODJA, uma dos ma/ores empresos quimicas 

do pais que jci funcionava Ici desde 1977;" (g.n.) 

163. Posteriormente esclareceu a contrata~ao da empresa LCA CONSULTORIA 

para analisar a viabilidade economica do projeto e atrair soei os privados, assim como a 

escolha por realizar dois projetos de pre-engenharia, se recordando da contrata~ao da 

SCHAHIN e da ODEBRECHT, sabendo ape nas que quando a CITENE deixou o 

empreendimento ja existia o or~amento do projeto basico. 

VII1-2.15_ RICHARD WARD 

164. Ao ser ouvido em Termo de Declara~5es (hiperlink fis. 1340/1343), 

esclareceu ter assumido como Diretor superintendente da PQS em virtude do 

falecimento do ocupante do cargo, por convite do entao presidente da PETROQUISA, 

lOSE UMA DE ANDRADE NETO, ja estando bem avan~ada a discussao sobre a tecnologia 

a ser adotada, inclusive tratativas com algumas empresas a respeito de estudos 

preliminares para o projeto basico, restando a negocia~ao final para a implementa~ao 

do projeto. Sobre a contrata~ao da ODEBRECHT disse: 

"QVE a experiencia que a PETROQUISA tinha na construr:oo de petroqu(micas era 

com a ODEBRECHT, jci que tambem possuia participar;oo societaria na BRASKEN, do 

mesmo grupo da ODEBRECHT; QVE a reunioo do Conselho de Administrar;oo do qual 

a declaroMe participou, em outubro de 2006, deliberou sobre a controtaţoo da 

ODEBRECHT, tendo sido autorizado que a diretoria fizesse a contratar;oo ate o limite 

de R$ 9 MilMes de Reais; QVE o trabalho da ODEBRECHT era acomponhado e 

fiscalizado pela equipe de engenhoria da PETROBRAS, e tinha como principal 

objetivo, tambem, auxiliar na eseo/ha de prestadores de serv;ţos a serem 

cantratodos pela PETROQvIMICA, na escolha do projeto bcisico a ser elaborado par 

uma dos duas empresos indicadas pela empreso de tecnologia eseo/hido, sendo que 

a contratar;oo difeta pela ODEBRECHT noo estava prevista no escopo do contrato; 

QVE a equipe da ODEBRECHT permaneceu instalada na cirea para a execu,oa do 
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contrato e certamente alguns servi~os menores de apoio foram contratados 

diretamente por ela ... aVE o resultado desse trabalho da OOEBRECHT foi utilizado 

pela PETRoaV{MICA e PETROBRAS para a implementa~ăo do prajeto que seria 

dotado em regime de alianţa; aVE a contrataţăo por regime de alianţa estava 

aindo condicionodo a negocio~ăo dentro da estimativa or~oment6ria da engenharia 

da PETROBRAS, alfim de outras aspectos como seguranţa e prazo ... aVE em 2006 

năo chegou a participar da escolha da OOEBRECHT, pois ela ja havia sido discutido 

antes da sua chegada, mas concordou corn o contrataţăo; QUE esclarece que năo 

participou tambem da definiţăo do valor a ser contratado com a ODEBRECHT em 

2006;" (g.n.) 

165. O declarante ainda negou as acusa~5es feitas por CARLOS LABERTO 

NOGUEIRA FERREIRA, que somente veio a trabalhar na PETROQUIMICA SUAPE em 2008, 

quando houve a unifica~ăo com a ClTEPE . 

166. Sobre a rela~ăo de MARI O BELTRĂO com a PQS disse: 

"aVE conhecia MARIO BELTRĂO de outras fun~ăes que ja exerceu na PETROBRAS, 

ja que ele possuia uma empresa de manuten~ăo pesada, ENGEMAN, qu- ja havia 

sido contratada pela PETROBRAS; aVE se recorda que MARIO BEL TRAO teria 

apresentado nomes de algumas empresas que ele representava para serem 

contratadas pela PETROaV;MICA, sendo que a engenharia da PETROBRAS era 

quem principalmente definia as tecnologias a serem adotadas e acredita que 

nenhuma delas acabau sendo contratada; aVE apesar de ouvir falar da rela~ăo 

entre MARtO BELTRĂO e HVMBERTO COSTA, isso nunca foi utilizado na tentativa 

de obtenţăo de contratos na PETROaV;MICA SVAPE." 

VIII.2.16. PAULO PINHEIRO DE CASTELO BRANCO 

167. Ao ser ouvido em Termo de Declarar,:5es (hiper/ink fis. 1344/1349), afirmou 

que em 2006 era assistente de VENINA VELOSA DA FONSECA, da Gerencia Executiva 

Corporativa, ligada il diretoria de PAULO ROBERTO COSTA e assim esclareceu a 

constitui~ăo da PETROQUIMICA SUAPE: 

"'QUE inicialmente, foi crioda o Conse/ho de Administroţăo que era o argoo superior 

dos duas empresos, encorregodo do tomada de decisoes mois estrategicas e 

impartantes, năo sendo argoo executivo, lun~ăo esta exercida pelas Diretorias, que 

estavam abaixo deie; aVE nesse ano de 2006, năo existia qualquer estrutura 

montada de organograma, nem estrutura lisica; aVE nesse periodo, cabia aos 

diretores nomeados levar 00 Con se/ha de Administraţăo propostos para 

implementQ~ăo dos projetos que iriam compar os duas empresas; QUE o declarante 

passou a fazer parte do Conselho de Administra~ăo da CITEPE alguns meses apas a 
sua constituiţâo ... QVE ape nas existia a decisâo da ;mplanta~ao do polo textil, mas 

ainda năo havia defini~ăo do tipa de teenologia, nem do prajeto detalhado de 
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instalaţiio da planta; QUE a adoţiio do contra ta de alianţa futuramente era uma 

madalidade nava para a PETROBRAS, que niio hovia utilizado ate entiio, mas nessa 

reuniiio foi opresentado ape nas a ideia da futura contrataţiio da SCHAHIN nesse 

novo regime de alianţD apos Q elaboraţâo dos estudos preliminares necessârios a 
definiţiio do projeto; QUE se recorda que a Oiretoria de VALDEMAR SATO informau 

ter rea/izado pesquisa de mercado corn outras empresas, tendo escolhido a 
SCHAHIN por ter apresentado a melhor proposta tecnica ... QUE o Conselho tomou 

conhecimento da conclusiio dos trabalhos objeto do contrato com o SCHAHIN, 

sendo que, em 2008, houve a isenţiio do imposto de importaţiio do PTA, tornando 

menos atrativo economicamente o empreendimento da ClTEPE ... QUE nesse 

mesmo perîodo, os s6cios privados tambem deixaram de compor a sociedade, que 

passou a ser constituida 100% pela PETROQUISA, subsidiaria integral da 

PETROBRAS; QUE a partir de 2008 foi sendo discutida a alteraţiio do projeto, cam 

a realizoţiio de estudos pela corpo U!cnico da PETROQUISA, ClTEPE e 
PETROQU{MICA SUA PE, culminando em 2010 cam a decisiio pela contrata,iio da 

ODEBRECHT; QUE tanto a defini,iio quanto a instala,iio do polo petroquimico em 

SUAPE, coma os rumos da projeto e a contrata,iio da ODEBRECHT para a 

constru,iia portiram do acionista majoritario PETROBRAS/PETROQUISA;" 

VI/I.2.17 . DJALMA RODRIGUES DE SOUZA 

168. Em 2006 ocupava fun~âo de Diretor na PETROQUISA e Gerente Geral de 

Participa~5es na PETROBRAS, liga da il Diretoria de Abastecimento, tendo sido ouvido 

em Termo de Declara~5es (lJiperlink fis. 1350/1352) acerca dos fatos envolvendo a 

implanta~ăo do projeto em Sua pe. 

169. 

"QUE a PETROBRAS tinha a politica de colocar suas subsidiarias coma sacias da 

empresos que tinha interesse em participar, coma a PETROQUlSA, a GASPETRO, 

PETROFER etc; QUE nessa epoca tinha a fun,ăa de estruturar empresas quanto a 

parte burocratica; QUE o declarante foi responsavel tambem pela estruturoţăo da 

PETROQU{MICA SUAPE e a ClTEPE, coma a forma,ăo do acorda de acionistas e 
estatuto, sendo que tambem fez parte, por um curta periodo, do Canselho de 

Administra,ăo da PETROQU{MICA; QUE o declarante năa participau nem da eseolha 

do local de instalaţăo das empresas, nem da indica,iio de pessoos para trabalhar 

nas novos empresas, nem da contrataţâo de empresos ... QVE se recordo que 

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA FERREIRA havia solicitado aa declarante transferiincia 

para Pernambuco para melhorar a questăo salarial deie; QVE noa se recorda a 
fun,iia que ele foi exercer em pernambuco; QUE năo tinha rela,ăa corn CARLOS 

ALBERTO NOGUEIRA" (g.n.) 

Sobre MARIO BELTRAO disse: 

"QUE conhecia MARIO BEL TRĂO por ser Presidente da ASSINPRA e buseava apoio 

para inserir as empresas de Pernambuco no cadastro de fornecedores e prestadores 
de servi,a da PETROBRAS; QUE coma o dec/arante năo era respansavel por essa 

area, apenas dizia quem poderia ajuda-Io ... QUE indagado acerea de visita de 
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MARIO BELTRAO e PEDRO LUIZ CERRI ao dec/arante em 2007, esc/arece que este 

u/timo era representante do socio priva do, ClTENE, e năo se recorda do que poderia 

ter sido essa reuniăo; aUE năo se recorda de MARIO BEL TRAO ter solicitado alguma 

providi!ncia com relaţăo a a/guma empresa a ser contratada pela PETROauiMICA 

ou ClTEPE; aUE năo tinha conhecimento da Iigaţăo entre MARIO BELTRAO e 

HUMBERTO COSTA 

VIII.2.18. ANTONIO CARLOS PEREIRA MAIA 

170. Ao ser ouvido em Termo de Declara~oes (hiper/ink fis. 1353/1356), 

esclareceu ter sido convidado por DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS para assumir a 

fun~ao de Diretor Administrativo da CITEPE em julho de 2006, enquanto o Diretor 

Superintendente VALDEMAR TAKUMA SATO foi indicado pela s6cio privado. Detalhou 

ainda como se deu a estrutura~ao inicial e a discussao acerca do projeto a ser contratado 

e executa do, negando qualquer interferencia politica ou direcionamento de recursos 

dessas contrata~oes para campanhas politicas . 

VIII.2.19. ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 

171. Seria um dos diretores da ODEBRECHT quando da contrata~ao pela 

PETROQUIMICA SUAPE em 2006. Em resposta carta precat6ria de fis. 1391, as 

advogadas de ROGERIO SANTOS DE ARAUJO apresentaram peti~ao (hiper/ink fis. 

1405/1420) justificando impossibilidade de comparecimento por cumprir prisao 

domiciliar, bem como impedimento para prestar esclarecimentos sobre quaisquer fatos 

neste momento, por motivo de natureza sigilosa . 

VIII.2.20. GERSON RICARDI 

172. Teria assinado o contrato nQ 011/2006 com a PETROQUIMICA SUAPE em 

nome da ODEBRECHT. Como nao houve resposta il carta precat6ria de fis. 1390 ate a 

presente data, assim como parece existir restri~ao ({por motiva de natureza sigilosa" 

para que representantes da empresa ODEBRECHT prestem esclarecimento sobre os 

fatos, conforme peti~ao apresentada por ROGERIO SANTOS DE ARAUJO (fis. 1405), 

protestamos pela envio posterior das declara~oes que porventura sejam colhidas. 

VIII.2.21. SAULO VINIC/uS ROCHA SIL VEIRA 

173. Assim como GERSON RICARDI, tambem teria assinado o contrato nQ 

011/2006 com a PETROQUIMICA SUAPE em nome da ODEBRECHT, figurando como 
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diretor do contrato. Como nao houve resposta il carta precatoria de fis. 1390 ate a 

presente data, reiteramos a mesma providencia. 

VIII.3. DO AFASTAMENTO DE SIGILO BANcARIO 

174. Investigar o destina dos recursos implicados nas denuncias do ex

funcionario da PQS seria essencial para corroborar a tese de que, desde 2006, ja existiam 

contrata<;oes fraudulentas com objetivo de destinar recursos para campanhas eleitorais 

do PT, com a decisiva participa<;ao de MARIO BELTRĂO e HUMBERTO COSTA junto a 

subsidiaria da PETROBRAS em Pernambuco. 

175. Assim, entendemos pertinente a avalia<;ao do fluxo financeiro decorrente 

dos pagamentos sob suspeita de desvio, no periodo que compreendia os dois pleitos 

eleitorais do investigado, 2006 e 2010, quanto as contas de campanha e as contas 

vinculadas as empresas implicadas naquele procedimento interno, tendo sido obtido, 

nos autos da A<;ao Cautelar nQ 4000 o afastamento de sigilo bancario e fiscal '6 das quatro 

empresas supra mencionadas - GUIMARAES FERREIRA CONSULTORES LTDA - EPP, 

CRISTIANO OUVEIRA ARQUITETURA LTDA, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA 

e SCHAHIN ENGENHARIA SA, bem como da COMPANHIA PETROQUIMICA DE 

PERNAMBUCO-PETROQUIMICASUAPE - PQS e COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE 

PERNAMBUCO - CITEPE, alE!'m do proprio Senador HUMBERTO SERGIO COSTA UMA e 

de sua conta de campanha. 

VIII.3.t • GUIMARAES FERREIRA CONSUL TORES LTDA - EPP 

176. Incluida na investiga<;ăo em virtude dos fatos que teriam ocorrido no pr,;

projeto de engenharia do complexo petroquimico em Suape/PE, em 2006, as 

movimenta<;oes bancarias da empresa constantes do Apendice do Laudo nQ 557/2016-

INC/DITEC/DPF (hiperlink fis. 239/243 da AC 4000) registram os dep6sitos provenientes 

da ClTEPE - COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO, em 2006 e 2007. 

I 
.. 

I Data Valor Descri~ăo Remetente CNPJ 

30/08/2006 R$ 563.100,00 TEC DEP CHEQUE 
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE 

08220101000180 
PERNAMBUCO - CITEPE 

16/10/2006 R$ 337.860,00 DEPOSITO CHEQUE 
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE 
PERNAMBUCO - CITE PE 

liJ O afastamento de sigila das emprcsas de maior porte foi limitado a detenninadas contas idcntificadas 
ao !onga da apuraţ:ăo envolvendo os fatos narrados no bojo da SindicâncÎa el-DS 017/2015. 

I 
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18/06/2007 R$ 225.240,00 TED 001.3434CITEPE 
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE 

PERNAMBUCO - CITE PE 
08220101000180 

177. Aiguns destinatarios nesse periodo chamaram aten~ao, destacando os 

seguintes eventos: 

Data 

01/09/2006 

08/09/2006 

Valor 

R$ 93.850,00 

R$ 7.800,00 

Descrh;ao 
->-- - - .-

AG. TED 048192 

. CH COMPENSAOO 

001000409 

Destinatario 

48S PRODUOES LTDA 

E 2006 H COSTA GOVERNADOR 

CNPJ 

3080378000130 

8123181000155 

19/10/2006 R$ 93.8S0,00 AG. TED 098230 GUSMAO PLANEJAMENTO E O LTDA 7808S1000102 

145.1. Evento 1: GUIMARAEs FERREIRA foi do adora de campanha de 

HUMBERTO COSTA em 2006 no valor de R$ 7.800,00; 

145.2. 

145.3. Evento 2: GUIMARÂEs FERREIRA recebeu R$ 563.100,00 da 

CITEPE em 30/08/06. Houve um saque de R$ 60.000,00 por SERGIO 

GON<;ALVEs FERREIRA em 01/09/06 e dois pagamentos de R$ 93.850,00 em 

01/09/06: um para ROBERTO REGO CONsULTORIA e outro para 485 

PRODUI;OES, esta fornecedora de campanha de HUMBERTO COSTA em 

2006 e 2010, sendo que neste ultimo ano nao prestou servi~os a nenhum 

outro candidato ou comite; 

145.4. Evento 3: GUIMARÂEs FERREIRA recebeu R$ 337.860,00 da 

CITEPE em 16/10/06. Houve um uma transferencia de R$ 93.850 em 

19/10/06 para GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA, este doador de 

campanha de HUMBERTO COSTA em 2010 no valor de R$ 50 mii; 

145.5. Evento 4: GUIMARÂEs FERREIRA recebeu R$ 225.240,00 da 

CITEPE em 18/06/07. Nao houve saidas relevantes nas duas semanas 

seguintes. 

146. Ao serem solicitados novos esclarecimentos il empresa, em resposta (hiperlink fis . 

1401/1402) ao oficio de fis. 1395, sERGIO GONI;ALVEs FERREIRA encaminhou 

nota fiscal dos servi~os prestados pela empresa 485 PRODU<;OEs LTDA (fis. 

hiperlink fis. 1403). Ja com rela~ao a GUsMAO PLANEJAMENTO E OBRAs LTDA, 

informou quais os servi~os prestados, sendo que ambas foram contratadas em 

razao da assessoria prestada pela GUIMARÂEs FERREIRA CONsULTORIA il CITE PE 

na obten~ăo de financiamento junto ao BANCO DO NORD ESTE. 
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DPF/MJ 
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147. Quanto il doa,ao il candidatura de HUMBERTO COSTA ao Governo de 

Pernambuco em 2006, teria sido em virtude do potencial aumento de 

empreendimentos no estado e, por consequencia, das demandas para area de 

consultoria desses projetos. 

VIII.3.2. CRISTIAN O OLlVEIRA ARQUITETURA LTOA 

178. Tambem implicada nos fatos envolvendo o complexo petroqufmico em 

Suape/PE, em 2006, tem como principais remetentes de recursos, extrafdos do Laudo 

nQ 560/2016-INC/DITEC/DPF (hiperfink fis. 244/248 da AC 4000). a COMPANHIA 

PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO - SUAPE, assim como do grupo PETROBRAS e 

QUEIROZ GALVAO, em 2006 e 2007. 

Rtmtlt"nlell 

!'ETROHRAS (GRUPOJ ~2' , RS Uin!..I77.f'l4 

QLE1ROZ GAl.VÂO IGRUPOi ;"Q I RS 74.1 Oi~Ai 

. CO:'vlPA~lIIA PETRO(H.ilMICA DE PER:\M1BL'CO - SUAPE i 47' R$ 52Q4h3."~ 

i \'Ot"SWAGE~ IGRUJ'OI RS 14S 4i6,93 

i REFI~ARIA ARREl: E 1.1:-'IA 0, RS 14-1.\IO.\'i" 

RG:--; :"H~R(A:"TIL !: SERV1COS LTD .... 
,. RS Q'UM.OJ 

R$ 72 127.55 L ARE~A PI.::R:-:A~HR ~0!0~'",E(j~"3)("~IO~S"Ec!:",-' __________ ..!..;. ___ -=C.c.!=c:. 

179. Considerando que entre os anos de 2006 e 2010 houve depasitos de valores 

irrisarios provenientes da PETROQUIMICA SUAPE e da ClTENE, nao encontramos 

movimenta,ao relevante para a investiga,ao. 

VIII.3.3 . CONSTRUTORA NORBERTO OOEBRECHT 

180. A partir do Laudo nQ 565/2016-INC/DITEC/DPF (hiperlink fis. 249/254 da AC 

4000), resultado do afastamento de sigilo relativo ao CNPJ da empresa constante do 

contrato de consultoria firmado em 2006, confirma-se o montante de recursos 

recebidos da COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO - SUAPE e da CITEPE, que 

figuram como principais remetentes: 
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T:lhel:l 1 Principai;; rCl1\ctentc;; de recursos para a l'lllpl'CS:l CO~STRCTORA :\ORBERTO 
ODEBRECHT. 

RC'R1~[('n[M 

1 IlA:>.T'O BRADES(O S.'A J<.jJ R$ ::: 52'J,fJI2.1CI,(JjI 

~~I'E1R0011l:-'IJ('A.:,;{.ArE 50 RS I U2li.IIS,9i)2.'S 

I ClTEI'!: 411 R''1'.\S.2/,S.I1'l,07 

BRASKDl S A III i RS .144AhS.lIli4 •. ".1 

I:-.'FA· I;-"'~T.[)E E:-;TRADA~ DE A"\GOI.A S R$ 21!S.t)~:':.5(~1.c11l. 

, \' ,\Lr~ _______ . ___ .-r-----'-""''-1. !_--...CR"S..,,20i. 4J\':52J"-1 
~\~ ("h:-"T~\~~_[..!.:.ETRIf'A~ ----'-----J"'~li,·t- _~ Z23 416 S.\f,.5~ 

HRASKI-'.'.-1 S'A "_, RS IM5I)(1I1')U,C>\ 

ASt3 j) 

181. Nos autos da Sindicância CI-DS 17/2015 (Apenso II), depreendemos nos 

documentos de fis. 83/105, 110/145, da dos dos pagamentos envolvendo a 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA, CNPJ 15.102.288/0001-82, Bradesco, 

Agencia 2372-8, c/c 97.965-1: 16 e 18/10/2006, 21/11/2006, 19 e 21/12/2006, 

19/01/2007, 16/02/2007, 21/03/2007, 16/04/2007, 15 e 18/05/2007, 14, 20 e 

21/06/2007,18 e 23/07/2007, 03/12/2007, 21/01/2008. 

182. Analisando o Apendice do laudo, em que consta o extrato das contas 

afastadas para o CNPJ em tela, foi possivel localizar as seguintes transferencias 

eletrânicas a cn~dito feitas pela PETROQUIMICASUAPE, CNPJ 79.869.97/0001-40, sendo 

du as pela PETROQUIMICASUAPE, CNPJ 79.869.97/0002-20, para CON5TRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT SA, CNPJ 15.102.288/0001-82: 

DATA VALOR 
- -j 

30/12/2009 R$ 16.699.803,06 
18/10/2006 R$ 2.903.719,00 29/01/2010 R$ 22.359.779,24 
21/11/2006 R$ 599.180.10 26/02/2010 R$15.215.762.11 
19/12/2006 R$ 599.180,11 30/03/2010 R$ 19.458.643,72 
19/01/2007 R$ 599.180,11 30/04/2010 R$ 18.537.521,99 
16/02/2007 R$ 599.180,11 31/05/2010 R$ 20.288.762,54 
21/03/2007 R$ 567.257,88 30/06/2010 R$ 22.111.861,39 
23/07/2007 R$ 567.257,88 30/07/2010 R$ 21.548.434,71 
27/08/2007 R$ 577.133,74 31/08/2010 R$ 26.025.313,27 

1730/01/2009 R$ 18.115.839,95 30/09/2010 R$ 25.516.788,04 
27/02/2009 R$ 16.278.613,39 29/10/2010 R$ 29.143.313,77 
30/04/2009 R$ 12.112.340,21 30/11/2010 R$ 31.992.842,06 
29/05/2009 R$ 12.692.795,81 30/12/2010 R$ 27.178.220,92 
30/06/2009 R$ 17.581.591,81 19/01/2011 R$ 2.950.688,29 
31/07/2009 R$12.552.621,71 31/01/2011 R$ 31.876.939,03 
31/08/2009 R$ 14.566.171,63 28/02/2011 R$ 31.619.872,31 

1830/10/2009 R$ 13.914.489,47 31/03/2011 R$ 31.740.584,67 
30/11/2009 R$ 14.280.900,10 22/06/2011 R$ 29.493.570,42 

17 PETROQUIMICA SUAPE CNPJ 79.869.97/0002-20 
181dem 
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22/06/2011 R$ 29.468.768,84 

30/06/2011 R$ 33.323.569,41 

29/07/2011 R$ 39.068.885,22 

30/08/2011 R$ 40.000.000,00 

30/08/2011 R$ 14.190.899,55 

30/08/2011 R$ 40.000.000,00 

10/10/2011 R$ 36.072.497,42 

17/10/2011 R$ 28.608.208,37 

31/10/2011 R$ 5.648.558,25 

31/10/2011 

31/10/2011 

30/11/2011 

30/11/2011 

29/12/2011 

01/02/2012 

29/02/2012 

30/03/2012 

R$ 35.924.105,48 

R$ 22.183.224,59 

R$ 16.183.922,59 

R$ 40.000.000,00 

R$ 28.122.503,15 

R$ 27.238.211,33 

R$ 23.140.799,26 

R$ 38.106.014,19 

183. Tambem identificamos as seguintes transferencias eletronicas a credito 

feitas pela CITE PE, CNPJ 82.201.01/0001-80 para CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT SA, CNPJ 15.102.288/0001-82: 

DATA 

31/03/2009 

30/12/2009 

29/01/2010 

26/02/2010 

31/03/2010 

30/04/2010 

31/05/2010 

30/06/2010 

30/07/2010 

31/08/2010 

30/09/2010 

29/10/2010 

30/11/2010 

30/12/2010 

19/01/2011 

31/01/2011 

28/02/2011 

31/03/2011 

02/05/2011 

31/05/2011 

VALOR 

R$11.976.791,81 

R$ 20.510.364,99 

R$ 12.452.630,70 

R$ 7.094.406,98 

R$ 8.470.642,97 

R$ 12.644.538,97 

R$ 18.036.730,82 

R$ 14.762.823,84 

R$ 13.563.193,82 

R$ 13.965.457,24 

R$ 84.821.033,56 

R$ 24.020.432,45 

R$ 24.296.228,90 

R$ 27.586.064,84 

R$ 946.710,31 

R$ 34.000.284,51 

R$ 28.485.744,46 

R$ 30.478.544,57 

R$ 29.059.767,25 

R$ 29.603.814,43 

30/06/2011 

29/07/2011 

01/09/2011 

05/10/2011 

24/11/2011 

30/11/2011 

30/11/2011 

29/12/2011 

01/02/2012 

29/02/2012 

29/02/2012 

08/03/2012 

27/04/2012 

23/05/2012 

29/06/2012 

23/07/2012 

10/09/2012 

24/09/2012 

15/10/2012 

16/11/2012 

13/12/2012 

R$ 35.018.172,56 

R$ 45.681.843,39 

R$ 47.260.005,90 

RS 53.830.845,67 

RS 39.964.486,22 

RS 40.000.000,00 

RS 17.052.897,93 

RS 33.259.722,92 

RS 32.829.005,60 

RS 3.626.590,40 

RS 40.000.000,00 

RS 226.350,49 

RS 59.852,69 

RS 16.405,35 

RS 188.008,26 

RS 180.223,47 

RS 360.912,17 

RS 472.013,54 

RS 376.322,15 

RS 764.893,73 

RS 323.311,21 

184. Entretanto, nao foi possivel rastrear o provavel destino desses valores 

decorrentes desse contrato, tanto pelo excesso de movimenta~aes financeiras, como 

pela maior quantidade de transferencias a debito para outras contas das empresas do 

mesmo grupo ODEBRECHT, dificultando sobremaneira esse rastreio. 

91 de 114 

Cóp
ia 

ce
did

a a
o D

r. W
illia

m P
ere

ira
 La

po
rt 

OAB/D
F 44

.56
8



• 
• 

• 
• 

Relaterio Conclusivo -Inquerito nQ 398S/0F (RE n2 18/2015-1) 

VIII.3.4. SCHAHIN ENGENHARIA 

185. Com rela,ao 11 SCHAHIN ENGENHARIA SA, CNPJ 61.226.890/0001-49, existia 

indica,ao de pagamentos realizados em 20 e 23/10/2006 (fis. 162/165 e 189), cheque 

nQ 180.873 (fis. 184), pago no dia 20/11/06, valor R$ 431.710,00 (fis. 190), cheque nQ 

180.926, pago no dia 26/12/06, valor R$ 215.855,00 (fis. 201), 21/05/2007 (fis. 181 e 

193), tendo havido termo de quita,ao em 19/03/2009 (fis. 169) e pagamento em 

06/04/2009 (fis. 196/198), atraves da conta no Banco Itau, Ag€mcia 0912, c/c 04142-3, 

na Sindicância CI-DS 17/2015 (Apenso II). 

186. Muito embora nao tenha sido elaborado lauda pericial, em 

consulta ao extrato das contas encaminhadas, conforme Relat6rio e planilha extraidos 

do Caso Simba 002-PF-001874-65 (hiperlink hiperlink fis. 263), percebe-se os creditos 

efetuados na conta pela ClTEPE, mas, da mesma forma que a ODEBRECHT, nao e possivel 

rastrear o provavel destino final. 
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IX. DAS MOVIMENTAc;:OES SUSPEITAS ENVOLVENDO MARI O BARBOSA BELTRAO 

187. A rela~ao entre HUMBERTO COSTA e MARIO BELTRĂO e inconteste. 

Entretanto, o suposto vinculo que extrapolaria a vida pessoal, confundindo-se com a 

pratica dos crimes de trafico de influencia, corrup~ao e lavagem de dinheiro, foi 

apontado pela colaborador PAULO ROBERTO COSTA e refor~ado com a apari~ao de 

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA FERREIRA (Apenso II, Volume Unico), ao testemunhar 

acerca da fun~ao de MARIO BELTRĂO como "agente arrecadador" de campanhas de 

HUMBERTO COSTA no estado de Pernambuco em 2006 e 2010, bem como de supostos 

desvios de recursos da PETROQUIMICA SUAPE para finaneiamento eleitoral do PR em 

Pernambuco. 

188. Conforme detalhado nas Informa~oes Policiais n9 35/2015 (hiper/ink fis. 

671/699) e n9 15/2016 (hiper/ink fis. 1256/1270), existem diversos registros de entrada 

de MARIO BEL TRĂo no edificio da PETROBRÂS, alguns deles acompanhado de sua filha, 

SOFIA NOGUEIRA BELTRĂo, tambem socia na empresa MSM CONSULTORIA E 

SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 

189. MARIO BARBOSA BELTRĂO tambem foi objeto do Relatorio de Inteligencia 

Financeira nQ 16228 do COAF (abaixo seguem as movimenta~oes da li extraidas), por ter 

sido reportada realiza~ao de um saque em especie de R$ 192 mii, em 20/07/2010 

(periodo eleitoral), na conta da empresa ENGEMAN MANUTENCAO DE 

EQUIPAMENTOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 08769549000157) e tres saques 

em especie de R$ 100.200,00, nos dias 19/08/2011, 20/09/2011 e 25/01/2012, na 

conta da empresa MSM CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

LTDA (CNPJ 10467669000141). 
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Relatorio Conclusivo ·Inquerito n" 3985/DF (RE n" 18/2015·1) 

11 ENGEMAN MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO$ CON E IHOU ,., 
R.I~elon~dCt$ CPFICNPJ Tlpo CIo EnvolvhMnto 

I 

I 
ENGEMAN MANUTENCA.O DE EOUIPAMENTQS COM E lNDU 08.769.549/0001-57 Respon~vel 

ENGEMAN MANUTENCAO DE EOUlPAMENTOS COM E iND\.I 08.169.549rooo '-57 TIMaf 

MARIO BARBOS" BELTRAO 166_503.874-l17 SaC3dor 

Insll1l1l~lo Tloca, I Au'neI3' SUTllIO CNPJ C"'" 10:11:01 I VOII« MTI RS 

BancoII<!USA. TRECIFE.PE I RECIFE RUADA PAI .8251 Ol5759honl201O I 192.000,00 

Inform3ţ6e$ AdtC1o!'l31$: CIRCULAR 3098103 ORIGEM DOS RECURSOS: CONTA DA ENGEMAM 8251015759 DESTINe 005 RECURSOS. 
PAGAMENTOS DIVERSOS RELACAO DE OEPENOENCIA: A PlAT. 825' ESTA SUBDROINADA A AGENCIA 0325 

OcOt'rinc'n: 
Saquc em espi!cie de valDr I<;IlIill ou superior a R$ ,O().OOD.OO (cem mn realS). Banco Central do Brnsll _ Clrtul.:11 3 .• 61109. ilri. 12 _ II 

12 . MARtO BARBOSA BEL TRACI 

~.l - Comunic~~ao ja rfferen~Î"'d' M item: 1.1 

~.~ 

R.I;actofti1tl~ CPFICNPJ Tlpo do Envolvlmtn'lo 

MSM CONSU1.. TORIA E SERVICOS DE ENGENHARLA E ARQUITE11JRA LTDA 10,461.669/0001-41 Re!.ponstlvel 

MSM CONSVl TaRIA E SERVlCOS DE ENGENHAR'A E AROUITEruRA L TOA 10,461,669JOOOI-41 Tltulllr 

MARia BARBOSA BELTRAO 166,503.814·81 .. "''''' 
InsUtuI .. .io lL.o~1 1 Agjnc;~. 51111XO CNP,I I Conta IO~lI IVlIlor.m RS 

Banoo Brildesco S.A TRECIFE-PE T IMBIRlBEIRA-URE· 5606 I 3217961 191812011 I 100.200.00 

Informa,.Ou Adlc)on.3ls: SilQue em especle 

Ocorrincl~s: 

Sllque ern especte de willor IgUiil DU superior a RS 100.0011,00 (eMl m~ reilÎS). Bilnco Central do Brilsil Clrcul.1r 3.461/09. an. 12·11 

Z.3 

R"~clonJdOS CPf'ICNPJ Tlpo do EnVOMm.MII 

MSM CONSUL TaRIA E SERVICOS DE ENGENHARLA E AROUITETURA L mA 10.461.669/0001-.4 1 Respons.iwer 

MSM CONSUL TORIA E SERVLCOS DE ENGENHAA.IA E ARQUITETURA L TDA 10.461.6691000'''' t nu\;]r 

MARtO BARBOSA BEL l"RAO 166.503.814-31 S~_ 

Ins.tltul~o I Lot:ll 1 AII'ncb· SUflxo CNPJ Cont:. I·m 1 VIIlor .m RS 

BMto BrilOe5CO S.A. I RECIFE·PE -1 IMBlR1BEIRA-URE· 5606 32179612019f20ll r 100.200.00 

tntonn~ţOes Adlclon~Js: Saque l'm esp4!cle 
, 

Ocomncln: 
$ilQUe em l'spede de valor igual DU ~uperlor il R$ 100.000.00 (tem mQ rellIS). Bilnco Central do SrJslI Ctrcular3A61109.11n, 12·11 

2.4 

R.I~cion~dos CPFICNPJ Tlpo do EnvoIVIlMnto 

MSM C()NSUL TaRIA E SERVlCOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA 10,467.669/0001-41 Respons(avel 

MSM CQNSUl TORIA E SERVlCOS DE ENGENHAAIA E ARQUITETl.IRA L TDA 10,461.669/0001-41 nUlar 

MARIO BARBOSA BEL 'fRAO 166,503.814-31 sacadol 

Instlt1.l19jo I Local 1 AII.ncl~· SUf'xo CNPJ C'"" (Dau 1 V,lor.m RS 

6anco Braotsco SA I REC1FE·PE fIMBIR1BfIRA-URE. 5606 3217961251112012 I 102.000.00 

InTDfm"~S Adlcion~ls: Saque em especle 

Oconinct",: 
Saque em e$p~cle de vator igual ou sUpeNOf il R$ 100.000.00 (tem mit realS), Banco Central (10 Bras"· CirCUlar 3 461109. al1. 12· ~ 

1;· MSM CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENKARLl E ARQUITETURA LTOA I 

190. A"~m do fato da atividade de consultoria ser costumeiramente utilizada 

como mecanismo de lavagem de capitais, pela natureza subjetiva e dificuldade de 

aferi~ao do servi~o prestado, em Termo de declara~5es presta do em 24/03/2015, as fis. 

328/332, MARI O BARBOSA BELTRAO confirmou que a "empresa MSM que atua no 

rama de consultoria tecnica de construţGo e analise de projetos, desde 2008, com sede; 
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fisica em local que pode verificar 00 final precisamente, sendo que o endereco e uma 

caixa postar'. 

191. O envolvimento de MARIO BELTRĂO na campanha de HUMBERTO COSTA 

tambem se concretiza com a doa~ao de R$ 150 mii feita pela empresa ENGEMAN. 

192. Sendo assim, diante dos vinculos ja delineados anteriormente, sendo MARIO 

BARBOSA BELTRĂO um elo comum entre HUMBERTO COSTA, PAULO ROBERTO COSTA 

e WHITE MARTINS, tendo ainda apresentado movimenta~ăes financeiras suspeitas em 

perfodos compativeis com os fatos investiga dos, nao existindo indicativo da forma pela 

qual os valores teriam sido repassados para o Senador, foi pleiteado e determinado nos 

autos da A~ao Cautelar nQ 4000, o afastamento do sigilo bancario e fiscal da MSM 

CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, seus socios MARI O 

BARBOSA BElTRĂO, MARCIA NOGUEIRA BElTRĂo e SOFIA NOGUEIRA BELTRĂO, alem 

da ENGEMAN MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA . 

IX.l. DO AFASTAMENTO DO SIGILO BANCARIO E FISCAL 

193. Considerando o cenario apresentado ao longo deste relatario e analise dos 

dados bancarios e fiscais disponibiliza dos, que resultou na produ~ao dos Laudos Periciais 

nQ 513/2016·INC/DITEC/DPF (ELEI<;:ĂO 2010 HUMBERTO COSTA), 529/2016-

INC/DITEC/DPF (MSM CONSULTORIA), 534/2016-INC/DITEC/DPF (ENGEMAN), 

536/2016-INC/DITEC/DPF (MARIO BEL TRĂO), 537/2016-INC/DITEC/DPF (MARCIA 

BELTRĂO), 539/2016-INC/DITEC/DPF (SOFIA BELTRĂO), 550/2016-INC/DITEC/DPF 

(HUMBERTO COSTA), 557/2016-INC/DITEC/DPF (GUIMARAES FERREIRA), 560/2016-

INC/DITEC/DPF (CRISTIANO OLiVEIRA) e 565/2016-INC/DITEC/DPF (ODEBRECHT)/2016-

INC/DITEC/DPF, encartados âs fis. 193/253 da A~ăo Cautelar nQ 4000, podemos extrair 

as principais constata~ăes e eventos que passamos a relatar, alem daqueles referentes 

aos fatos vinculados â PETROQUiMICA SUAPE ja mencionados anteriormente. 

IX.l.l. MSM CONSUlTORIA E SERVI COS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

LTDA 

194. A partir do Laudo nQ 529/2016-INC/DITEC/DPF (hiperlink fis. 200/206) foi 

possivel identificar os principais remetentes de recursos para a empresa, destacand;# 
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se em primeiro lugar a WHITE MARTINS, seguida ainda de outras duas empresas 

implicadas no esquema de corrup~ăo desvendado na Opera~ăo LAVA JATO: 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e FI DENS ENGENHARIA. Alem dos principais 

destinatarios. 

Tabela 2: Princip .. 11S remctcntcs d C recursos ac;mpa( os. 

R('mrteRIc Numeri) de opera~1$ 
VaJor lotal <las 

olV'mt'6cs 

HITACltl PLA:\T,'ECHNOLOGIES, LTI) • K$411.l\l\Q.OIl 

: FIDESS ESGE:'\IHARIA SfA " RS n3.So).bl 

\':\1.f: S(A 
, R$ 1.32o.5S2.1::: 

CO~SORC10 CmmLTO-EGESA 15 R~ I.S2!UI4 .. 1} 

COSSTRL,TORA SORBERTO O S 
, R$ 1.22Q}Q95n 

, 'r"r ,DA" .-r.<'~"'.'. m ) R$ 34S.::: I I,Q4 

1,"""",, r. ,,'no"~"'A1' 24 R$ 2.IQ~U6(j.73 -
YOKOGA\\'A SERVICE LTDA 

, R$ lQ2.i20.J 1 

co;-..·Dla"O (,O~lPA};HJA :-.'ACIO:-..'AL DE DI ;-rOS l RS 2.01l6.'l\O.OS 

CO;-""·RERt\S E;-\(] C. LTDA , RS 204,J I ~.U::: 

Tabela f): Princioais dcstinatărio!; de rCCllrSCl!; a[!rupados. 

I Destinatario I I "nlor total dM 
Nlim('ro dt- opt'mf4lM ODeI'AMI'S 

! I1SBC R$ 1.7Q2$f10.00 

I ~lARn:\ ;-..·OGCEIRA BELTRAO ,-, 
SOFIA :-.:OGLJEIRA nEI.TRAO 

! ~lARIO BARBOS,\ BELTRAO 

! BRASIL CO;"\l$UL TQRIA 

,. -, ,. RS .m •. ÎI":!.'.:, 
RS J54.1.:!l)J6 

RS 137JWIJ.J2 ( 

195, Analisando todas as transa~i5es constantes do Apendice do referido laudo 

(midia constantes as fis. 206), destacamos: 

147,1. Evento 1: MSM recebeu R$ 84.465,00 da WHITE MARTINS em 

07/04/2011. No mesmo dia e no dia seguinte, Mario Beltrăo fez dois saques 

em especie no total de R$ 75.000,00; 

147.2. Evento 2: M5M recebeu R$ 84.465,00 da WHITE MARTINS em 

05/08/2011. No mesmo dia, R$ 80.000,00 foram sa cad os em esplkie por 

MĂRIO BELTRĂO, alem de outros R$ 80.000,00 em 12/08/2011 e R$ 

100.200,00 em 19/08/2011, este ultimo reportado corn opera~ăo suspeita 

no RIF 16228; 

147.3. Evento 3: MSM recebeu R$ 84.465,00 da WHITE MARTINS em 

( 

08/09/2011. Em 20/09/2011, foi feito um saque em especie de R$ 

100,200,00, reportado corn opera~ăo suspeita no RIF 16228. Houve um f 
credito e um debito aci ma de R$ 10.000,00 entre essas opera~i5es; 
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147.4. Evento 4: Em 10/10/2011 existe um debito da conta da MSM de 

R$ 390 mii em favor de MARCElO RODRIGUES, diretor executivo da WHITE 

MARTINS, registrado como RECIBO DE RETI RADA. 

196. No total, a MSM CONSULTORIA recebeu R$ 2,2 milh6es da WHITE MARTINS 

e R$ 1,2 milhao da ODEBRECHT, em 2009, 2011 e 2012, nao identificando transa~6es 

entre elas em 2010. 

IX.1.2. ENGEMAN MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMERCIO E 

INDUSTRIA lTDA 

197. A partir do Laudo nQ 534/2016-INC/DITEC/DPF (hiperlink fis. 206/213) foi 

possivel identificar os principais remetentes de recursos para a empresa, destacando

se em primeiro lugar'9 o grupo WHITE MARTINS, contando ainda na lista a SCHAHIN 

ENGENHARIA SiA e a CITENE. Alem dos principais destinatarios, dentre os quais tambem 

figura a WHITE MARTINS. 

Tnbela 1: Prîncio~is rcmelcntes de rccursos para a l'mprc'sa I;NlJI~l\1l\". 

I 
p , • Of'FR,\rOFS rn"TRATA,DA~ 

1 VALE DO RIQ DOCF (Grupol 

rr:TROIHl IlRASII.EIRO SA . PETROBRA 

PETROBRA" - EDISE .. 
HR GIRO ])1:('1:\10 Tf:RCEIRO SALr\RIO.OPERACOES ('0;-'-' R,\ TA 

I f::-.'AVAL E:-':G NAVAL OI:FSIIORE LrDA I 
1 PURTO DO RF.nFE S:A 

I'SSTITL.,.O SACJO:-':AL 00 SEGl:RO ţOCIAL 
IBERDROLA ES'ERGIA DO RR UDA 

MARIO BARBOSA BELTRt\O I 
I CITE>JE CO\lPAt-.IHA INTEGRA[)'\ TF.X"TII. DO ;-":OROESTE I 

r!AT AlrrO~10VJ:IS S.'A 
-r 

.. - -- . 
T!;CO:-': SUAPF. SA 

J F MAC' REPRES CO~ll.n),\ \lE , 
OI:I.TA VEI(~Ul.OS (TOA 

Tahcla): Princlnais dcslinntârîns de rCCU!1:os a!!t'UDados. 

.lIS. RS4.o\141l5'.42 

30 RS 3 .1(l}: 5N .. ·.} I 
si RS 1511 QS4.fI.l 

-, KS .15/1 Unu.ou 

" RS .\Iit 3::'f>.··H) , RS ~I.U~O.()n , RS ~qQO\ll.5<.) 

1" RS 2~5 5S2Jl~ 

.' R'S ::'),I.OOO,()(l 

1 RS ::'IQ.::'~UHl , Re; 1(,1U.~~.')"': .. _-_ . 
5 R" 135 ~1~.11Il 

" RS llfdx5.4~ 

1 R" IIlS .. \IHl.H1l 

DestlQatărI~ I Niimcro de I Valor Tol.al M'I' 
OOf'r'lIdIt-!: oDt'rat'lles 

B/\:-;rQ 00 BRA$IL ~ ,\. 

I . S',. (;()VFR:'\'O HR,.\SILI,\.DF 

19 Desconsidcrando como primeiro lugar as aplicacocs financeiras contratadas. 
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, : I;-":S"; I:-':STlTLTO :XAClO~AL DO SEGJ.;RO SOCIAL I , . I t:ClA:'\O ~IO\-rEIRO DE ARITO 

6 PRAIA PAI.ACE IIOTEI. ULM \-IE ! 
- 'tARID RARBOS . .\ BELTRAU I 
, A 1- A CARI:S I.TDA 

, AMOS DE UARROS CORREA 

1 

'" SI:CREIAR1A DA RECEI"!",\ FEDERAL 

~~:~!.EZ FO:-.SEC'A SAr\TOS 

1:: 1;ELE:1CAO 2010 DIRETORIO EST,\DlIA 

__ o 

1 

" I1OAO HEZERRA ALVES 

" : RO\U:LQ JOSF. LOrES FERREIRA 

_~~\I .. \R(,ELI:'\O OLIVEIR,\ 

", 1I.l"IS r.o\Ul [) SAl\TOS .\IATOS 

10;- I WAGNER CAETA~O DE SOC7.A I 

" 1 :"'\I;-"IED FOR TA1.ElA SOCIEDADE COOPERATIVA .\\ 

I " I OS\IERIO FERRl:IRA ! 
20 I GE\'I\' .. \1. RO'\IAO MArlEL. 

-

'4~ . 

"'" I 
:!OS 

114 1 

-;;;] 
'71 

,3 

" , 
'94 
21-S ' 

20~ I , 
)\5 , 

223 I 

'" 

[ 

OPF/MJ 

FL'/Q-t 

RS ~.59MQ8.'1n f' 
R~ 59S,S59,l\7 

RS 5fi·U~7 . .t~ 

RSSSI,XS4.o0 

RS 477.5MIJMI 

RS40'.lltl.l1 

RS j;U.1'f'l,·l) 

RS.~41.4nQJO'::' 

R'S .1110 (lOO,()() I 

RS 2S9.SiSJS I 
RS :::!7S ,~'7 .. : I I 
Rli 2.tSQ-?J2.

1 

RS 245,0;;,31 

R) 241.'5x.I>..1 

RS 2~i.~'::..1}:5 

_~~ RS2~J~ 

'::03 R) 2J~ 4)Q,5i 

198. Os valores mais expressivos recebidos pela ENGEMAN da WHITE MARTINS 

estao descritos abaixo: 

I Data Valor Descricao Nome2 CNPJ 

07/04/2006 R$ 54.966,63 ' TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON WHITE MARTINS 

21/12/2006 -TR$ 573.64i,86 TEDTRANSFERENCIA ELETR.DISPON WHITE MARTINS 
.. ~ ---- --r- __ o ._.~.- --r---'- --- -- ~ - ~~----_. 

,19/06/2007 --L R$ 282.686,82 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON WHITE MARTINS 

'19/06/2007, ii$187.627 ;56--TED TRANSFERENCIA-ELETR~6ISp6N- .. , WHITE MARTINS 
'''::'':~_-i., ~_ --1. __ _ __________ . __ 

I 30/01/2009 I R$ 266.346,30 . TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON WHITE MARTINS 

01/03/2010 'R$ 45.470,33· -ITED3s6~0075WHITEMGIN _.. _. _.+ WHITE MARTINS 

i 01/03/2010 - tR$45.47o,32 --~ TED-356.0075wfiITE M (i,N WHITE MARTINS 
,,- -

22/03/2010 
f--
29/07/2010 

. R$ 45.470,33 -j TED 356.0075WHITE M ii IN 

t R$-1-:6"19·.8S1,00 - TED356.0075WHITE -M G IN· 

WHITE MARTINS 

, WHITE MARTINS 

35820448000136 

35820448000136 

. 35820448000136 

35820448000136 

35820448000136 

35820448000136 

35820448000136 

35820448000136 

35820448000136 
~. 

199. Analisando todas as transa~iies constantes do Apendice do referido lauda 

(midia constantes as fis. 213), destacamos: 

147.5. Evento 1: ENGEMAN recebeu R$ 1.619.851,00 da WHITE 

MARTINS em 29/07/2010. Em 13/07/2010 a ENGEMAN destinou R$ 300 mii 

para o PMDB de Roraima e, em 15/07/2010, R$ 150 mii para campanha de 

HUMBERTO COSTA. Em 20/07/2010, MARI O BELTRĂO realizou saque em 

especie de R$ 192.000,00, reportado como opera~ao financeira suspeita no 

RIF 16228; 

147.6. Evento 2: ENGEMAN recebeu R$ 470.314,38 da WHITE MARTINS 

em 19/06/2007. Na vespera (18/06/2007), houve um saque em especie de 

R$ 84.000,00 e, no dia seguinte (20/06/2007), outro de R$ 100.000,00; f 
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148. 

147.7. 
f 

Evento 3: ENGEMAN recebeu R$ 573.642,86 da WHITE MARTINS 

em 21/12/2006. De 17/12/2006 a 10/01/2007, nao foram identificados 

debitos suspeitos, mas ha destinatarios corn valores expressivos que nao 

foram identifica dos; 

147.8. Evento 4: ENGEMAN recebeu R$ 266.346,30 da WHITE MARTINS 

em 30/01/2009. De 17/12/2006 a 10/01/2007, nao foram identificados 

debitos suspeitos, mas ha destinatarios corn valores expressivos que nao 

foram identificados. 

147.9. Evento 5: ENGEMAN doou R$ 100 mii para a campanha de 

HUMBERTO COSTA em 14/08/2006. Nao foram identificadas entradas 

suspeitas naquele mes . 

147.10. Evento 6: ENGEMAN recebeu R$ 1.245.324,30 entre 2008 e 2010 

da SCHAHIN ENGENHARIA SIA, sendo os valores mais expressivos, no 

montante de R$ 415.661,65, R$ 234.625,00 e R$ 298.080,00, transferidos 
\ 

em 25/08/2008, 20/08/2008 e 25/09/2008, respectivamente. 

Os eventos 1 a 4 reportam 81% do que a ENGEMAN recebeu da WHITE 

MARTINS, sendo as demais transa~oes pulverizadas em opera~oes menores, com 

destaque para a transa~ao no valor de R$ 1.619.851,00 em 29/07/2010 (evento 1). 

IX.1.3. MARIO BARBOSA BEL TRÂO, MARCIA BARBOSA BEL TRĂO e SOFIA 

BARBOSA BELTRĂO 

200. Laudo nQ 536/2016-INC/DITEC/DPF (hiperlink fis. 206/213) identificou os 

principais remetentes e destinatarios de recursos para MARIO BARBOSA BEL TRÂO de 

forma agrupada. 

TII ' a JC ii _: Principais remelcnles de recursos para Mărio Barbnsa Bcltrao. 
L RemetentC5 N,im('ro dE' op('ra~l1cs I VaJor tOCal das uper1u;,ltes 

MSM CONSL.:LTORJA 18 I RS 2~1.IO!l.X(\ 

I MARCIA :\OGtJEIRA BELTRt\() ,. 
~- S3,7";:2.9.1 --' 

E:-"'GE~lA!\' YlA:\I.; EOl..:l C01\'II~D LTDA 
.- I 

'27 R$ 79,<)12.1(; 

Ht:~1BERTO SERGIO COSTA LIMA ~ I RS :() o(Jo,oo ! 
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TI13!" d a)c a _ : nnCn",HS cstmatanos de rccurSQS agrupados. 

DPF/MJ 

FLIS~3 

i Oestinntnrîos 1 Numero de aperaţ(kos Valor lofal das opcn\(6cs 
RETIRADA 1:~1 ESPECIE I 4 RS 554.000.110 
IIL:MBERTO SERGIO COSTA LI~'1A I RS M.O(ln,OO 
E:'\GE~IA:-': ~ .... IA:-:l.s'T EQlJlP CO.\1 I~n L1' 1 RS SO.nno,oo 

I J/\:-':AI~" "ARtA A\lARAl. BELTRAO 15 RS 2S.foS9.1lH 
eEI.PElPE ·17 RS 1) /175.:\4 
MARCIA ~OGt;EIRA BELTRAO 2 RS I.~ OOll,no 

201. E possivel perceber que as transa,1ies mais expressivas, bem como aquelas 

envolvendo a WHITE MARTINS eseu executivo MARCELO RODRIGUES, ocorreram em 

contas de suas empresas. Entretanto, o montante de retiradas em especie e 

conside,,!vel, sendo tambem digno de registro as duas transa,1ies envolvendo o Senador 

HUMBERTO COSTA, que seriam fruto de emprestimo . 

202. O laudo n2 537/2016-INC/DITEC/DPF (hiperlinkfls. 221/225) foi referente as 

contas de MARCI A BARBOSA BElTRAO e laudo n2 539/2016-INC/DITEC/DPF (hiperlink 

fis. 227/230) quanto as contas de SOFIA BARBOSA BElTRAO, que tiveram no periodo 

como principal fonte de recursos a MSM CONSUlTORIA. 

Tabela 2: ['nnclpals rcmclcntcs e rccursm; para. arela j d M N ogucm~ III c trao. 
~6mt'Nldc Valor fotal <las I Rt'mtlel]f~ optJ"Bdi~ operatlk's 

:vtS\1 C'O\"SULTORIA E SERVIC'OS E. t\ UD." ~i> RS 7<J7,\7",nl 

E:-.rGE:-'1A~ ~M~I,TE'l'r AO nr: 1:01 :U'AME\.iTOS (,O~lcRClO E [:"IOV "1 ~~_.~ 

ARll:R OSCAR ALBCQCI:Rt.)UE 1.1~·1,\ II RS ~S_Uil!l.(ln j 

Tbl'P' d SfiX a ea _; nnClpalS remeleules e recursos para o la • 'OgUClra 1 1 ' le trao. 

Rcmclculn I Niuncro de Valor (CIIIII das 
opt'ra<,~ ol'W'raţ~~ 

~'IS\l ('C):,\Sl;].TOR1A E SER VI('OS L A. !.TIM n RS 2'Jl.50(, . ..\(, 

! WESTW1:-.'G CO~1 VAREJlSTt\ LTDA I • R5 lf...r'Îi.SI 

E~{jE~1A:\ ;"'IANU1E,r AO DE H)I·IPA \lE,,"TOS CO,\IERCIO E [:,,\01; " RS 11.]06.1(, 

203. Nao houve destinatarios relevantes. 

IX.1.4. HUMBERTO SERGIO COSTA UMA 

204. laudo n2 550/2016-INC/DITEC/DPF (hiperlink fis. 232/237) identificou os 

principais remetentes e destinatărios de recurS05 para HUMBERTO COSTA de forma 

agrupada, valendo ressaltar apenas registro dos valores transferidos por MARIO 

BElTRĂO, no total de R$ 64 mii, alem do debilo de R$ 69.300,00 mii em favor deste. tJJ 
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Tabela 2: Prînei lais remelCJlleS de rccursos ara Humbcno Scrgio Cos!a Uma. 
Numl'ro (It- opern~iiH 

;11 RS h21.072.55 

Fl;;'\I)M'"O HABITA\JO:-JA1. uO EXERCITO FHE RS 140000,00 

.\1ARIO Bt\RB()~A BELTR/\O RS 

'OS 1S()'('.O~ 

Tabela ~: TraMac()C's cnlre n Humbcrto Ser io COSt.1 Lima c rnuros ciw.do:;.. 
Oufrm dtndos Num~ro de tlperat;t'IN Valor rOlal das opcratlk"i 

\1ARJO BARBOS.'" BEL TRÂO I R$ (,'.1 3011.lX) 

Tabel3 3: PrinciPaJ:; d est matan os de recursos a[!nlpa d \ os. 

I I)estllln,'rioi Numero de opera.,lIe:\ \'alor tOiul das (I~ratâcs 

I3I\:\'CO DO BRASII. S.A. 2!D _R~ _. .12{JI.m,(j1 -
I ADILSO;>.l BATISTA BEZERRA ;0 RI 14(, '1l2J4 

I ROTA PRE~lII~"'1 VE1CULOS LTDA 1 RS IlO.UOU.Oo 

'GIlJI.IANA YUIU SATO B1JRGUS 63 RS 116.5511,13 

x . DA VERSĂO APRESENTADA PELOS ENVOLVIDOS 

X.l. HUMBERTO SERGIO COSTA LlMA 

205. O Senador foi ouvido em Termo de Declara~oes (hiperlink fis. 336/348), 

inicialmente narrando sua trajet6ria politica e indicando seus assessores e funcionilrios 

de gabinete e escrit6rio politico. Sobre a indica~ao politica ou manuten~ao em cargos 

de assessoramento ou dire~ao, alegou nao se recordar 

206. 

"se eventuaJmente possa ter apoiado a/guma indicQţao de pessoa sugerida dentro 

do parUdo ou dentro no governa, no seu Estado; QUE consigna que nunca indicau 

ningU/em para qua/quer carga na PETROBRA5;" 

Ainda sobre sua rela~ao corn a PETROBRAS disse: 

"aUE me/har esclarecenda coma se deu sua atuaţăa junta a PETROBRA5, buscau 

na Diretoria de Abastedmento, responsavel por projetos tais como: refinaria de 

petra/ea, pa/o petroquimica, fabrica de pet; aUE sua militância em favar desses 

projetos se deu sempre em conjunto corn empresorios, politicos, mavimentos 

sociais; QUE seu traba/ha de levar projetos para Pernambuco nOD se limita va a 

cantatas cam a PETROBRA5; aUE coma Ministra da 5aUde /evau a fabrica de 

hemoderivados, HEMOBRA5, para Pernambuca, bem coma foi re/ator da Medida 

Provisaria na 5enado que permitiu a ido da fabrica da Fiat para pernambuco; aUE 

acredita que desde 2004 ou 2005 ate meados de 2007, quando passau a ser 

Secretario de Cidades, foi o per/oda em que esteve mals envolvido corn os projetos 

junto a PETROBRAS, multa embora, posteriormente, de maneira pontuaJ participau t' 
de algumas atividades com essa finalidade;N 
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207. A respeito de encontros com diretores e presidentes da PETROBRAS, tanto 

na sede da estatal como em eventos extern os, assim como envolvimento de MARIO 

BARBOSA BEL TRÂO, disse: 

208. 

"QVE seu trabalho relativo aos prajetos junto a PETROBRAS se davam em conjunto 

com um grande amigo de adolescencia, MARIO BEL TRAO, Presidente do ASSIMPRA 

- Associ0fQO dos Empresas de Pernambuco, que concentra as empresas que atuam 

no entomo do porto de SVAPE; QVE nesso condiţoo, MARIO BEL TRAO ja levova a 

ideia dos projetos, especialmente da refinaria, em outros governos do Estado e no 

Governo de FERNANDO HENRIQVE; QVE essa mobilizafiio ja vinha de muitas 

anos; QVE sua atuafoo nesses casos da PETROBRAS ocorriam na sede da empresa 

e poucas vezes em Recife; QVE a maior parte dos reuniiies acarriam PAULO 

ROBERTO DA COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE tambem 

houve reunioes com o entiio Presidente da PETROBRAS, lOSE EDUAROO OUTRA, 

amigo pessoal do declarante; QUE geralmente quem fazia o agendamento dessas 

reuniiies era o propria MARIO BELTRAO, que posteriormente confirma va se o 
dec/arante poderia acompanha-Io ... QUE jti se encontrou em um a/moţo, no Rio 

de Janeiro, cam PAULO ROBERTO COSTA, MARIO BEL TRAO, dois Oeputados 

Federais do PT, PEORO EUGtNIO e MAVRICIO RANDS, que eram de Pemambuca e 

tambem participavam do movimento em tomo desses projetos;" (d.n.) 

Em rela~ao aos integrantes do "Nucleo Financeiro", que intermediariam O 

pagamento de propina, inclusive por meio de doa~5es oficiais, "caixa 2", simula~ao de 

contratos, o Senador negou conhecer ALBERTO YOUSSEF, FERNANDO BAIANO, HENRY 

HOYER, JAYME CARECA, ADARICO NEGROMONTE, RAFAEL ÂNGULO, assim coma 

empresas ligadas a eles. 

209. Sobre a existencia de cartelila~iio e corrup~ao no âmbito daquela empresa 

publica, corn repasse de valores a agentes politicos, tambem negou conhecimento. Ao 

ser indagado sobre sua rela~ao e conhecimento de representantes das empresas 

citadas como integrantes desse esquema, esclareceu que "nem o declarante nem seus 

assessores mantiveram ou mantem relOl;iia cam representantes das empresas: 

ODEBRECHT, UTC, TECHINT, MENDES JUNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, ENGEVIX, 

TOYO SETAL, GDK, ALUSA, FIDENS ENGENHARIA, JARAGuA EMPREENDIMENTOS, TOME 

ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA". 

210. Quanto il sistematica de doa~5es e coliga~5es na campanha ao Sena do em 

2010, esclareceu que, tendo havido coliga~ao de diversos partidos, dentre os quais o 

PSB, seu comite de campanha era comum ao comite do candidato ao governo do estado, 

EDUARDO CAMPOS e a outro candidata ao Senado, ARMANDO MONTEIRO, sendo;) 
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LlNDBERG apenas tesoureiro do declarante. Sobre doa~ăo eleitoral disse desconhecer o 

funcionamento da parte financeira dos diret6rios regionais e nacionais, assim como os 

criterios para escolha do candidato que receberia repasse desses diretarios. 

211. O sena dor foi indagado ainda acerca de uma serie de doa~ăes, muitas das 

quais năo se recordava da capta~ăo: 

"QUE indagado, em geral, qual seria a motivaţăo do doador sugerir o candidata 

na doaţao 00 diretario e nQD fazer a dooţăo diretamente 00 candidato, respondeu 

que acredita que as empresos podem noa querer desagradar algum candidata e, 

doando DO partida este resolveria coma fazer a doaţiio, supoe aÎnda que pode ser 

tambem a desejo de năo se vincular diretamente o algum candidato ... 

5) CONSTRUTORA CAMARGO CORREA SIA, esc/arece que, quando foi convidodo 

por EOUAROO CAMPOS, entăo candidata ao governo de pernambuco, para 

integrarcampanha majorit6ria DO 5enado, disse que teria restriţoes or(:oment6rias 

e seria precisa suporte financeiro, tendo sido dito por EOUAROO CAMPOS que irio 

direcionar algumas doaţoes que recebesse para apoio-Io ... QUE a empresa 

CONSTRU~ăES E COMERCIO CAMARGO CORREA siA, atraves de algum 

representante que noo se recorda, telefonou para o dec/arante, noo se recordando 

em quaJ numero, para disponibilizar uma contribuiţoo para a campanha do 

dec/arante ... nOD sabendo a epoco qual o volor que seria doado, sendo que 

atualmente sabe ter sido na total de 1 milhăo de reais; 

6) CONSTRUTORA OAS LTOA, em 2010, um amigo publicitario, de Recife, ANDRE 

GUSTAVO VIEIRA, apresentou ao declarante o presidente da empresa, LEO 

PINHEIRO, em umjantar em Recife; aUE nesse jantar o dec/arante canversou sobre 

politica esua condiţoo de candidato, tendo solicitado avaliar a possibilidade de 

contribuiţăa para a sua campanha, tendo LEO PINHEIRO dita que iria apreciar; 

aUE da mesma forma que ocorreu cam a CONSTRUTORA CAMARGO CORREA, 

recebeu uma Iigoţăo de um representante do qual noo se recorda o nome e 

encaminhou para o seu comite financeiro; aVE tambem năo Jhe foi inJormado nem 

no jantar, nem por telefone, o valar a ser doado, sabendo hoje que foi de R$ 

500.000,00 (quinhentos mii reais); ... 

9) GALVĂO ENGENHARIA SIA, por ser uma empresa que presta va serviţos para o 

Governo do Estado de Pernambuco, conhecia alguns representantes, CUjDs nomes 

noa se recorda; aVE noo se recorda coma Joi Jeita a oferta da doaţoo, se 

procuraram o diret6rio, comite ou o declarante; aUE acredita que o valor doado 

foi R$ 30.000,00 (trinta mii reais) ... 

aUE os eventuais repasses das diret6rias estadual e nacional do PSB foram 

trotados pela declarante apenas com o ex-Gavernador EOUAROO CAMPOS;"(d.n.) 

212. Sobre a solicita~ăo de vantagem indevida reportada por PAULO ROBERTO 

COSTA, assim se manifestou ao negar os fatos, tendo ao final refutado qualqUer4 
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envolvimento criminoso na sua atua,ăo coma Ministro da saude, secretario de Estado, 

candidato ao senado e senador: 

"aVE ese/arece que todas as reunii5es que teve com PAVLO ROBERTO COSTA, nas 

circunstâncias jâ mencionadas adma, somente trotaram dos projetos relativos a 
implantofâo da re/inaria e outras atividades relacionados a area que PAULO 

ROBERTO dirigia na PETROBRAS; aVE nunea tratau cam ele do beneficiamento de 

empresas, doa~âo de campanha ou qualquer irregularidade dentra da 

PETROBRAS;" 

213. Indagado ace rea da sua participa,ăo na implanta,ăo da Refinaria ABREU E 

UMA e do estaleiro sUAPE em Pernambuco, confirmou ter atuado em movimento 

suprapartidario nesse projeto cam a maioria dos politicos do estado . 

"aVE existia a possibilidade de amplio~âo do refinorio no Bahia e a disputa entre os 

Estados do nordeste: pemambuca, Rio Grande do Norte, Cearci e Moranhâa por 

sediar; QVE nesta epoca o dec/arante era Ministro da Saude e se empenhou 

pessoalmente para a implantarâo da refinar/o, do esto/eiro, hoja vîsta que tinha 

pretensoes Q candidatura 00 Governa do Estado~ coma realmente o fez , em 2002 

e 2006; aVE ese/arece que se encontrou cam PAVLO ROBERTO COSTA e lOSE 

EDVARDO DVTRA neste periodo anterior a implanta~âo da refinorio, entre 2003 e 

2004, e tombem posteriormente, hajo vista que eram partes integrantes da decisoo 

quanto a sua existencia ... QVE năo teve envo/v/mento pessoa/ com Q construrăo 

do estaleiro situado no porto de SVAPE/PE, nem teve envolvimento cam quolquer 

empresa ingleso relocionado 00 projeto; aVE nâo facilitou o contato de MARIO 

BEL TRÂO cam a PETROBRAS no que se refere 00 projeto do estoleiro e acredita que 

referido pessoo noa tem quolquer rela~âo com o estaleiro;" (d.n.) 

214. O Sena dor apresentou dados de extratos da conta de campanha e 

declara,6es de imposto de renda as fis. 370/428 (hiperlink). assim como a rela,ăo de 

assessores as fis. 544, constante no Apenso 1, na midia de fis. 176 (hiperlink). 

215. Acerca dos fatos trazidos a tona na sindicância CI-Ds 17/2015 (Apenso II), 

apresentau c6pia de Interpela,ăa Judicial20 em face de CARLOs ALBERTO NOGUEIRA 

FERREIRA (hiperlink fis. 560/564). em que contesta qualquer doa,ăo das empresas 

ODEBRECHT e sCHAHIN a sua campanha eleitoral em 2006, 

alega,6es feitas pelo ex-funcionario da PETROBRAs. 

assim coma repudia af:' 

~o Processo n° 0003445-54.2015.4.05.8300 - 13" VF/PE: Oedinada compctcncia em favor do Juizo 
Estadual, haja vîsta quc na epoca o intcrpelantc nao ocupava qua.lquer cargo publico fedeml, mas tao 
somcnte foi candidato <1 govemador do Estado de Pcmambuco. 
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216. O patrono do investigado apresentou inumeras peti,oes buscando 

apresentar por escrito versoes dos fatos sob a 6tiea do seu cliente, assim como 

questionar a estrategia e efetividade das medidas, pleiteando anula,ao de varias delas. 

Tambem apresentou ao Ministro Relator pedido de arquivamento do inquerito 

(hiperlink fis. 499/527), cuja aprecia,ao se deu em procedimento apartado, nao tendo 

havido comunica,ao a esta autoridade polieial acerca da decisao, tendo as investiga,oes 

transcorrido normalmente, na forma do art. 230-C do RISTF. 

217. Ao ser intimado para acarea,ao com PAULO ROBERTO COSTA, o patrona do 

declarante novamente apresentou peti,ao as fis. 1271/1289 (hiperlink), a fim de 

justificar o nao comparecimento do Senador, reiterando termos de documentos 

semelhantes ja apresentados ao longo deste apurat6rio, refutando as declara,oes 

"inovadoras" do colaborador e, mais uma vez, argumentando que esta autoridade 

policial "alem de năo deter competencio para determinar a realizar;ăo de ato probat6rio 

a ser executado pelo Requerente" tambem nao poderia realizar o ato antes da realiza,ao 

das demais oitivas. 

X.2. MARIO BARBOSA BELTRĂO 

218. Ao ser ouvido em Termo de Declara,oes (hiperlink fis. 328/332), MARIO 

BARBOSA BELTRAO retratou inicialmente as empresas das quais e s6cio esua rela,ao de 

amizade com HUMBERTO COSTA. 

"QUE nunca trabalhau em campanha eleitaral da Senadar HUMBERTO COSTA, nem 

mesma para um diret6ria de nenhum partido au nenhum autro candidata; QUE na 

ana de 2010, recarda-se de ter feita uma daar;ăa na impartância de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mii reais) em nome da empresa ENGEMAN, para a campanha do 

Senador HUMBERTO COSTA na sua canta especifica e năo na da diret6rio ... QUE se 

recarda ainda de ter realizado uma doar;ăa na importância de R$ 300.000,00 

(trezentos mii reais), em nome da empresa EMGEMAN, no ana de 2010, para a 

campanha de ROMERO JUcA; QUE năo tem uma relar;ăo estreita com ROMERO 

JUcA, po((im a irmăo da dec/arante, socio cam ele da ENGEMAN, passui relar;ăa 

mais proxima com o irmăo de ROMERO JUcA, ALVA RO JUcA, o que jus@cou a valar 

doado ... QUE se recorda de jo ter concedido emprestimo pessoal a HUMBERTO 

COSTA, conforme dec/orada em seu impasto de renda, salva engona, no valo,r 

apraximada de R$ 40 .000,00 (quarenta mii reais)" (g.n.) 
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219. O declarante tambem esclareceu sua atividade com presidente da I 

ASSOClAC;:ĂO DAS EMPRESAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO-ASSINPRA ha mais de 12 

anos: 

220. 

#QUE em decorrencia desta tun~âo procurou se re/acionar cam os diversos agentes 

publicos e politicos no tentotivo de trozer o refinorio ABREU UMA poro o estodo de 

Pernambuco e diversos outros projetos ligados a essa atividade; QUE dentre esses 

projetos que buscou implantar: BARCO DO RIO CAP/BARIBE, relacionodo o 

transporte fiu viol de mosso reolizodo pela Governo do Estado, REFINARIA ABREU 

UMA, P6LO PETROQU(M/CO, P6LO DE POUESTER e P6LO TE)(TIL, todos 

concomitantemente; QUE noa teve participa~oo na execuţâo desses projetos, coma 

empresario mas somente coma Presidente da Associafâo; aUE as empresas em seu 

nome, seja nacional ou estrangeira, noa participaram na execuţoo dos projetos 

nem deles se beneficiaram; 

Sobre a participa~ao de HUMBERTO COSTA como apoiador desses projetos, 

incluindo aqueles desenvolvidos junto il PETROBRAS, detalhou: 

221. 

"Q aUE para patrocinar a ideia desses projetos mantinha sempre contato corn 

Secretârios e Governadores do Estado de Pernambuco nas u/timos vinte anos; aUE 

ainda com relaţâo aos projetos, contou com o opoio do SenodorHUMBERTO COSTA, 

entăo Ministro da Saude, que se interessou politica, tecnol6gica e socialmente pe/as 

ideias; aUE esclarecendo o apoio, o entăo Ministro acompanhavQ o declarante em 

reuniăes na PETROBRAS, o que con/eria 00 evento uma maior robustez; QUE tais 

reuniăes ora eram agendadas pela propria declarante, ocos;oo em que noticiava a 

ido do Ministro, ou pela assessoria do Ministro; aUE tais reuniăes se deram corn 

PAULO ROBERTO COSTA, que, na condiţăo de Diretor de Abostecimento, era o 

responsavel pelo analise de decisâes ocerca da viabilidade tecnica dos projetos, 

disponibilidade de materia-prima, etc; QUE consigna que nâo foram muitas as vezes 

em que HUMBERTO COSTA com o declarante esteve na sede da PETROBRAS, nâo 

sendo mais que quatro vezes; QUE quando HUMBERTO COSTA esteve na sede junto 

corn o declarante, seja na condi~ăo de Ministro da Solide (primeiro momento), seja 

na condiţâo de Secretario das Cidades do estado de Pernombuco (segundo 

momento); QUE registra tambem que este ve na PETROBRAS năo apenas com a 

Senador HUMBERTO COSTA, mas tambem com o Deputado Federal MAUR(ClO 

RANDS, do PT/PE e com o Deputado Federal PEDRO EUGEN/O, PT/PE; 

Ainda sobre os contatos na PETROBRAS, afirmou que a maior parte dos 

encontros com PAULO ROBERTO COSTA se davam na sede da PETROBRAS e poucas 

vezes em Pernambuco, por ocasiao das visitas do direto il REFINARIA ABREU E UMA. S[j 
recordou ainda de um evento externo: 
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"aUE alem de ter j6 se encantrado na sede da PETROBRAS,j6 com PAULO ROBERTO 

COSTA almoţou, juntamente cam pequena delega,aa compasta pelos 

parlamentares RANDS, EUGENIO e o SENA DOR; aUE este almo,o se deu pela foita 

de agenda para reuniao na sede da PETROBRAS; aUE nao se recorda de maiares 

detalhes sobre referido encontro; aUE no almo,o foi tratado sobre a dificuldade de 

implanta,ao dos projetas em Pemambuco: Polo Petroquimico, POlo Poliester e Polo 

Texti/; aUE os contatos na PETROBRAS se concentravom na pessoa de PAULO 

ROBERTO COSTA, nao se recordando de nenhum outro assessor; aUE o seu primeiro 

contoto cam PAULO ROBERTO COSTA se deu quando ele j6 figurava coma Diretor e 

foi em razao de suas fun,oes coma tol; 

222. Finalmente negou a solicita,ăo de R$ 1 milhăo a PAULO ROBERTO COSTA 

para a campanha de HUMBERTO COSTA ao Senado em 2010. 

223. Ao ser ouvido novamente em Termo de Declara,oes (hiperlink fis . 

1303/130S), apas as novas acusa,oes trazidas por PAULO ROBERTO COSTA em 

reinquiri,ao, esclareceu sua rela,ăo com a empresa WHITE MARTINS de mais de 

dezessete anos, em virtude de contratos mantidos com a ENGEMAN e, ha cerca de tres 

anos, tambem com a MSM, năo se envolvendo nos contratos que ela mantinha na 

PETROBRAS por serem fruto de licita,oes derivadas do cadastro CRCC da estatal. Disse 

ainda: 

"aUE passau a integrar um prajeta cam a WHITE MARTINS a partir de 2008, 

possivelmente, envolvendo Unidade Geradora de Hidrogenio - UGH, para 

JOTnecimento ao COMPERJ que envolvia diversas outras areas de expertise 

tecnolagicas diferentes; aUE a empresa investiu cerca de R$ 23.000.000,00 (vin te e 

tres milh6es) nesse projeto, sem contor corn correţao monetâria, sendo que o 

declarante dispendeu cerca de 05 (cinca) anas dedicadas a canfecţiia dessa 

prapasta; aUE mu;tas das visitas que fez em canjunta cam a WHITE MARTINS a 
PETROBRAS, envolvia assuntos relacionados com esse prajeta para a COMPERJ; 

aUE autras vezes tambem esteve com a WHITE MARTINS na PETROBRAS na 

tentativa de implementaT o mesmo tipa de pTojeto, tambem na area de UGH, na 

Refinaria ABREU E UMA; aUE nenhum dos dois projetos, nem no COMPERJ nem 

ABREU E UMA, foi contratado pela PETROBRAS, sendo que acabou copiada para 

Iicita,ăo no COMPERJ da qua/ a WHITE MARTINS tambem noo foi contemplada, 

acreditando que ela nem tenha participado da concorrencia o,. QUE cam rela~{jo a 

empresa MSM, esclarece que realiza an6/ise de projetos, consistindo em serv;ţo de 

assessoria tecnica, mas tem muito foca na venda de equipamentos;" (g.n.) 

224. Sobre as novas declara,oes de PAULO ROBERTO COSTA alegou que, "pe/a 

re/aţoo que o declarante ja mantinha corn a WHITE MART/NS, esse tipa de pedido, em 

tese, nao precis aria passar pela autorizaţoa de PAULO ROBERTO COSTA". Negou ainda" 
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que tenha participado de qualquer capta,ao de recursos junto as empresas que se 

relacionava profissional mente e "como lidava com paliticos de diversas partidas eate 

mesma adversarias, a declarante niia paderia misturar sua atividade empreendedara 

cam a vincula<;iia palitica a nenhum deles". 

225. Sobre os fatos envolvendo a constru,aa do polo petroquimico em Suape em 

2006, confirmou ter participado de reunioes com abjetivo de levar o projeto para 

Pernambuco, inclusive com a participa,ao de HUMBERTO COSTA e da entao Ministra 

das Minas e Energia, DllMA ROUSSEF, sendo que na maioria das vezes iam empresarios 

interessados na implanta,aa e algumas delas tambem eram chamados representantes 

da PETROBRAS. A respeito da sua participa,aa no processo disse: 

"o declarante muitas vezes foi chamado para ajudar em algumas questoes como 

licenţa ambiental do terreno~ definiţiio de area entre outras coisas, mas 
principalmente na integraţăo tecna/agica dos projetos; QVE normalmente o con vite 

para o dec/arante partia dos socios privados, POLlENKA, Sr. AL8ERT, FIT, Sr. CARLOS 

ZA8AN/, e algumas paucas vezes do propria RICHARD WARD; aUE năo sabe coma 

se deu Q eseo/ha dos empresos que prestarom consultoria para o Polo Petroqufmico, 

nem para a propria constru~âo do Polo, năo tendo participado desse processo
lJ 

(g.n.) 

226. Em Auto de Acareal'iio entre PAULO ROBERTO COSTA (PRIMEIRO 

ACAREADO) e MARIO BARBOSA BELTRĂO (SEGUNDO ACAREADO) (hiperlink fis. 

1368/1373), com grava,ao em audio-video (hiperlink fis. 1374), inicialmente os 

acareados relataram os contat os realiza dos em virtude do interesse da WHITE MARTINS 

ser contratada para constru,ao de unidade de hidrogenio no COMPERJ, tendo PAUlO 

ROBERTO COSTA dito: 

"o pedido de recursos para que PAULO R08ERTO COSTA autorizasse que fosse feito 

pela WHITE MARTINS tinha o clara prop6sito de influenciar decisăo que paderia 

ser tomada por ele, casa houvesse semelhanţa muito proxima na oferta de 

tecnologia de gerafăo de hidrogenia para o COMPERJ; aUE existem cerca de 

ape nas 5 empresas no mundo capazes de fomecer esta tecnologia, sendo a WHITE 

MARTINS uma delas ... aUE o PRIMfiRO ACAREADO confirma as declaraţoes do 

SEGUNDO ACAREADO quanto ao abjetivo das reunioes em que tratavam dos 

projetos de interesse do estado de Pernambuco, assim comD da intenţăo da 

diretoria ocupado pela PRIMEIRO ACAREADO em trazer o projeto inovador dessa 

unidade de hidrogenio corn tecnologia e execuţQo corn risca e custa totalmente 

assumido pela investidor privado, permitindo corn que a PETROBRAS investisse em 

outro projetos; aUE o PRIMEIRO ACAREADO confirma que hauve apenas os duos I 
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reunioes reportadas em seu depoimento anterior em que tratau de destinaţăo de 

recursos i/icitos cam MARIO BEL TRĂO e representontes do WHITE MARTINS ... 

QUE nunca recebeu qualquer oferta da WHITE MARTlNS, nem tem conhecimento 

de oferta a integrante da sua equipe tlicniea para que a empresa fosse 

favorecida".(d.n.) 

227. Sobre o pedido reportado pelo colaborador, PAULO ROBERTO COSTA 

afirmou: 

"QUE o pedido de 1 Mi/hoo de Reais leito por MARIO BELTRĂO na presenra de 

MARCELO RODRIGUES e DOMINGOS BULUS, da WHITE MARTlNS, noa teve 

nenhuma condicianante imposta pela PRIMEIRO ACAREADO, ou seja, nao foi dito 

que o PRIME/RO ACAREADO iria fazer ou deixarde fazeralgo no interesse da WHITE 

MARTlNS, casa ela fizesse a doarao de recursos a HUMBERTO COSTA; QUE o 
PRIMEIRO ACAREADO deixau clara ter sido um lavar aa Senadar HUMBERTO 

COSTA, atuando como intermediorio do pedido e năo em interesse propria ou 

mesmo para favorecer o sucesso do prajeto apresentado pela WHITE MARTlNS; 

X.3. DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÂES BULUS 

228. Ao ser ouvido em Termo de Declara~5es (hiperlink fis. 1358/1359). o 

presidente da WHITE MARTINS e responsavel pela America do Sul desde julho de 2003 

apresentou os seguintes esclarecimentos: 

229. 

"QUE nao tratau cam PAULO ROBERTO COSTA sobre a entrada da WHITE MARTINS 

coma fomecedora da PETROQuiMICA SUAPE quando da sua instalarao em 2006; 

QUE ja este ve em uma oportunidode cam o senodor HUMBERTO COSTA, no eate do 

Senodo, em um encontro intermediado por MAR/O BEL TRĂO, openos para conhecer 

o Senodor; QUE por serem do estado de Pemambuco, tanto MARIO 'BELTRĂO 

quanto HUMBERTO COSTA, o encontro interessavo pela foto de o empreso querer 

fazer negocios de forma geral no estado de Pemambuco; QUE o grande promotor 

destes negocios era MARIO BEL TRĂO, que representova uma ossociarao de 

industrias no estado de Pernambuco 0" QVE nunca houve doa~ăo da empresa para 

HUMBERTO COSTA; QUE tambl!m nunea foi soticitado doarao, nem por ele nem por 

MARIO BELTRĂO; QUE nao tem ideia da razao pelo qual PAULO ROBERTO COSTA 

envolveu o nome do dec/arante e da empresa WHITE MARTINS no esquema de 

corruprao que beneficiaria o candidato HUMBERTO COSTA, do Partida dos 

Trabalhodores." (g.n.) 

Em Auto de Acarea~ao entre PAULO ROBERTO COSTA (PRIMEIRO 

ACAREADO), MARCELO RODRIGUES (SEGUNDO ACAREADO), DOMINGOS HENRIQUE 

GUIMARĂES BULUS (TERCEIRO ACAREADO) (hiperlink fis. 1363/1367) com grava~ao em 

âudio·video (hiperlink fis. 1374), em que foram reproduzidos trechos das declara~5es de rfJ 
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todos a respeito da solicita~ăo objeto desta apura~ăo, ao negar a acusa~ăo de PAULO 

ROBERTO COSTA, assim se manifestou DOMINGOS BULUS: 

230. 

"afirma ter realizado apenas uma reuniiio cam o Sr. PAULO ROBERTO COSTA, na 

presenfo de MARCELO ROORIGUES e MARIO BELTRAO, em dezembro de 2010. 

para entender a tecnologia que a PETROBRAS estava definindo corn relafiio iI 

unidade de hidragenio do COMPERJ; QUE em marca de 2010, teve uma reuniiio 

corn PAULO ROBERTO COSTA, na presenfa de MARCELO RODRIGUES e da CEO 

americana do grupa WHITE MARTINS, trotando de investimentos em negocios do 

cirea, tendo sido realizada corn PAULO ROBERTO COSTA apenas pela fato de que o 

presidente da PETROBRAS noo estario presente e o assunto foi direcionodo a ele/ 

(g.n.) 

X.4. MARCELO RODRIGUES 

Ao ser ouvido em Termo de Declara~oes (hiperlink fis. 1360/1362), negou as 

declara~oes de PAULO ROBERTO COSTA ace rea do pedido de R$ 1 milhăo feito na 

presen~a do declarante, em favor da campanha do Senador HUMBERTO COSTA, bem 

como decorrente repasse feito pela empresa atraves de "caixa 2". 

231. Sobre sua rela~ăo com HUMBERTO COSTA e MARIO BELTRĂO afirmou: 

232. 

"QUE conhece o Senador HUMBERTO COSTA, tenda estado corn ele apenas uma 

vez, tomando um coN no Senado oportunidade em que foi apresentodo a ele por 

MARia BEL TRAO, năo se recordando a epoca; QUE o prop6sito desse encontro era 

openas conhecer o Senador, sem nenhum outro objetivo especffico; QUE o 
declaronte conhece MARIa BELTRAO pela fato de a WHITE MARTINS monter 

rela~ăo comercial com a empresa deIe, ENGEMAN, por cerca de 15 anos, prestando 

servi~o na area qufmica; QUE tam bem teve reJaţoo comercial com a empresa MSM 

CONSULTORIA de MARIa BELTRAO, por cerca de 3 anos e se encerrou em 2013, cujo 

objeUvo era o desenvolvimento de projeto5 associados a novas tecnologias nas 

refinarias do Rio de Joneiro e do Nordeste; QUE opesor da elaboro,ăo dos projetos 

pela MSM, a WHITE MARTfNS năo logrou exita na execu,ăo de nenhum deles; QUE 

as reuniOes que teve corn MARIa BEL TRAO na PETROBRAS tiverom o proposita de 

oferecernovas tecnologias, " (g.n.) 

Acerca das tratativas relacionadas ao COMPERJ, confirmou ter estado com 

PAULO ROBERTO COSTA e MARIO BELTRĂO discutindo essa questăo, haja vista que a 

ENGEMAN participaria do projeto caso fossem contratados pela PETROBRAS, sendo que 

os assuntos mais tecnicos eram direcionados pela ex-Diretor de Abastecimento para sua ti 
eqUlpe. 
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FL. (G V'J 
233. A respeito do projeto de constru~ao da PETROQUIMICA SUA PE, em especial 

pela reuniao registrada nos compromissos de PAULO ROBERTO COSTA em 2008, em que 

estariam presentes representantes das empresas SOJITZ, SCHAHIN, WHITE MARTINS e 

HUMBERTO COSTA, como Secretario da Cidade de Pernambuco, esclareceu ter estado 

corn MARIO BELTRÂO, "possivelmente em reuniao com RICHARD WARD, discutindo a 

necessidade de gases industriais para o projeto; QUE posteriormente, a empresa 

participau de processo concorrencial e se tornou fornecedora da PETROQU{MICA 

SUA PE". 

234. Em Auto de Acarea~ao entre PAULO ROBERTO COSTA (PRIMEIRO 

ACAREADO), MARCELO RODRIGUES (SEGUNDO ACAREADO), DOMINGOS HENRIQUE 

GUIMARÂES BULUS (TERCEIRO ACAREADO) (hiperlink fis. 1363/1367) corn grava~ao em 

audio-video (hiperlink fis. 1374), MARCELO RODRIGUES tambem negou as declara~5es 

de PAULO ROBERTO COSTA. Sobre as tratativas envolvendo o COMPERJ esclareceu: 

235. 

"MARIO BEL TRĂO, atraw!s da sua empresa ENGEMAN, era um prestador de serviţos 

da WHITE MARTINS h6 cerca de 15 anos e tambem entraria no prajeto da empresa 

casa fosse contratada para atuar no COMPERJ ... ressalta que teve apenas essa 

unica reuniâo em dezembra de 2010, na quol estavam presentes PAULO ROBERTO 

COSTA, MARIO BELTRĂO e DOMINGOS BULUS ... esclarece que este ve com MARIO 

BEL TRĂO em outras reunioes tecnicas, na sede da PETROBRAS, na maioria delas 

corn representantes da equ;pe tecnica da Diretoria de Abastedmento ocupada pela 

PAULO ROBERTO COSTA, confirmando que a empresa ENGEMAN teria capacidade 

tecnica para o desenvolvimento da nava soluţâo de tecnologia que a WHITE 

MARTINS estava apresentando il PETROBRAS; QUE a WHITE MARTINS chegou a 

firmor contratos com a ENGEMAN para o desenvolvimento do prajeto dessa 

tecnologio, que 00 final noa foi contratado pela PETROBRAS, e a empresa sequer 

participau do pracesso /icitat6rio, ocorrido quando PAULO ROBERTO COSTAja havia 

deixado a PETROBRAS;" (g.n.) 

X.5. PAULO ROBERTO COSTA 

Ap6s as versoes apresentadas em Termo de Colabora~ao, em Termos de 

Declara~oes e Auto de Acarea~ao corn ALBERTO YOUSSEF ao longo da investiga~ao, 

PAULO ROBERTO COSTA foi novamente submetido a Auto de Acarea~ao, desta feita 

cOrn MARCELO RODRIGUES e DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÂES BULUS (hiperlink fis. 

1363/1367) e corn MARIO BARBOSA BELTRAO (hiperlink fis. 1368/1373), corn grava~ao 

em audio-video de ambas (hiperlink fis. 1374). I 
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236. Na primeira acarea~ao com representantes da WHITE MARTINS, foi 

indagado ace rea dos motivos pelos quais MARIO BELTRAO nao teria solicitado os 

recursos diretamente il empresa ao inves de leva-Ios ate o declarante, disse o seguinte: 

"acredita que ele noa teria o poder suficiente para convencer a WHITE MARTINS 

em realizar a dOOfGO deste montante; OUE diante do interesse em ser contratada 

pelas PETROBRAS para fornecimento de unidade de geraţoo de hidrogenio no 

COMPERJ, com a participaţoo do declarante a solicitaţoo teria mais peso; aUE 

tambem confirma que em uma segunda reuniăo, corn as mesmas pe550a5~ foi 

confirmado o repasse dos valores atraves de CA/XA 2 ... " (g.n.) 

237. Acerca das reuni5es que manteve como MARCELO RODRIGUES, DOMINGOS 

BULUS e MARIO BELTRAO afirmou: 

XI. 

238. 

"ressalta que noa foi apenas essa reunioo que manteve cam DOMINGOS BULUS e 
MAR/O BEL TRĂO, em 2010, na sede da PETROBRAS; aUE houve diversas reunioes 

em que o PRIME/RO ACAREADO esteve cam MARCELO RODR/GUES e MAR/O 

BEL TRĂO e outras, em menor numero, em que tambl!m esteve DOMINGOS BULUS, 

quando foram tratados assuntos tecnicos relativos a unidade de hjdrogenio do 
COMPERJ; aUE nessas reunioes MARIO BEL TRĂO ape nas acompanhou os 
representantes da WHITE MART/NS, sendo que ele noo possuia conhecimento 

Menica do assunto, assim como sua empresa ENGEMAN noa teria qua/quer 

expertise para prestaf serviros nesso areo, questionando se existiriam quaisquer 

contratos a serem firmados entre a ENGEMAN e a WHITE MARTlNS, quanto a 
execuţoo de projeto de unidade de hidrogenio no COMPERJ ... aUE o PRIME/RO 

ACAREADO gostaria de registrar que as visitas registradas na portaria da 

PETROBRAS, tendo coma destinat6rio determinado setar, muitas vezes noa 
significava que o visitante tenha ido apenas no setor registrado incialmente; QUE 

era praxe entre qualquer diretoria, podendo ser confirmado corn secretarios, que 

um visitonte que teria ido conversar corn afgum diretor poderio oproveitar o visita 

para ir em outro setores, ja que todos as diretorias e a presidencia eram no mesmo 

andar" 

CONCLUSAO 

Como se sabe, as condutas ilicitas nem sempre se realizam conforme 

padr5es ja conhecidos, reclamando conhecimento dinâmico aos operadores de direito. 

E nessa nova dinâmica, conforme cenario probat6rio, tais doa~5es, caracterizam-se em 

verdade como ato de lavagem, verdadeira "oculta~ao as claras", porquanto a doa~ao, 

em si, respeitadas as normas eleitorais, nao ofende bem juridica tutelado, porem, 

quando eivado de ilegalidade na sua essencia e motiva~ao, revela-se na verdade comolJ 

instrumento de consuma~ao ou exaurimento de corrup~ao. 
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239. Muito embora tenha se revela do ao longo deste apurat6rio que o pedido e 

repasse de R$ 1 milhâo teria sido feito, na verdade, atraves de "caixa 2" da empresa 

WHITE MARTINS, buscou-se desde o infcio avaliar os vinculos existentes entre MARIO 

BARBOSA BELTRÂO e HUMBERTO COSTA com a PETROBRAS e, consequentemente, 

eventuais interesses ilicitos nessa aproxima~âo. Posteriormente, a analise dessa rela~âo 

tam bem se concentrou na participa~âo da WHITE MARTINS, que teria como motiva~âo 

para atender ao pedido em tela, a possivel escolha como fornecedora do COMPERJ, 

empreendimento desenvolvido pela PETROBRAS no estado do Rio de Janeiro. 

240. As diligencias realizadas permitiram evidenciar que MARIO BELTRÂO e 

HUMBERTO COSTA nâo mantinham apenas rela~âo de am iza de, haja vista que ambos 

atuaram nas esferas de decisâo que envolveram o desenvolvimento de projetos em seu 

estado natal, incluindo aqueles conduzidos pela PETROBRAS. 

241. Nessa atua~âo, alguns compromissos registrados com PAULO ROBERTO 

COSTA, assim como movimenta~5es financeiras atipicas e outras transa~5es bancarias, 

descritas em t6pico pr6prio do item VII - DA RELA(:ÂO ENTRE HUMBERTO COSTA, 

MARto BEL TRĂO EA PETROBRAS, contribuiram para um panorama de duvidas sobre as 

reais tratativas que envolveram as reuni5es com o ex-Diretor de Abastecimento da 

PETROBRAS e os interesses de HUMBERTO COSTA e MARIO BELTRÂO. 

242. A produ~âo probataria acerca da influencia de ambos no projeto conduzido 

pela subsidiaria da PETROBRAS em Pernambuco, em 2006, vinculado il mesma Diretoria 

de PAULO ROBERTO COSTA, tam bem permaneceu no campo das incertezas, haja vista 

que parte dos contratos objeto de noticia crime trazida pela ex-funcionario da 

PETROBRAS, CARLOS ALBERTO FERREIRA NOGUEIRA, nâo guardavam comprova~âo da 

integral execu~âo, deixando margem il plausibilidade da alega~âo de direcionamento de 

recurSQs. 

243. A avalia~âo quanto ao envolvimento dos representantes da WHITE 

MARTINS21 na solicita~âo de vantagem indevida, tambem se assentou apenas no 

terreno da incerteza. Existem elementos que poderiam justificar o pedido realizado -

interesse na contrata~âo pelo COMPERJ, sobre o qual PAULO ROBERTO COSTA teria 

poder de decisâo - assim como elementos not6rios da rela~âo com MARIO BELTRÂO e 

21 Foram ouvidos acompanhados de advogado da empresa multinacional, em razăo da forte politica de 
goveman~a c de confonnidade ao qual estaria submctida desde 1992, culminando com proccsso interno 
iniciado a partir da acarea,iio cn!re ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA na CPMI DA A 
PETROBRAS. 111 
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deste com HUMBERTO COSTA. Entretanto, nao foram suficientes para demonstrar 

configura~ao da solicita~ao e/ou recebimento de vantagem indevida. 

244. Sendo assim, esgotadas as diligencias vislumbradas por esta Autoridade 

Policial, nao foi possivel apontar indicios suficientes de autoria e materialidade a 

corroborar as assertivas do colaborador PAULO ROBERTO COSTA. 

Brasilia/DF, 05 de agosto de 2016. 

Atenciosamente, 

G..,,, , DA~'''VA 
71egada de Policia Federal 
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As-3'3' 

Ao(s) 05/08/2016, em atengâo ao disposto no item 3 d 
Despacho de fl(s) 1405, fago a remessa dos autos dest 
RE n.o Registro Especial n° 0018/2015-1 

I 

GINQlSTF/DICOR ( Q. o 3985 - STF), compostos po 
6 Volumes Pri . ais, ao SUPREMO TRIBUNA 
FEDERAL. Eu DANIELLE DE BARROS LEA 
PINHEIRO, rivâ de Polfcia Federal, Classe Especial 
MatrÎcula n.o 0.992 ue o lavrei. 

I 

RE N°0018/2015·1 

STF/SPOC 
EnQ$1.08 110 ('.is1~tQS 
~ os auios t2h. \'O~ a~nso~ 
e--=. it1Was f'lf l~lJa) COI1I o (al -_____ ,que segile. 

"\' ..1 t3 to Lu 
Se I~~'id "tiE s:ap;; rio-M.;! rl:"') IIp. 
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