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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
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Nesta data, foi aberto o segundo volume da Pet 5210, iniciandose à folha nO 243.
bro de 2014 .
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ANEXO 1 - AGENTES POLÍTICOS- TRIANGULO POLÍTICOS-GOVERNOEMPREITEIRAS

Pe

1. Indicar, conforme o que denominou "ponta do triângulo", todos
os
agentes
polítícos,
especialmente
Deputados,
Senadores,
Governadores,
Deputados
Estaduaís,
Vereadores,
Prefeitos
Municipais, Membros de Tribunais de Contas, do Poder Judiciário,
do Ministério Público e das Polícias que tenham sido direta ou
indiretamente favorecidos ou beneficiados com recursos ilícitos,
cujo desvio, apropriação ou favorecimento a qualquer título tenha
participado ou tenha conhecimento.
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Para efeitos das cláusulas
do acordo de colaboração premiada
firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo Roberto Costa
no
dia
28
de
agosto
de
2014,
na
cidade
de
Curitiba/PR,
especialmente das cláusulas 13 e 14,
além das condições ali
previstas, o colaborador deverá:

Três
Governadores:
Roseana
Sarney
(recebimento
em
2010
de
empreiteira contratada pela Petrobrás,
R$ 2 milhões),
Sérgio
Cabral (recebimento em 2010 de empreiteira - várias - contratadas
pela Petrobrás por meio de assessor, R$ 30 milhões),
Eduardo
Campos (recebimento em 2010 de empreiteiras contratadas para a
RNEST, R$ 20 milhões) .
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Desde logo nomina as seguintes pessoas implicadas em crimes, o que
faz rapidamente nesta data do acordo, sem prejuízo de acrescentar
outros nomes depois, quando checar sua agenda, papeis, contatos e
falar com relacionados, recuperando informações.

Senadores: Renan Calheiros (cerca de 10 vezes, a partir de 2007,
de empreiteiras contratadas pela Petrobrás); Edson Lobão (cerca de
3 vezes, a partir de 2008, mesmo esquema); Humberto Costa (uma
vez, em 2010); Gleisy Hoffman
(em 2010, mesmo esquema,
R$ 1
milhão, através do Youssef, sendo que quem recebeu por ela foi o
ministro
Paulo
Bernardo);
Lindemberg
(2010,
uma
vez,
R$
2
milhões); Valdir Ralpi
(2010, uma vez, aproximadamente R$ 400
mil); Romero Jucá (tinha uma empresa, do irmão, que fez trabalhos
para a Petrobrás, verificará o nome
a empresa foi contratada
pela Petrobrás e repassava valor ao irmão); Tião Viana (2010, uma
vez,
R$
200
mil);
Ciro
Nogueira
(recordará
detalhes,
frequentemente desde 2007/2008). Salvo engano Sergio Guerra
senador em 2010, do PSDB, e houve pressão muito grande naquele
para que não houvesse uma CPI da Petrobrás e, em função
sso,

ceve 3 ceooiõe, com 'ecgio Goem

(foleeido)

com 'd~ coo,~
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(Deputado Federal pelo PE), e foi repassado pela Queiroz Galvão,
para eles, R$ 10 milhões de reais, e Armando Tripodi, chefe de
gabinete do Gabrieli, sabia disso.
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Para a campanha da Presidente Dilma de 2010, ajustou o repasse de
2 milhões de reais por meio de PALOCI. Quem fez a entrega foi
YOUSSEF ou alguém dele, possivelmente o próprio YOUSSEF.
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Deputados Federais: Anibal Gomes (após negociação referente a
práticos com empresa levada por Anibal, este prometeu repassar
parte da comissão a Paulo Roberto, isto é, R$ 800 mil, mas nunca
repassou,
tudo lá por 2009), Vander Luis dos Santos Loubet
(recebia das empreiteiras, por duas ou três vezes), Luiz Fernando
Ramos Faria
(levou a Fidens j unto com Otavio Germano para
apresentar para Paulo Roberto, a qual não participava por ser de
menor porte, e ela ganhou licitação, e Paulo Roberto ganhou R$ 200
mil), Mario Negromonte (hoje conselheiro do TCda Bahia, era
deputado federal e liderou PP enquanto era ministro das cidades, e
nesse tempo gerenciava a distribuição do dinheiro a todos os do
PP, recebendo muito e muitas vezes das construtoras - ele recebia
60% de 1% de cada contrato grande da Petrobrás, porque outros 2%
iam para o esquema do PT cuidado pelo Duque da Petrobrás),
Aguinaldo Veloso Borges Ribeiro (assumiu com Ciro depois do Mario
Negromonte, e o esquema se repetiu, apenas trocaram o operador de
Alberto Youssef para Henry Hooyer, o qual fazia reuniões em sua
casa), Arthur Lira (filho do senador Benedito de Lira, era do
mesmo grupo novo do Aguinaldo e Ciro, e recebia pagamentos das
construtoras), Nelson Meurer (recebia no tempo do Mario no PP),
Fernando Bezerra foi quem recebeu em nome do falecido Eduardo
Campos, sendo na época Presidente do Porto de Suape e Secretário
de desenvolvimento de Pernambuco, Eduardo Henrique da Fonte de
Albuquerque Silva (participou na reunião da CPI frustrada de 2010,
definindo o preço apagar, certamente recebendo parte dos R$ 10
milhões pagos), Alexandre José dos Santos (recordará detalhes),
Simão Sessim (recebeu R$ 200 mil, em 2010-2011, pagos pelas
construtoras), Henrique Eduardo Lyra Alves (levava empresas para
participar de licitações, e algumas ganharam licitações, mas Paulo
Roberto não pode afirmar que tenha ganho nada, embora pela sua
experlencia isso aconteça rotineiramente), José Otavio Germano
(participou do negócio da Fidens) e Aline Lemos de Oliveira Corre a
Andrade (recebia mesada junto com o grupo do PP, embora desconheça
a divisão), Vacareza (recebeu R$ 400 mil através do Jorge Luz
lobista do RJ, pagos em razão de uma venda de asfalto, co
anotações feitas e contidas em material que foi apreendido
Policia Federal).
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2. Para esse fim serão tomados em apartado depoimentos para cada
agente
político,
devendo
ser
esclarecido
mínuciosamente
a
participação do colaborador, co-autores, partícipes, beneficiário
dos ilícitos,
forma de execução do ilícito, meios de prova
existentes, apreendidas e a apreender, com indicação, inclusive de
outras provas que possam ser produzidas legalmente.
3. Nos casos de foro por prerrogativa de função, termo será tomado
sendo uma juntada em procedimento específico
em duas vias,
instaurado pela utoridade policial para fins de remessa imediata
Tribunal com etente e outra destinada ao Ministério Público
ssa ao Procurador-Geral da República.
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ANEXO 2 - MEIOS DE PROVA - ABERTURA DE CONTAS NA SUíÇA
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Indicará,
inclusive trazendo para· o respectivo Inquérito
policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a abertura de contas bancárias em instituições
financeiras suíças em nome de "offshores" da qual consta como
procurador-beneficiário, especialmente indicando os motivos dos
pagamentos efetuados, os responsáveis pela operacionalização dessa
abertura de conta, bem como a origem dos recursos.
1.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:

30
35
09

•

57

Diagonal
2.
Apresenta neste momento cartão de visitas da
Investimentos, juntado abaixo, em nome de Bernardo Freiburghaus,
bem como anotação manuscrita no verso "Rogério Araújo", os quais
pela
abertura
dessas
contas
bancárias,
e
a conduta de cada um em depoimento .
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CERTIDÃO

Certifico que o presente é cópia fiel do documento
original.
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Matrícula 18.138-2
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Fábio Vinicius Stencel

0

Curitiba, 09 de setembro de 2014.
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AUTORIZAÇÃO DE ACESSO A CONTAS NO EXTERIOR E
REPATRIAMENTO DE ATIVOS
ANNEX 3 - AUTHORIZATION GIVING ACCESS TO BANK DATA/DOCUMENTS ANO
RENNOUNCING ASSETS IN FOREIGN COUNTRIES
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Eu, PAULO ROBERTO COSTA,
brasileiro, casado, nascido em 1/1/1954,
filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa,
natural
de
Monte
Alegre/Paraná,
terceiro
grau
completo,
engenheiro, portador do documento de idade n° 1708889876/CREA-RJ,
CPF 302.612.879-15, com endereço na Rua Ivando de Azambuj a, casa
30, condominio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
atualmente recolhido na carceragem da Polícia Federal de Curitiba,
autorizo o Ministério Público Federal brasileiro a acessar e obter
todos os dados de minhas contas bancárias no exterior, que estejam
sob meu nome ou sob meu controle, quer direta quer indiretamente
por meio de interpostas pessoas (familiares e empresas offshores),
em qualquer país, incluindo, dentre outros papeis, documentos ou
dados, toda a movimentação financeira (incluindo a identificação
de partes
deposi tantes e beneficiários), todos os documentos
cadastrais, extratos, cartões de assinaturas, dados relativos a
cartões de crédito, aplicações e identificação de depositantes e
beneficiários de transações financeiras.
Neste mesmo ato, renuncio em favor da União federal a todo e
qualquer ativo (dinheiro, depósitos, valores em cofre, ações e
qualquer espécie de investimento) mantido no exterior, diretamente
o mediante interpostas pessoas (incluindo familiares e empresas
offshore) ,
integralmente, por constituírem produto de atividade
criminosa
(crimes de corrupção),
autorizando,
desde logo,
o
Ministério Público Federal brasileiro a proceder a todas as
medidas necessárias,
diretamente perante os Estados e bancos
estrangeiros, para obter o repatriamento dos ativos. Em outras
palavras, renuncio a todo e qualquer direito sobre ativos mantidos
no exterior, reconhecendo o direi to do Estado brasileiro sobre
tais valores.
A
renúncia
inclui,
desde
logo,
os
aproximadamente
USD
23.000.000,00 (vinte e três milhões de dólares) mantidos na Suíça,
no nome de empresas offshores e familiares, incluindo os valores
mantidos por meio das offshores AQUILA HOLDING LTD, ELBA SERVICES
LTD, GLACIER FINANCE INC,
INTERNATIONAL TEAM ENTERPRISE LTD,
LAROSE HOLDINGS SA, OMEGA PARTNERS SA, QUINUS SERVICES SA, ROCK
CANYON INVEST SA, SAGAR HOLDING SA, SANTA CLARA PRIVATE EQUITY,
SANTA TEREZA SERVICES LTD, SYGNUS ASSETS SA, as quais tiveram
s
ativos bloqueados na Suíça,
embora não recorde,
nes~e
to, ( \
particularmente, quais dessas contas estão vinculadas a
--1
A ,en6ncio inclui, deede lngn, ne ,pco"imôdômen'e OCP
oo.O~O'~
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(dois milhões e oitocentos mil dólares) mantidos em conta do Royal
Bank of Canada, em Cayman, o que inclui duas subcontas, uma em de
Marcio e uma em nome de Humberto, tendo migrado uma delas para a
Ilha de Man.
A renúncia inclui, desde logo, qualquer valor mantido também no
Banco Valartis Bank, em Liechtenstein.
A renúncia inclui, desde logo, qualquer valor mantido também no
Banco Lombard Odier, na Suíça, em nome da offshore OST, assim como
qualquer valor mantido na offshore BS CONSULTING, mantida UBS
Luxemburgo.
Na hipótese de contas, cujos recursos são meus, estarem sob nome
de interpostas pessoas, comprometo-me a obter autorização idêntica
de tais pessoas para renúncia e repatriamento de ativos.
Curitiba, 28 de agosto de 2014.
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I, PAULO ROBERTO COSTA, brazilian, married, born in 01/01/1954,
son of Paulo Bachmann Costa and Evolina Pereira da Silva Costa,
born in Monte Alegre/Paraná, engeneer, ID nO 1708889876/CREA-RJ,
Revenue Service number 302.612.879-15, with adress at Rua Ivando
de Azambuja, casa 30, condominio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro/RJ, currently arrested at Federal Police in Curitiba,
Parana, authorize the Federal Prosecution Office to access and
gather alI the bank data as to accounts held (directly or
indirectly
throught
front
persons,
relatives
and
offshore
companies) abroad, in any foreign country, including, among other
materiaIs, documents and data, alI the financiaI transactions, alI
the openning documents, account balances, signature cards, data
regarding credi t cards, investments and the identi ty of parties
involved such as people who deposited and were benefited by
financiaI transactions.
In this same act,
I renounce in benefit of the Brazilian
Government any and every asset (money, deposi ts, assets in safety
boxs, shares and any kind of investment) held abroad, directly or
by the means of front persons (including relatives and offshore
companies), in total, because they are fruits of criminal activity
(corruption), authorizing,
since now, the Federal Prosecution
Office to preceed to any measure,
directly before foreing
countries and banks, in order to achieve the return of the assets
to Brazil, in benefit of the Brazilian Government.
In other words, I renounce any and every right on assets held
abroad,
recognizing the Brazilian Government's right on such
assets.
The
renounce
includes,
since
the
approximate y
23.000.000,00
(twenty
and
dollars)
Switzerland, in any bank
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Bank,
PKB Bank) ,
under the name of offshore companies and
relatives,
including the assets
held throught
the
offshore
companies AQUILA HOLDING LTO, ELBA SERVICES LTD, GLACIER FINANCE
INC, INTERNATIONAL TEAM ENTERPRISE LTD, LAROSE HOLOINGS SA, OMEGA
PARTNERS SA, QUINUS SERVICES SA, ROCK CANYON INVEST SA, SAGAR
HOLOING SA, SANTA CLARA PRIVATE EQUITY, SANTA TEREZA SERVICES LTD,
SYGNUS ASSETS SA,
whose assets were seized in Switzerland,
eventhough I do not remember, in this moment, which of these
accounts are under my name.
The renunciation includes,
since now,
the approximately USO
2.800.000,00 (two million and eight hundred thousand dollars) held
in an account in Royal Bank of Canada, in Cayman, which includes
two subaccounts, one under the name of my son-in-law Mareio and
another under the name of my son-in-law Humberto, one of which was
transferred to a bank in the Man Island.
The renunciation includes, since now, any asset also held in
Valrtis Bank, in Liechtenstein.
The renunciation includes, since now, any assets also held in the
Lombard Odier Bank, in Switzerland, under the name of the offshore
OST, as well as any asset held through the offshore BS CONSULTING,
held in the UBS Bank in Luxemburgo.
In the case that the accounts, whose assets are mine, be under the
name of front persons (including relatives), I promise to get
identical authorization from such per sons so that the renunciation
and the return of the assets to the Brazilian Government can take
effect.
Curitiba, August 28th, 201

Testemunhas deste ato

I

his act):

z Catta Preta
Advogada (Oefense Attorney), OAB 153879

From the Federal Prosecution Office:

OSTA

-=.~:;~~~~~~~~~~~~rp~~~~~FEDERAL

NO PARANÁ

Orlando Martello
Procurador Regional da República

21

Deltan Ma
Procurador da República
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Januário paludo
Procurador Regional da

ocurador
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a República
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ANEXO 4 - MEIOS DE PROVA - CAMARGO CORREA
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Indicará,
inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação da grupo Camargo Correa, por si ou por
consórcios que participa, em contratos mantidos com a empresa
Petrobras,
especialmente
indicando
as
pessoas
dessa
empresa
responsáveis por eventuais esquemas ilicitos de desvio de valores
em fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
1.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
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BEATRIZ CATTA PRETA
OAB/SP N° 153879
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito Policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação de qualquer empresa do grupo empresarial grupo lESA,
por si ou por consórcios que participa, em contratos mantidos com
a empresa Petrobras, especialmente indicando as pessoas dessa
empresa responsáveis por eventuais esquemas ilícitos de desvio de
valores em fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e
crimes financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:
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CATTA PRETA
N° 153879

?Slf

Aquisições estranhas no setor Petroquímico: Suzano
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ANEXO 6 -
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1.
Indicará,
inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados
a
aquisições
estranhas
no
setor
petroquímico,
inclusive sobre o funcionamento o esquema de pagamento de propina,
em
especial sobre: 1) a aquisição de Suzano e a participação de
GABRIELI; .2) se houve pagamento de propina na aquisição de Suzano;
3) porque o valor pago por Suzano estava fora do valor de mercado;
4) outras informações que entender pertinente sobre o tema.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
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ANEXO 7- CONSÓRCIO SEHAB(*)

t5

Pe

1.
Indicará,
inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados
a
participação
de
qualquer
empresa
do
grupo
empresarial Consórcio Sehab,
por si ou por consórcios que
participa,
em contratos
mantidos
com a
empresa
Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por
eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em fraude de
licitação, corrupção de agentes públicos e crimes financeiros,
dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:

•

30
35

AULO R BERTO C

N° 153879

PtllBL1:CO FEDERAL

OAS

ENGENHARIA

Pe

Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão
também,
além das
condições
ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados que
grupo OAS tenha participado, por si ou por consórcios, em
contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
ilícitos
de
desvio
de
valores
em
fraude
de
licitação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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ANEXO 9 - CONTRATOS DA PETROBRAS EM QUE HOUVE PAGAMENTO DE PROPINA
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito Policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados à
CONTRATOS DA PETROBRAS EM QUE HOUVE PAGAMENTO DE PROPINA e
detalhar ao máximo, em especial identificar os contratos e os
beneficiários.

CATTA PRETA
OAB/SP

N° 153879

- CONTRATOS DE CONSULTORIA COM A COSTA GLOBAL

Pe

Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto
Costa,
poderão
também,
além das
condições
ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
O colaborador deverá falar tudo sobre a sua empresa COSTA GLOBAL
em especial: 1) o pagamento de propina atrasada por meio de
contratos
de
consultoria
fraudulentos
(pois
não
existia
consultoria em relação a mais de metade dos recebimentos da Costa
Global, conforme esclareceu, mas apenas pagamento de débitos de
propina que foram "esquentados" a titulo de consultoria) com as
grandes empreiteiras; 2) quais contratos e valores se referiam a
propinas pagas por meio da Costa Global; 3) quem trabalhava na
empresa; 4) Quem eram as pessoas das empreiteiras que eram
contatadas,
quais
sabiam do esquema,
como
eram feitos
os
pagamentos etc. 5) Outras informações que julgar pertinentes.
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- EMPRESAS DE FAMILIARES
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
O colaborador
deverá
falar
como
funcionava
o
esquema
de
contratação pela
PETROBRAS,
por GRANDES CONSTRUTORAS
e
por
EMPRESAS CONTRATADAS DA PETROBRÁS, de empresas ligadas a seus
familiares e a MARCELO BARBOZA DANIEL.
Em especial,
deverá
explicar: 1) a contratação do escritório ligado à filha ARIANA
como fornecedor da estatal
(empresa de móveis); 2)
sobre a
Bachmann Representações Ltda e
o contrato com a
Estaleiro
Atlantico Sul S/A; 3) a razão pela qual a empresa Bachmann
Representações Ltda funcionava num endereço residencial no Rio de
Janeiro; 4) se esta empresa tinha existência real ou era apenas de
"fachada", tendo em conta que na sede dessa empresa se trata de um
endereço residencial, o qual pertence a Sheryl e Jarred;
5) sobre
a B&X Consultoria e Assessoria Comercial Ltda e o contrato com o
Consórcio Confidere Racional, que tem contratos com a PETROBRAS;
6) se B&X Consultoria e Assessoria Comercial Ltda é empresa de
fachada, na medida que, a exemplo da Bachmann, não foi localizada
nenhuma sociedade comercial em sua sede, cujo endereço está na
residência de um casal, Fernando e Cristina; 7) sobre aBAS
Consultoria Empresarial e Pragmática que aparentemente também não
tem existência real; 8) qual a relação dos familiares e de Marcelo
Barboza nestas empresas; 9) outras empresas vinculadas, direta ou
indiretamente,
a familiares e a MARCELO BARBOZA DANIEL que
receberam recursos da PETROBRAS, em especial as indicadas no IPEI
PR20140012,
do ESPEI09/RF,
contidos nos autos em que foram
determinadas recentemente medidas de busca e apreensão (SUNSET
GLOBAL, B&X, GALERIA DESIGN, BACHMANN REPRESENTAÇOES, CARVALHO
CONSULTORIA, PRAGMÁTICA DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, WORLD CAP,
DM3P, A2 AGÊNCIA DE VIAGENS, AGP RECUSOS HUMANOS, MR PRAGMÁTIC%,
GRUPO
PRAGMÁTICA,
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA,
BAS
CONSULTORIA
EMPRESARIAL, VERSSALES etc).
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ANEXO 11
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CONSORCIO RNEST

Pe

Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados
que grupo CONSORCIO RNEST
tenha participado, por si ou por
consórcios, em contratos mantidos com a empresa Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis
por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em
fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber
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ANEXO 12
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MINISTÉRIO
FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
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GALVAO ENGENHARIA S/A
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito Policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação de qualquer empresa do grupo empresarial Galvão
Engenharia, por si ou por consórcios que participa, em contratos
mantidos com a empresa Petrobras,
especialmente indicando as
pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais esquemas ilícitos
de desvio de valores em fraude de licitação, corrupção de agentes
públicos e crimes financeiros, dentre outros que souber.
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial ESTRE AMBIENTAL, por si ou por consórcios que
participa, em contratos mantidos com a empresa Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis
por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em
fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:

OAB!SP

N° 153879

0

MINISTÉRIO
FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

21

ANEXO 15 - MONITORAMENTO TELEFÔNICO

Pe

1
O beneficiário
autoriza o Ministério Público e a polícia
Federal a monitorarem seus telefones celulares e residenciais
durante o período do monitoramento eletrõnico de sua posição via
tornozeleira eletrônica ou equipamento similar, comprometendo-se a
informar seus números ao Ministério Público no prazo de 3 dias
após o início da prisão domiciliar.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa no dia 28 de agosto de 2014,
na cidade de
Curitiba/PR, poderão
também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:

87

2
O beneficiário poderá ser demandado a realizar a captação
ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;
infiltração
em apoio a

O beneficiário poderá ser demandado a
realizar
controlada, nos limites fixados pelo juízo da causa .
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3 - O beneficiário poderá ser demandado a
realizar
em
atividade de investigação, isoladamente ou
autoridade policial.

ação

5. - O beneficiário autorizará o
acesso a registros de ligações
telefõnicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos
de dados públicos ou privados e a informaçôes eleitorais ou
comerciais.
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ANEXO 16 - CARTELIZAÇÃO

Pe

1
O colaborador deverá falar o que sabe a respeito da
denominada "cartelização" da grandes empreiteiras nacionais para
os fins de fraudar as licitações de grandes obras da PETROBRAS que
participou, como também de outras obras da administração pública
federal que tem conhecimento. Nesse ponto, o declarante deverá: 1)
nominar as empresas envolvidas com seus respectivos diretores; 2)
esclarecer o modus operandi da fraudes; 3) explicar como tomou
conhecimento do esquema criminoso;
4)
como operacionalizou a
entrada de empresas menores como Santa Bárbara, MuI ti tec, Fidens
em
licitações
da
PETROBRAS;
5)
como
as
participantes das
licitações da PETROBRAS tinham conhecimento prévio do orçamento da
empresa; 6) desde quando o colaborador tem conhecimento que ocorre
o conluio entre os licitantes; 7) quais as obras da PETROBRAS
tiveram
a
licitação
fraudada
para
favorecer
as
grandes
emprei teiras do cartel; 8) se tem conhecimento de outras obras
públicas que tiveram sua licitação fraudada nos termos em que
ocorria na PETROBRAS; 9) quem operacionaliza o elo entre as
empreiteiras e a PETROBRAS; 10) Qual a participação de Fernando
Soares e Alberto Youssef nas fraudes ligadas à cartelização; 11)
Qual a participação de Renato Duque, Jorge Zelada, Nestor Cerver6
n s esquemas frauda os.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa no dia 28 de agosto de 2014,
na cidade de
Curitiba/PR, poderão
também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:
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ANEXO 17 - ODEBRECHT

0

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

Pe

1
O colaborador deverá falar como funcionava o esquema de
pagamento de propina por parte da ODEBRECHT pela obtenção de
contratos na PETROBRAS. Em especial, deverá explicar: 1) qual a
relação de Rogério Araúj o com os pagamentos de propina; 2) quem é
Bernardo; 3) quais outros diretores participavam das tratativas;
4) como se davam as tratativas; 5) a que contratos se referem o
pagamento da propina depositada na Suiça; 6) que outros diretores
da
PETROBRAS
receberam propina
da
mesma
forma;
7)
Qual
a
participação de Renato Duque, Jorge Zelada e Nestor Cerveró no
esquema; 8) quando foram feitos os pagamentos na Suiça; 9) de que
forma o colaborador pretendia repatriar o dinheiro; 10) se houve
saques ou outras transferências dessas contas na Suiça; 11) quem
auxiliou o declarante na abertura de contas na Suiça; 12) qual a
razão foi escolhida a Suiça para remessa desses valores; 13)
outras informações que julgar pertinentes, especialmente sobre
recursos no exterior .
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e
Paulo
Roberto Costa no dia
28 de agosto de 2014,
na cidade de
Curitiba/PR, poderão
também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
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ANEXO 18 -

0

MINISTÉRIO prnBL1CCO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação da grupo QUEIROZ E GALVÃO, por si ou
por consórcios que participa, em contratos mantidos com a empresa
Petrobras,
especialmente indicando as
pessoas
dessa
empresa
responsáveis por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores
em fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa no dia 28 de agosto de 2014,
na cidade de
Curitiba/PR, poderão
também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade físíca do colaborador, as seguintes medidas:
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:

Pe

1.
Indicará,
inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação da grupo ANDRADE E GUTIERREZ, por si
ou por consórcios que participa, em contratos mantidos com a
empresa
Petrobras,
especialmente
indicando as pessoas
dessa
empresa responsáveis por eventuais esquemas ilicitos de desvio de
valores em fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e
crimes financeiros, dentre outros que souber.
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1.
Indicará,
inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação da empresa ALUSA, por si ou por
consórcios que participa, em contratos mantidos com a empresa
empresa
Petrobras,
especialmente
indicando
as
pessoas
dessa
responsáveis por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores
em fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:
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ANEXO 21 - FIDENS
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:
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1.
Indicará,
inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação da da empresa FIDENS, por si ou por
consórcios que participa, em contratos mantidos com a empresa
Petrobras,
especialmente
indicando as
pessoas
dessa
empresa
responsáveis por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores
em fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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ANEXO 22- EMPRÉSTIMO MARCELO BARBOSA DANIEL

t5

Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
Indicará,
inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados ao empréstimo de MARCELO BARBOZA DANIEL e qual
recebimento tal operação visava ocultar. Deverá esclarecer também
a relação de MARCELO com o genro HUMBERTO que também declarou que
recebeu doação de MARCELO na órbita de R$ 2 milhões. Reconhece que
o "empréstimo" que supostamente recebeu era apenas um meio de
esquentar propina.
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ANEXO 23- SANKO SIDER

t5

Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e
Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:

Pe

57

87

8

•

Indicará , inclusive trazendo para o respectivo Inquérito policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação da grupo SANKO SIDER, por si ou por consórcios que
participa,
em
contratos
mantidos com
a
empresa
Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por
eventuais esquemas ilicitos de desvio de valores em fraude de
licitação, corrupção de agentes públicos e crimes financeiros,
dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condiçbes ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo rnquéri to policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação da grupo JARAGUA, por si ou por c.onsórcios que
participa,
em
contratos
mantidos
com
a
empresa
Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por
eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em fraude de
licitação, corrupção de agentes públicos e crimes financeiros,
dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação da grupo MENDES JUNIOR, por si ou por consórcios que
participa,
em
contratos
mantidos
com
a
empresa
Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por
eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em fraude de
licitação, corrupção de agentes públicos e crimes financeiros,
dentre outros que souber.
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação da grupo UNIPAR PARTICIPAÇÕES S/A, por si ou por
consórcios que participa, em contratos mantidos com a empresa
Petrobras,
especialmente
indicando
as
pessoas
dessa
empresa
responsáveis por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores
em fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito Policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação da grupo UTC, por si ou por consórcios que participa,
em contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas ilícitos de desvio de valores em fraude de licitação,
corrupção de agentes públicos e crimes financeiros, dentre outros
que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade física do colaborador, as seguintes medidas:
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa, poderão também, além das condições ali previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal, observada a garantia
de integridade fisica do colaborador, as seguintes medidas:
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito policial
todos os meios de prova que possua, todos os fatos relacionados a
participação da
GANDRA, por si ou por consórcios que participa,
em contratos mantidos com a empresa Petrobras,
especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas ilícitos de desvio de valores em fraude de licitação,
corrupção de agentes públicos e crimes financeiros, dentre outros
que souber.
Em especial, deverá explicar: I} aluguel de navios e percentual de
2 a 3%; 2) ligação entre MAERSK e GANDRA; 3) tabela CLARKSON; 3)
qual era o favorecimento que a GANDRA tinha para pagar metade de
seu recebimento para o colaborador; 4) qual era a influência do
colaborador na contratação da GANDRA;5} a razão pela qual os
documentos da GANDRA estavam no pen drive do colaborador; 6)
outras informações que julgar pertinente .
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Para efeitos das cláusulas 13 e 1.4 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também;
além das
condições ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 29 - FERNANDO BAIANO

•

Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a pessoa de Fernando Soares, conhecido como
"Fernando Baiano H , operador financeiro do PMDB, especialmente
a sua relação com contratos da Petrobras e empreiteiras, e a
relação destas com o PMDB, bem como a conta de Fernando
Soares no private bank VALARTIS BANK,
em Liechtenstein
(Schaaner Strasse, 27).
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 30 - GRANDES EMPREITEIRAS - CONSTRUCAP

Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial
CONSTRUCAP,
por
si
ou
por
cons6rcios
que
participa, em contratos mantidos com a empresa Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis
por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em
fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições
ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 31 - GRANDES EMPREITEIRAS - CONTRERAS

0
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial
CONTRERAS,
por
si
ou
por
consórcios
que
participa, em contratos mantidos com a empresa Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis
por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em
fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber .
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições
ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial GDK, por si ou por consórcios que participa, em
contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
ilicitos
de
desvio
de
valores
em fraude
de
licitação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber .
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial. SERVENG-CIVILSAN, por si ou por consórcios que
participa, em contratos mantidos com a empresa Petrobras,
especialmente indicando as pessoas dessa empresa responsáveis
por eventuais esquemas ilícitos de desvio de valores em
fraude de licitação, corrupção de agentes públicos e crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições ali
previstas, ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das condições ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial TOMÉ, por si ou por consórcios que participa, em
contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
ilicitos
de
desvio
de
valores
em fraude
de
lici tação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber .
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
1.
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial TOYO, do grupo SETAL, e do grupo resultante TOYOSETAL, por si ou por consórcios que participa, em contratos
mantidos com a empresa Petrobras, especialmente indicando as
pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais esquemas
ilícitos de desvio de valores em fraude de licitação,
corrupção de agentes públicos e crimes financeiros, dentre
outros que souber .
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial MPE, por si ou por consórcios que participa, em
contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
ilicitos
de
desvio
de
valores
em fraude
de
licitação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber .
1.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 37- GRANDES EMPREITEIRAS - PROMON
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Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial PROMON, por si ou por consórcios que participa,
em contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
ilicitos
de
desvio
de
valores
em fraude
de
licitação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber.
1.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condiç6es ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:
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1.
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial SCHAIN, por si ou por consórcios que participa,
em contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
ilícitos
de
desvio
de
valores
em
fraude
de
licitação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições ali
previstas, ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 39 - GRANDES EMPREITEIRAS - SKANSKA
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1.
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial SKANSKA, por si ou por consórcios que participa,
em contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
ilici tos
de
desvio
de
valores
em
fraude
de
licitação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto
Costa,
poderão
também,
além das
condiçbes
ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 40 - GRANDES EMPREITEIRAS - TECHINT
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1.
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a participação de qualquer empresa do grupo
empresarial TECHINT, por si ou por consórcios que participa,
em contratos mantidos com a empresa Petrobras, especialmente
indicando as pessoas dessa empresa responsáveis por eventuais
esquemas
i1icitos
de
desvio
de
valores
em fraude
de
licitação,
corrupção
de
agentes
públicos
e
crimes
financeiros, dentre outros que souber .
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto Costa,
poderão também,
além das
condições
ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade fisica do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 41 - JOÃO VACCARI NETO

30
35
09

,~~o
Jl
•

57

87

8

1.
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a pessoa de JOÃO VACCARI NETO, secretário de
finanças do PT, especialmente a sua relação com contratos da
Petrobras e empreiteiras, e a relação destas com o PT.
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Para efeitos das cláusulas 13 e 14 do acordo de colaboração
premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Paulo
Roberto
Costa,
poderão
também,
além
das
condições
ali
previstas,
ser exigidas pelo Ministério Público Federal,
observada a garantia de integridade física do colaborador, as
seguintes medidas:
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ANEXO 42 - HENRY HOYER
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1.
Indicará, inclusive trazendo para o respectivo Inquérito
Policial todos os meios de prova que possua, todos os fatos
relacionados a pessoa de HENRY HOYER, operador financeiro do
PP que sucedeu ALBERTO YOUSSEF, especialmente a sua relação
com contratos da Petrobras e empreiteiras, e a relação destas
com o PP.
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DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01

Pe

Ao(s) 29 dia(s) do mês de agosto de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, Delegada de Polícia
Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI,
Delegado de Polícia Federal, Primeira Classe, matrícula nO 16.027, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que serà levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879, e LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP
320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, PAULO
ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que a advogada BEATRIZ
CATTA PRETA, OAB/SP 153879, ora presente, é sua defensora legalmente nomeada para
lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE
o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntària com investigações
policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público Federal; QUE
o declarante renuncia, na presença de sua defensora, ao direito ao silêncio, firmando o
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes do registro
audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, Seríal
Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em
papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato,
devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividad
-fganização criminosa; IV - a recuperaçã
total ou parcial do produto ou d
eito das infraçõ~s
enais praticadas pela organizaç
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TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta PAULO ROBERTO COSTA
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criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE a respeito do Anexo
1, referente a Agentes Políticos - Triangulo Políticos - Governo - Empreiteiras, afirma que
era funcionário de carreira da Petrobrás desde 1977 e ocupou a diretoria de abastecimento
da Petrobrás entre maio de 2004 a abril de 2012; QUE anteriormente ocupou diversos cargos
gerenciais e técnicos na companhia por mérito; QUE chegou a um limite em sua carreira
onde a competência técnica tão era suficiente para progredir, sendo necessário para
ascender ao nível de diretoria uma apadrinhamento político como ocorre em todas as
empresas vinculadas ao governo; QUE se pode fazer uma comparação como o que ocorre
nas Forças Armadas: por mais competente que seja o oficial, ele não ascende ao cargo de
general sem a indicação pessoal; QUE assim pode chegar ao máximo ao cargo de coronel;
QUE o apadrinhamento político do depoente se deu através do Partido Progressista, na
época comandado por JOSÉ JANENE; QUE uma vez ocupando o cargo de diretor por
indicação política, o grupo político sempre demandará algo em troca; QUE toda indicação
política no país para os cargos de diretoria pressupõe que o indicado propicie facilidades ao
grupo político que o indicou, realizando o desvio de recursos de obras e contratos firmados
pelas empresas e órgãos que esteja vinculado para benefício deste mesmo grupo político;
QUE o depoente menciona que é uma grande falácia afirmar que existe "doação de
campanha" no Brasil, quando na verdade são verdadeiros empréstimos a serem cobrados
posteriormente a juros altos dos beneficiários das contribuições quando no exercício dos
cargos; QUE o depoente ressalta que nenhum candidato no Brasil se elege apenas com
caixa oficial de doações e que os valores declarados de custos de campanha correspondem
em média a apenas um terço do montante efetivamente gasto, sem o restante oriundo de
recursos ilícitos ou não declarados; QUE a situação descrita em questão se aplica ao
depoente que, uma vez indicado ao cargo de diretor de abastecimento da Petrobrás por
indicação do PP, passou a ser demandado pelo grupo político para prover o PP, PMDB e
PT, em diferentes momentos, com recursos oriundos da empresa em que atuava; QUE
ressalta o depoente que na hipótese de deixar de atender ás demandas do grupo político,
imediatamente isso significa a sua saída do cargo para outro que atenda os pedidos; QUE
as demandas de recursos que recebia no cargo de diretor de abastecimento eram feitas
principalmente por integrantes do PP e PMDB e esporadicamente do PT; QUE também
sofreu assédios por parte do integrantes do PSDB para o pagamento de recursos em troca
de impedir a instauração da CPI da Petrobrás em 2010; QUE a Diretoria de Serviços é aquelr
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aproximadamente 90% do recurso aplicados; QUE esta sempre foi a diretoria era controlada
pelo PT, sendo os diretores indicados pelo partido; QUE esta diretoria era comandada pelo
diretor RENATO DUQUE; QUE a divisão política de cargos e diretorias da Petrobrás era
estabelecida da seguinte forma: ficava a cargo do PT a presidência e outras 04 (quatro)
diretorias (serviços, gás e energia, exploração e produção e financeira); a diretoria de
abastecimento onde atuava o depoente era comandada pelo PP e posteriormente pelo
PMDB e PT, tendo realizado uma única operação para o PSDB como mencionado; e a
diretoria internacional sob o comando do PMDB; QUE quanto as contratações da área de
serviços, como ocorrem em todas aquelas feitas pela Petrobrás, considerando que o Brasil
possui um número reduzido de empresas com capacidade técnica e porte para grandes
obras (em torno de 10 empresas), havia uma cartelização com o objetivo de frustrar o efetivo
procedimento licitatória para as contratações; QUE as empresas se reuniam normalmente
em São Paulo, ou eventualmente na sede da ABEME no Rio de Janeiro, para decidir com
quem ficaria cada uma das obras, definindo os percentuais de pagamento de propinas e os
responsáveis por cada uma das obras e contratos; QUE a seleção das empresas que
participarão de processos licitatórios para contratação para a Petrobrás em obras de grande
porte parte de convites endereçados a um determinado grupo de empresas de acordo com
a sua classificação quanto a um cadastro técnico que varia de acordo com o porte e valor da
obra; QUE feitos os convites é instalada uma comissão de licitação que conduzirá o processo
de forma idônea e realiza toda a formalidade exigida; QUE a comissão de orçamento atua
fazendo o cálculo e estabelecendo o custo da obra a ser licitado; QUE segundo o depoente
os processos licitatórios realizados dentro da Petrobrás são idôneos, bem como os projetos
estabelecidos, estando o grande problema do acordo prévio feito entre as empresas que se
habilitam com propostas; QUE se recorda de um caso específico com relação a uma licitação
para a RNEST em que o orçamento estabelecido pela comissão foi algo em torno de 2,4
bilhões, sendo que a melhor proposta apresentada entre as empresas habilitadas foi algo
em torno de 3,5 bilhões de reais; QUE este processo licitatório foi cancelado por duas vezes
por não se atingir o orçamento previsto para o caso, até o momento em que as propostas se
adequaram aos valores estipulados pela comissão de orçamento; QUE este exemplo deixa
clara a cartelização entre as empresas habilitadas e a proporção exagerada de sobrepreço
comumente acordado; QUE o depoente afirma que os valores finais das obras são muito
superiores ao real em função de deficiências que são detectadas no projeto básico; QUE
isso enseja diversos aditivos e aumentos dos recursos; QUE normalmente o lucro de uma
empresa que contrata com a Petrobrás tem uma margem de lucro prevista entre 10% e 20%
a depender do risco do negócio; QUE feitos todos os levantamentos da empresa quanto a
custos da obra, tomemos por exemplo que chegue ao percentual de 15%; QUE esse
percentual recebe, por exemplo um acréscimo de 3%, já previsto anteriormente para
empresa para repasse ao grupo político responsável pela diretoria; QUE além da cartelização
da definição e divisão das obras, se não houver o cálculo do percentual para pagamento do
grupo político correspondente e o efetivo pagamento, a empresa é sancionada não sendo
chamada par \ as próximas licitações, como també criando entraves na execução p
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repasse aos grupos políticos é algo institucionalizado e cumprido por todas as obras da
Petrobrás e demais órgãos e empresas do governo; QUE portanto, a propina sai de uma
percentual do lucro da empresa, previamente estabelecido, que devido a falta de
concorrência efetiva fica sempre no limite daquele admitido pela empresa contratante; QUE
assim se estabelece o canal de desvio dos recursos públicos para os grupos políticos
dominantes de cada setor ou diretoria da empresa; QUE estes procedimentos valem para
toda e qualquer contratação do Poder Público; QUE todos os contratos firmados pela
Petrobrás são precedidos de um orçamento feito pela área de engenharia que é técnica e
até onde tem conhecimento isenta irregularidades; QUE o contratos fechados pela
Petrobrás, uma vez estabelecido o valor final da obra, a empresa trabalha para contratação
com valores que podem variar entre 15% abaixo ou até 20% a mais do valor estabelecido;
QUE esta variação é oriunda da falta de precisão do projeto estabelecido para obra; QUE
como dito anteriormente a média de percentual pago a titulo de propina para os grupos
políticos era em regra de 3% do valor total da obra, podendo ser reduzido a 2% ou 1,5%
dependendo do andamento obra; QUE no caso das diretorias do PT o percentual era
encaminhado integralmente para o partido na pessoa de JOSÉ VACCARI, tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores; QUE cada empreiteira tinha o seu mecanismo de fazer com que
o valor da propina chegasse ao grupo político correspondente; QUE tudo isto é valido para
qualquer área de contratação do governo; QUE no caso da diretoria de abastecimento onde
atuava o depoente, do percentual de 3% antes mencionado, 2% ficava diretamente para o
PT (diretamente repassado a JOSÉ VACCARI) e a outra parte (1% restante) era repassada
ao grupo político que o indicou para diretoria, o PP; QUE mesmo desse 1% restante, as
vezes era necessário repartir com o PT, PMDB e uma vez o PSDB; QUE em regra esse 1%
era dividido da seguinte forma: 60% para o partido, 20% para custear a operacionalização
do esquema (como empresas para fornecer notas, pagamento de operador e etc) e 20% ao
depoente e às vezes a ALBERTO YOUSSEF; QUE os maiores valores de propinas eram
repassados diretamente para os agentes políticos sem a intermediação de nenhum
operador; QUE no caso do depoente os repasses de valores era feitos diretamente em
espécie ao demandante político; QUE os valores da propina do PP ficavam concentrados
em uma caixa único do ALBERTO YOUSSEF que funcionava como verdadeiro banco da
propina; QUE assim passou a ser feito a partir de 2007 com o agravamento dos problemas
de saúde do ex-deputado federal JOSÉ JANENE que, até então era o responsável por este
"caixa"; QUE a parte dos valores que seria do depoente eram enviadas por ALBERTO
YOUSSEF por meio de mensageiros como por exemplo RAFAEL ÂNGULO LOPEZ,
ADARICO NEGROMONTE e JAIME (conhecido como "CARECA"); QUE em regra levavam
estes valores em maletas até porque não demandava grande espaço para o transporte; QUE
os valores eram entre R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00 em cada oportunidade; QUE o
controle 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 além de ALBERTO YOUSSEF, havia outras pessoas qWe
operacionalizam o recebimento e o gerenc~mentodos vai es a título de propina; QUE p~~-a
gerenciar os valores do PM B-o-eíperador era "BAIANO" mo era)Qcon.
hecido F\E,RNANID~®\
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SOARES; QUE outro operador que mais recentemente passou a atuar era HENRY HOYER
que sucedeu ALBERTO YOUSSEF na distribuição de recursos do PP; QUE estes eram os
operadores conhecidos do depoente sendo que é fato que cada um dos partidos tinham seu
operador para controlar o recebimento e o repasse de recursos de propinas; QUE o depoente
desconhece como era feito o gerenciamento destes recursos por parte de ALBERTO
YOUSSEF, afirmando que confiava inteiramente no mesmo quanto a parte que lhe cabia dos
recursos; QUE as grandes obras no Brasil não terminam por falta de vontade política por
interesse das empreiteiras e que cita como exemplo as obras da transposição do Rio São
Francisco e da Ferrovia Norte Sul. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e
lacrado em envelopes com lacres número 10439 e 10440 padrão Polícia Federal.
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ADVOGADO: __~~J1~~~~~~~~~a-

PROCURADOR DA

TESTEMUNHA:

_____________
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A difusao não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no

art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de infonnãtica ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art.1Q da Lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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Ao(s) 30 dia(s) do mês de agosto de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI, Delegado
de Polícia Federal, Primeira Classe, matricula nO 16.027, atendendo a requisiçãO do
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder á oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de sua defensora, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das ~
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organi
~minosa; IV - a recuperaçã \
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total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do beneficio levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE retornando à
questão da contratação pela Petrobrás de construtoras ou consórcios para a realização de
obras de engenharia de grande porte, gostaria que o senhor detalhasse cada etapa do
processo de contratação pública e as eventuais fraudes praticadas em cada momento,
primeiramente, na fase interna da licitação; QUE em relação à origem dos projetos de
engenharia de referência e perguntado como são feitos pela Petrobrás os projetos de
engenharia de referência que servirão de base para a futura contratação das obras,
respondeu que os projetos de engenharia de referência são realizados, em regra, pelo Centro
de Pesquisa da Petrobrás - CENPES, que congrega inúmeras especialidades tais como área
de exploração e produção, gás e energia e refino; QUE são os pesquisadores, técnicos e
engenheiros deste centro que elaboram os projetos de engenharia básica; QUE há projetos
de engenharia que são elaborados por empresas terceirizadas e detentoras da tecnologia
com exclusividade, como no caso HCC, hidro craqueamento catalítico; QUE quem dá o
aceite, isto é aprova os projetos, é o gerente geral específico da área técnica relacionada ao
projeto; QUE há casos em que, mesmo o CENPES detendo a tecnologia para o
desenvolvimento do projeto, a Petrobrás contrata empresa terceirizada na hipótese de não
deter naquele momento capacidade operacional, como falta de mão de obra para a
realização do projeto, tendo em vista a grande demanda no setor; QUE durante o período
em que esteve vinculado à Petrobrás nunca tomou conhecimento ou presenciou algum tipo
de fraude realizada na origem de tais projetos de engenharia; QUE em relação ao orçamento
de referência, isto é, a estimativa de custos oficial, perguntado como são feitos pela
Petrobrás os orçamentos de referência que pautarão os processos licitatórios, ou seja, os
levantamentos quantitativos, a verificação de preços de mercado, os encargos sociais, as
taxas de BOI - Bonificação e Despesas Indiretas, respondeu que existe dentro da Petrobrás
uma comissão de orçamento penmanente dentro da área de serviços que realiza todos os
orçamentos de referência que pautarão os processos licitatórios; QUE além dessa comissão ~
de orçamento são criadas comissões de licitação específicas para cada processo licitatório
deflagrado; QUE essas comissões especificas não realizam orçamentos de referência, mas
sim verificam, dentro do cadastro da Petrobrás, as empresas que dispõe de certificado de
registro de classificação cadastral - CRCC e quais delas estariam aptas a participarem di
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de referência, o declarante afirma não ter tido em nenhum momento conhecimento de que
os mesmos possam ser objeto de fraudes em sua origem; QUE o BOI - Bonificação e
Oespesas Indiretas que corresponde à bonificação, ao benefício ou ao lucro correspondente
à remuneração do empreendimento associada ao risco da sua realização e sobre o fatos de
as despesas indiretas são aquelas que não podem ser atribuídas diretamente aos insumos
aplicados, mas são necessárias e consequentes da sua aplicação, portanto são parte do
custo real das obras. Os componentes das despesas indiretas podem ser geralmente
agrupados em despesas ou encargos: a) administrativos locais (quando não incluídos na
planilha de custos diretos) e centrais; b) comerciais; c) financeiros; d) fiscais. O BOI é um
somatório dos itens elencados acima, expresso em percentual do custo direto, formando o
preço de venda ou comercialização da obra. Oiante disse lhe é perguntado se as construtoras
ou consórcios formados contratados pela Petrobrás conseguem fraudar o BOI, isto é,
inserindo custos que não existem ou majorando despesas incompatíveis com as de mercado
respondeu que cada empresa possui seus critérios próprios para definição do BOI,
inexistindo um padrão, no entanto, pelo que o declarante tem de sua experiência na
Petrobrás o BOI aplicado pelas construtoras ou consórcios varia entre 10% a 20% podendo
haver casos de obras com BOI maior de 20% caso o risco do empreendimento seja maior,
como por exemplo obras realizadas na região amazõnica; QUE ratificando declarações
prestadas na data de ontem afirma que construtoras e consórcios promoveriam a inserção
de percentuais dentro do BOI apresentado a Petrobrás, normalmente no percentual de 3%,
a fim de fazer frente a pagamentos de vantagens indevidas a políticos; QUE como o BOI
varia de empresa para empresa por meio da cartelização das construtoras e consórcios que
concorrem nos processos licitatórios da Petrobrás, torna-se possível a inserção do referido
percentual a maior no BOI da empresa contratada, sem viabilizar um rastreamento pelos
órgãos de controle; QUE além disso, esse percentual de 3% também pode ser inserido pela
majoração de itens de produtos que constam da planilha de preços apresentada por cada
uma das construtoras ou consórcios concorrentes, isto é dentro do custo direto dos itens que
compõem a obra a ser realizada, ou seja a empresa vencedora, praticando jogo de planilha,
consegue praticar sobrepreço em produtos que ensejarão superfaturamento para viabilizar
que se alcance a majoração dos 3% excedentes; QUE por exemplo, um tubo de 18
polegadas é estimado por determinada construtora em sua planilha pelo valor "1,2 x" e a
construtora vencedora fixa o mesmo tubo pelo valor de "x", realizando jogo de planilha; QUE ~
afirma que a detecção da fraude por meio do sobrepreço nestas grandes obras de
i
engenharia é extremamente difícil uma vez que o volume de determinados itens como por
I
exemplo tubos permite que uma pequena variação do valor, como R$ 5,00 (cinco reais)
possa gerar valor final bastante expressivo considerando a quantidade tubos, mas uma
grande dificuldade em comparar o valor cobrado pela construtora em relação a outras ~
empresas que fornecem no mercado, levando-se em consideração ainda aspectos como
preço no mercado nacional e no mercado internacional; QUE perguntado sobre quais ~-o
na fase externa da licitação, no processo de contratação, os critérios de habilitaçã e
cadastro das empresas licitantes e se toda e res1f"que pretendã- realizar obras, pr
r
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serviços ou fornecer bens à Petrobrás devem ter seu cadastro aprovado e receber o
Certificado de Registro de Classificação Cadastral- CRCC, afirma que sim; Que perguntado
se há fraude na aprovação de cadastros e no fornecimento do CRCC, isto é, empresas que
não preenchem os requisitos, mas são favorecidas respondeu que desconhece durante o
período em que esteve na Petrobrás qualquer tipo de fraude na aprovação de cadastros,
sendo que inclusive se trata de procedimento bastante burocrático e dificultoso; QUE
perguntado se as empresas subcontratadas por construtoras ou consórcios também devem
possuir o CRCC, respondeu que inclusive as empresas subcontratadas devem possuir o
CRCC sendo que a construtora ou consórcio deve submeter a mesma à aprovação pelo
gerente geral do contrato específico firmado pela Petrobrás; QUE afirma, entretanto que
pode haver casos de subcontratadas que possam prestar serviços de menor relevância,
como limpeza e fornecimento de café das quais é dispensada a aprovação de cadastro; QUE
perguntado se na fase contratual, isto é, na execução do empreendimento, ocorrem aditivos
contratuais para suprimir ou aumentar o escopo dos serviços prestados, respondeu que pela
imprecisão dos projetos de engenharia básica, bem como fatos imprevistos, é possível serem
feitos aditivos contratuais; QUE perguntado se há fraudes na subcontratação de empresas
para prestarem serviços ou fornecerem bens e equipamentos, inclusive importados
respondeu que fugia de sua alçada questões envolvendo as empresas subcontratadas; QUE
a Petrobrás, conforme já dito, mantém controle interno sobre as empresas subcontratadas
uma vez que é necessário a aprovação das mesmas pelo gerente geral do contrato; QUE
perguntado sobre quem fiscaliza, mede e aceita os serviços prestados pelas construtoras e
se há fraudes nos relatórios de medição, acompanhamento das obras respondeu que há
uma equipe subordinada ao gerente geral do contrato que faz a medição mensal da
realização dos serviços, mas também era uma etapa que fugia do controle do declarante;
QUE perguntado se há fraudes em folhas de pagamento dos consórcios, como de
prestadores de serviços especializados de projetos ou consultoria, respondeu que a
Petrobrás exerce os controles legais sobre os recolhimentos relacionados as folhas de
pagamento, tais como FGTS e INSS, dentre outros, mas desconhece fraudes específicas
nesta etapa; QUE perguntado se a Petrobrás realiza auditoria interna sobre as licitações e
contratos, como são feitas, quem as faz e se há fraudes respondeu que o órgão de auditoria
interna da Petrobrás é ligado diretamente ao Conselho de Administração e atua nas áreas
contábil e financeira, de compras e de contratos, realizando anualmente auditorias e
direcionando relatórios a diretoria da Petrobrás, submetidos em seguida ao Conselho de
Administração; QUE o declarante desconhece a existência de fraude por meio de auditorias
internas "compradas", no sentido de maquiar ou ocultar irregularidades ou ilícitos envolvendo
obras de engenharia, entendendo que a auditoria interna atua de forma legal e idônea; QUE ~
como a fraude por meio da cartelização é de difícil detecção é possível que mesmo a
auditoria interna não consiga tecnicamente verificar este tipo ilicitude dentro dos process s
de contratação. Nada mais havendo a ser consigna ,_determinou-se que fosse encerra
ai por todos assinado e lacrado em envelol\,
o presente termo que, lido e achado confo
com lacres número 10438 e 10437 . rão Polícia Federal.

rr

\j

~~ ~

CONFIDENCIAL

POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDtoNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

AUTORIDADE

-~()J{J~~r-'4~iõRt:>beltc;tSt;;--------

8

DECLARANTE:

Pe

•

-1ã#PiirEéiL:~~~~~~755;t~---:::::::

t5

AUTORIDADE POLICIAL:

21

0

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema
e Desvio de Verbas Públicas

87

ADVOGADO: ____~~__~~~~~~~~~-----------

Diogo

TESTEMUNHA: ______-=~~~~f,g

TESTEMUNHA:----------APl=lL~~~~Orrnm1--------------

30
35

•

Oiiõ<~~~~~~;;;:::;;~--------

09
57

PROCURADOR DA REPÚBLICA:

A difusão não autorizada deste conhecimento

Constitui crime realizar a Interceptação de comunicações

caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusilio de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

telefônicas, de infonnãtica ou telemática, ou quebrar segredo de

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art.10 da Lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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Pe

Ao(s) 30 dia(s) do mês de agosto de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI, Delegado
de Polícia Federal, Primeira Classe, matrícula nO 16.027, atendendo a requisição do
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de sua defensora, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção de~
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a rec peração
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total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - partícipar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE dentre os políticos
agraciados com pagamento de propina da PETROBRAS se lembra do caso da governadora
do MARANHÃO, ROSEANE SARNEY; QUE conheceu ROSEANE SARNEY em razão da
obra de refinaria PREMIUM 1 que estava sendo construída em BACABEIRA, 60km de São
Luis do Maranhão; QUE quem solicitou o pagamento de propina para a governadora
ROSEANE SARNEY foi o ministro de Minas e Energia Edison Lobão; QUE o pagamento foi
encaminhado via ALBERTO YOUSSEF; QUE não sabe dizer se ALBERTO YOUSSEF
entregou pessoalmente a propina ou se mandou algum emissor levar; QUE o valor foi de R$
2 milhões e se referia à campanha para o Governo do Maranhão em 2010; QUE quem disse
isso foi o ministro EDISON LOBÃO; QUE não se recorda ao certo o mês de 2010 que foi
entregue esse pagamento; QUE acha que este pagamento pode estar registrado numa
tabela na agenda do declarante; QUE a reunião com o ministro LOBÃO foi no Ministério de
Minas e Energia no começo de 2010, no gabinete do ministro, dela participando apenas o
ministro e o declarante; QUE posteriormente o declarante esteve no MARANHÃO para visitar
uma obra da PETROBRAS referente à uma refinaria que estava sendo construída no estado;
QUE não lembra o mês mas pode verificar pelos registros de viagens do jato particular da
PETROBRAS; QUE o declarante realizou várias visitas ao MARANHÃO neste ano de 2010;
QUE as tratativas com a governadora ocorreram em uma dessas visitas; QUE numa dessas
oportunidades esteve reunido com a governadora no PALÁCIO DOS LEÕES, sede do
governo estadual, reunindo-se no gabinete da governadora; QUE a governadora era
acompanhada por vários secretários nas reuniões, como secretário de meio ambiente e
desenvolvimento que não se recorda o nome; QUE, todavia, para tratar de assunto
relacionado ao pagamento "acertado" com o ministro LOBÃO fez apenas uma reunião
pessoal com o declarante e de forma rápida; QUE, além dessa reunião, o declarante esteve
pelo menos três vezes com a governadora, sendo que em uma esteve almoçando na sua
residência em São Luis na praia do Calhau e as outras almoçou no próprio Palácio do
governo; QUE no almoço estavam presentes o marido da governadora e alguns secretários,
como o de meio ambiente e de desenvolvimento; as tratativas da governadora em relação
ao pagamento de propina para o abastecimento de sua campanha eram breves e se
restringia a perguntas se estava tudo "acertado"; QUE a origem do dinheiro se refere ~
contratos da PETROBRAS; QUE o declarante - -p15C!eTridicar especificame t o contrato
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que saiu o pagamento porque, como havia explicado, existia uma espécie de "caixa" de
propina que era administrado por ALBERTO YOUSSEF, sendo certo que o pagamento saiu
desse caixa; QUE, tratando-se de valores maiores pagos a outros políticos, o declarante
consegue indicar de qual contrato saiu; QUE ALBERTO YOUSSEF fazia o controle dos
pagamentos e certamente sabe mais detalhes sobre a operacionalização desse valor; QUE
não sabe detalhes operacionais sobre a forma de pagamento porque quem controlava isso
era ALBERTO YOUSSEF;QUE com certeza sabe afirmar que o pagamento foi por meio de
dinheiro em espécie pelo fato de que o dinheiro do caixa de YOUSSEF era todo em espécie;
QUE o pagamento da propina tinha origem a parte do PMDB na divisão do percentual da
diretoria de abastecimento, saindo do 1% que tinha direito; QUE o declarante não sabe
quanto custa uma campanha no MARANHÃO; QUE em relação ao dia de prisão de
ALBERTO YOUSSEF em São Luis do Maranhão, em que pese o declarante ache estranho
a presença de YOUSSEF no estado, desconhece a razão pela qual ele estava lá. Nada mais
havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e
achado conforme vai p-ºLtodQs as .
acrado em e e pes com lacres número 10435
e 10436 padrão Políciãi=eaeral.
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Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas. de infonnática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos tennos do art.. 10 da Lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação da sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
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Ao(s) 30 dia(s) do mês de agosto de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI, Delegado
de Polícia Federal, Primeira Classe, matrícula nO 16.027, atendendo a requisição do
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder á oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado á ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATIOS, com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATIA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de sua defensora, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de ~
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticacjas pela orga jzação .
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em-cônta a personali He do

30
35
09

•

57
8

78

•

t5

TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta PAULO ROBERTO COSTA

CONFIDENCIAL

0

POLIcIA FEDERAL
SUPERINTENDIONCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

Pe

30
35

•

09
57

87

8

•

t5

21

colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação especifica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE dentre os políticos
agraciados com pagamento de propina da PETROBRAS se lembra do caso do governador
do RIO DE JANEIRO, SERGIO CABRAL; QUE conheceu SERGIO CABRAL durante o
prirneiro governo dele, por volta de 2007, numa reunião específica para tratar do projeto do
COMPERJ-COMPLEXO PETROQuíMICO DO RIO DE JANEIRO- no gabinete dele, não
sabendo dizer se foi no PALÁCIO GUANABARA ou no PALÁCIO LARANJEIRAS; QUE teve
contato próximo ao governador em virtude da existência do complexo do COMPERJ no Rio
de Janeiro que é a maior obra de licenciamento ambiental do BRASIL, tendo cerca de 42 km
quadrados e área; QUE teve muitas reuniões no local com a presença do secretário de meio
ambiente da época, que posteriormente virou ministro CARLOS MINC; QUE também tratou
de assuntos referentes aos royalties em algumas reuniões, dentre outros assuntos; QUE no
primeiro semestre de 2010 foi chamado diretamente pelo governador SERGIO CABRAL no
gabinete em um dos PALÁCIOS do governo que o declarante não sabe precisar qual para
tratar de assunto ligado a contribuições para a campanha de reeleição, estando presente
também o vice-governador "LUIZ FERNANDO PEZAO" e o secretário REGIS FISHNER para
solicitação de "ajuda" para o caixa da campanha de reeleição; QUE o governador SERGIO
CABRAL orientou que o declarante deveria manter contato com REGIS para alocar o apoio
para campanha de reeleição; QUE REGIS, no início de 2010, no período da manhã, marcou
uma reunião em quarto do hotel CAESAR PARK no bairro de LEBLON ou IPANEMA; QUE
a reserva no quarto de hotel foi feita por REGIS; QUE o declarante fez contatos com algumas
empresas que atuavam na obra da COMPERJ para participar desta reunião, sendo que nesta
oportunidade foi explicado para as empresas que elas deveriam "ajudar" a campanha do
governador, fazendo pagamentos para o caixa "2"; QUE estavam presentes nesta reunião
os representantes da SKANSKA, CLAUDIO LIMA, da ALUSA, CESAR LUIZ DE GODOY
PEREIRA, da TECHINT, RICARDO OURIQUE, podendo ter participado desta reunião outras
empresas que não se recorda os nomes; QUE do CONSÓRCIO CONPAR formado pela
OAS,ODEBRECHT e UTC ninguém participou da reunião, embora tenha sido o principal
pagador; QUE na OAS o contato era sempre com o LEO PINHEIRO, na ODEBRECHT,
ROGÉRIO ARAÚJO e MARCIO FARIA, na UTC, RICARDO PESSOA; QUE cada empresa
deu a sua "ajuda", sendo pago no total R$ 30 milhões de "ajuda"; QUE o CONSÓRCIO
CONPAR deu R$ 15 milhões, sendo que o restante foi divido entre as outras empresas,
estando entra estas a SKANKA, ALUSA e UTC, além de outras empresas que o declarante
não lembra o nome; QUE CLAUDIO LIMA era muito próximo também de VALDitR DA
COSTA NETO do PR, ex-deputado federal condenado no mensãlão; QUE o d darante
participou das tratativas para acerto do pagamento de róPÍna para
ampanh I, UE a

*

AJ

\~ 'Q:

CONFIDENCIAL

0

POLICIA FEDERAL
SUPERINTEND!:NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

t5

21

partir do momento do acerto dos valores, o efetivo pagamento e a operacionalização ocorreu
diretamente entre REGIS e as empresas, sem intermediação do declarante, tendo convicção
que os valores acertados foram efetivamente pagos porque o governador não tocou mais no
assunto; QUE o dinheiro saiu do próprio caixa das empresas, mas não precisar detalhes do
pagamento. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos s inado e lacrado em envelopes
com lacres númer
41 e 10442 padrão PoliCia
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A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos 8 multa.

___________________

Constitui crime realizar a Interceptação de comunicações
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05
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Ao(s) 31 dia(s) do mês de agosto de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento
de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de
Policia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8.190, atendendo a requisição do Procurador
Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de PAULO
ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da
Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que serà levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença dos Procuradores da República ORLANDO
MARTELLO e ROBERSON HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no
caso, e dos advogados do declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente
neste ato), e LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto
nos artigos 4° a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante
afirma que o advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária
com investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério
Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao
silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da
Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung
1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo
assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao
final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público
Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo
das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
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colaborador, a natureza, as circun'stâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, esta sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, afirma ter sido solicitado no
ano de 2010 pela pessoa de FERNANDO BEZERRA, Secretário do Desenvolvimento do
Estado de Pernambuco e dirigente do Porto de Suape, o qual receberia o petróleo produzido
pela Refinaria Abreu e Lima, a quantia de R$ 20 milhões (vinte milhões de reais) para a
campanha de EDUARDO CAMPOS; QUE, essa solicitação foi feita por FERNANDO
BEZERRA à pessoa de ALBERTO YOUSSEF tendo o declarante ficado sabendo disso por
meio do último; QUE, essa contribuição possivelmente seria feita a partir dos recursos
recebidos pelo consórcio IPOJUCA INTERLlGACOES, formado pelas empresas lESA e
QUEIROZ GALVAO encarregado da obra da refinaria de Abreu e Lima; QUE, acerca da
operacionalização dessa contribuição, ou seja, como foi feita a entrega do dinheiro, diz não
saber dos detalhes, podendo YOUSSEF fornecer mais informações; QUE, acredita que esse
valor tenha sido pago em diversas parcelas, dado ao montante; QUE, perguntado se esse
valor seria declarado, acredita que em vista do valor, provavelmente não; QUE, usualmente
YOUSSEF costumava utilizar as pessoas que prestavam-lhe serviços para a entrega dos
recursos, todavia pode ter sido usado algum artificio especifico diretamente pela empresa
QUEIROZ GALVAO, em face ao montante da contribuição; QUE, explica que o principal
condutor do consorcio seria a empresa QUEIROZ GALVAO, sendo presumível que ela
promovesse a entrega dos recursos solicitados por FERNANDO BEZERRA, todavia não
pode dar certeza quanto a essa informação; QUE, os contatos junto a QUEIROZGALVAO
eram tratados com o presidente ILDEFONSO COLARES, QUE, questionado do porque as
empresas do consorcio fariam essa contribuição, assevera que isso fazia parte do processo
de cartelização das obras públicas, onde era escolhido pelas próprias empreiteiras o
ganhador do certame; QUE, assevera, como dito em outras oportunidades, que as
empreiteiras encaravam tais contribuições como empréstimos, ou seja, esperavam ter o
retorno desses recursos por meio das obras que seriam feitas no futuro; QUE, questionado
acerca de como o Governador do Estado de Pernambuco poderia influenciar na realização
de obras federais pelas empresas doadoras, afirma que as obras em que as empresas
seriam beneficiadas seriam estaduais, ou seja, administradas pelo Estado de Pernambuco;
QUE, em relação a obra que estava sendo executada pelas empresas lESA e QUEIROZ
GALVAO na oportunidade, ou seja, as da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) acredita que o
então Governador EDUARDO CAMPOS não tivera influencia alguma quan ao resultado
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da licitação promovida pela PETROBRAS; QUE, de fato EDUARDO CAMPOS acabou sendo
reeleito, entretanto o declarante desconhece se foi cumprido a parte do acordo que competia
ao mesmo, ou seja, o favorecimento das empresas lESA e QUEIROZ GALVAO em licitações
promovidas pelo Estado de Pernambuco; QUE, questionado se conversou com ALBERTO
YOUSSEF acerca de assunto posteriormente, afirma que sim, tendo o mesmo dito que de
fato houve a entrega dos vinte milhões de reais solicitados por FERNANDO BEZERRA para
a campanha de EDUARDO CAMPOS a reeleição como Governador do Estado de
Pernambuco; QUE, especifica que a doação se referia a campanha de 2010 e os recursos
teriam sido entregues no início daquele ano; QUE, perguntado se fez parte do processo
decisório quanto a entrega dos recursos, afirma que sim, pois competia ao declarante fazer
o controle dos valores a serem repassados aos políticos, dentro do montante de 1% (um por
cento) do valor dos contratos firmados pela PETROBRAS, os quais seriam destinados a essa
finalidade, ou seja ao Partido Progressista; QUE em relação aos outros dois por certo
relativos aos contratos e destinados a finalidades politicas o controle ficava a cargo de
RENATO DE SOUZA DUQUE, diretor de serviços; QUE, perguntado de como fazia o
controle desse repasse, afirma que em não havendo reclamação por parte de FERNANDO
BEZERRA, considerou o pagamento realizado; QUE, no âmbito "contábil" o controle era feito
por ALBERTO YOUSSEF, sendo que no caso especifico da doação solicitada por BEZERRA
se tratavam de um adiantamento, ou seja, os valores ainda seriam recebidos pelas empresas
do consorcio IPOJUCA; QUE, afirma ter mantido diversas reuniões com FERNANDO
BEZERRA para tratar de assuntos ligados RNEST, o mesmo se dando com o Governador
EDUARDO CAMPOS; QUE, não chegou a tratar com os mesmos de assuntos ligados a
contribuição para a campanha; QUE, não houve outras contribuições para a campanha do
Governador EDUARDO CAMPOS, sendo esta a única; QUE , ALBERTO YOUSSEF se
encontrou por algumas vezes com FERNANDO BEZERRA; QUE, questionado acerca de
superfaturamento em relação a RNEST, uma vez que em caso do Governador não ser
reeleito o valor seria perdido, gerando prejuízo a empresa inclusive na execução do projeto,
afirma que na realidade esse valor estava sendo computado no percentual de 1% (um por
cento) do contrato com a PETROBRAS destinados ao Partido Progressista, ou seja, as
empresas teriam de desembolsar esses recursos de qualquer forma; QUE, esclarece que
em relação aos repasses e pagamentos de propina, assevera que funcionava da seguinte
forma: RENATO DUQUE, que era parente e indicado por JOSE DIRCEU, responsável pela
Diretoria de Serviços da PETROBRAS conduzia as licitações de sua área e já tinha
conhecimento de que seria previsto um sobrepreço (de aproximadamente 3%) sobre essas
obras, sendo o valor empregado para o pagamento de propinas e repasses a partidos
políticos; QUE, a Diretoria de Serviços administrava as obras de todas as demais diretorias,
desde a licitação até a execução; QUE, além disso, a Diretoria de Serviços era responsável
pela execução de cem por cento do orçamento para investimentos da PETROBRAS, sendo
que desse montante cerca de sessenta a setenta por cento era relacionado a Diretoria de
Exploração e Produção, comandada na época em que o declarante fez parte da empresa ~
era GUILHERME DE OLIVEIRA ESTRELLA o qual era de indicação do PT; QUE, em relação
a Diretoria de Gás e Energia, ocupada por ILDO LUIZ SAUER e posteriorme . e por GRACA
FOSTER, a mesma administrava cerca de oito por cento do orçamento
Investimentos,
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também era de indicação do Partido dos Trabalhadores; QUE, a Diretoria Internacional, com
cerca de dez por cento do orçamento, comandada por NESTOR CERVERO (indicado pelo
Senador Delcidio Amaral) e depois por JORGE LUIZ ZELADA, indicado pelos deputados
federais do PMDB de Minas Gerais; QUE, em relação a Diretoria de Abastecimento, ocupada
pelo declarante, era responsável por vinte a trinta por cento do orçamento aproximadamente;
QUE, a Diretoria de Serviços era encarregada de distribuir o percentual de três por cento
sobre os contratos em favor do partido que lhe tinha indicado, sendo que determinadas
pastas havia mais de um partido envolvido; QUE, RENATO DE SOUZA DUQUE mantinha
constantes contatos com JOAO VACCARI NETO, acreditando que para tratar desses
assuntos; QUE, presume que os diretores de cada pasta tivessem conhecimento desse
percentual e da necessidade dos repasses face as suas indicações politicas; QUE, observa
que o sobrepreço médio em relação aos contratos seria de três por cento, valor este
empregado no repasse de valores por indicação dos partidos, conforme antes mencionado;
QUE, afirma que RENATO DUQUE tinha um controle rígido sobre os repasses feitos as
empresas contratadas pela PETROBRAS, provavelmente atrelando esses valores aos
pagamentos dentro do percentual de três por cento de natureza política, mantendo assim um
fluxo constante tanto para as empresas como para os partidos durante a vigência dos
contratos; QUE, questionado acerca de eventual consequência em relação a não realização
de repasses por parte das empreiteiras aos partidos, afirma que isso provavelmente iria
implicar em empecilhos em futuras contratações, tanto em
ção a PETROBRAS como no
tocante a outras empresas estatais, podendo também oc rer urna consequência direta sob
a forma de atraso nos pagamentos das obras em c o. Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que fosse encerrado o
ente termo que, lido e achado
conforme vai por todos assinado e la
o em envelo e com lacres número 10443 e 10444
padrão Polícia Federal.

~.
DECLARANTE: ________~~~~n~~uJv7-...,--~~u_+·-----------------Mar!a SiI;

oberto Cos a

.-

ADVOGADO: _______~~~~+._~~~~MO~--------Luiz Hen ique
, Vieira'
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TESTEMUNHA: _ _ _ _ _ _~~~~~~~~~---------uiz Carlos Milhomem

A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06

Ao(s) 31 dia(s) do mês de agosto de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de
Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8.190, atendendo a requisição do Procurador
Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de PAULO
ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da
Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAfRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença dos Procuradores da República ORLANDO
MARTELLO e ROBERSON HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no
caso, e dos advogados do declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente
neste ato), e LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo
determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto
nos artigos 4° a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante
afirma que o advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o § 15 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária
com investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério
Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao
silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da
Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung
1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo
assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao
final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público
Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo
das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
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total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do beneficio levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, no tocante ao recebimento
de valores por parte do Senador RENAN CALHEIROS a partir de empreiteiras contratadas
pela PETROBRAS, afirma que manteve diversas reuniões onde estava presente o deputado
Federal ANIBAL FERREIRA GOMES e o Senador RENAN CALHEIROS, sendo que ANIBAL
seria uma espécie de interlocutor de RENAN; QUE, algumas dessas reuniões foram feitas
na residência do senador RENAN; QUE, assevera que em uma dessas oportunidades
ANIBAL GOMES, dizendo falar em nome do Senador RENAN CALHEIROS lhe levou uma
reclamação do Sindicato dos Práticos acerca do reajuste da remuneração da praticagem,
sendo o sindicato representado pelo escritório FERRA0 de Brasília, o que contemplava os
profissionais que atuavam em vários portos do pais; QUE, esse assunto foi encaminhado
para a área técnica da PETROBRAS, sendo feita a avaliação respectiva e após uma longa
negociação o pleito acabou sendo atendido; QUE, foi dito por ANIBAL que em sendo exitosa
a negociação, ou seja, atendido o pleito dos práticos seria feito um pagamento pelo Escritório
FERRA0 em favor dele, ANIBAL, sendo parte dos recursos destinados ao Senador RENAN
e um valor na ordem de oitocentos mil reais para o declarante; QUE, acredita que todo esse
processo em relação a reivindicação dos práticos não tenha tido qualquer ingerência politica,
tendo o declarante apenas encaminhado a analise a área técnica, que concluiu pelo reajuste
da tabela de praticagem; QUE, afirma nunca ter recebido nenhum valor quanto a esse tema,
conforme prometido por ANIBAL GOMES, sendo as tratativas apenas verbais, não
recordando o declarante se consignou alguma anotação em sua agenda; QUE" não sabe o
nome dos advogados que conduziram esse processo; QUE, o expediente em questão pode
ser encontrado na sede da PETROBRAS, tendo sido entabulado no ano de 2009, segundo
recorda; QUE, posteriormente ANIBAL GOMES lhe procurou para tratar de um assunto
relacionado a empresa SERVENG CIVILSAN SA a qual pretendia participar de licitações d~
PETROBRAS, sendo o nome da mesma incluída no rol de empresas habilitadas a participa
dos certames (convidada), tendo ela sagrado-se vencedora em algumas licitações; QUE,
esteve tratando consigo como representante da SERVENG o senhor PAULO TWIASCHOR;
:
QUE, acredita que a SERVENG tenha feito o ajuste com as demais empreiteiras para vencer
os certames, tendo o declarante apenas a incluído dentre o rol das convidad
atendendo
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a pedido de ANIBAl GOMES; QUE, presume que além do percentual de três por cento para
destinação política, que seria de praxe, provavelmente a SERVENGE incluiu mais algum
sobrepreço para o pagamento dos valores devidos a ANIBAl GOMES por conta de sua
participação nessa negociação; QUE, conforme mencionado anteriormente, competia ao
declarante fazer o controle dos valores a serem repassados aos políticos, dentro do montante
de 1% (um por cento) do valor dos contratos firmados pela PETROBRAS, os quais seriam
destinados a partidos políticos; QUE em relação aos outros dois por certo relativos aos
contratos e destinados a finalidades politicas o controle ficava a cargo de RENATO DE
SOUZA DUQUE, diretor de serviços; QUE, não sabe de quanto teria sido esse repasse e
nem se o Senador RENAN CALHEIROS teria recebido alguma quantia, embora, como dito,
ANIBAl sempre enfatizasse estar representando o senador RENAN CALHEIROS; QUE, no
tocante a negociação envolvendo a SERVENG, assevera que não fez parte do sistema usual
de distribuição do percentual de três por cento de sobrepreço dos contratos da PETROBRAS
tendo sido realizado provavelmente um contato direto entre a SERVENG e ANIBAl GOMES
para o pagamento da comissão; QUE, recorda-se de um terceiro evento, possivelmente
ocorrido em 2008 ou 2009, envolvendo o nome do Senador RENAN CALHEIROS, também
relacionado a empresa SERVENG, a qual possuía um terreno próximo a Caraguatatuba,
onde a PETROBRAS iria construir um a unidade de recebimento de gás, sendo que ANIBAl
procurou o declarante em nome do senador para efetivas a negociação; QUE, não sabe se
a negociação foi efetivada, tendo o declarante encaminhado pleito a Diretoria de Exploração
e Produção; QUE, ainda em relação a RENAN CALHEIROS afirma que o mesmo seria o
responsável pala manutenção de JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO no cargo de
presidente da TRANSPETRO, sendo ele o único que permanece na empresa desde 2003
ate a presente data sendo os demais, tanto dirigentes da TRANSPETRO como da
PETROBRAS substituídos no período; QUE, a TRANSPETRO possui um orçamento
bastante significativo, possuindo contratos com diversos estaleiros visando a renovação da
frota e afretamentos no sistema bare boat de cerca de quinze navios, operando cerca de
cinquenta navios de frota própria; QUE, atualmente a TRANSPETRO possui construção de
navios em andamento no estaleiro MAUA e em Pernambuco; QUE, existe programas de
renovação de frota da TRANSPETRO denominados PROMEF I e 11 sendo prevista a
construcao de cerca de cinquenta navios pelos estaleiros Atlãntico Sul e Mauá, sendo alguns
deles orcados em cerca de 180 milhões de reais; QUE, tem conhecimento de que um
percentual dos valores envolvidos nos contratos da TRANSPETRO são canalizados para o
Senador RENAN CALHEIROS, com quem JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO se
reúne periodicamente em Brasília; QUE, não sabe qual seria esse percentual; QUE, recordase que por conta da contratação de navios pelo sistema bareboat o declarante recebeu a
quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em espécie e diretamente junto a JOSE
SERGIO MACHADO, sendo o valor recebido no apartamento deste no bairro de são Conrado
no Rio de Janeiro; QUE, esse pagamento ocorreu por volta dos anos de 2007 e 2008; QUE,
perguntado a razão desse pagamento afirma que os contratos de bareboat, que seria o
afretamento do navio por prazo determinado em que a PETROBRAS opera o navio de acordo
com a sua conveniência passavam pela diretoria de responsabilidade do declarante; QUE,
além disso a TRANSPETRO possuía um conselho de administraçã presidido pelo
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presidente da PETROBRAS, sendo que o declarante fazia parte desse colegiado; QUE os
valores pagos ao declarante decorreu de sua aprovação como Diretor de Abastecimento da
Petrobrás, já que dependia de seu aval a aprovação do contrato; QUE, tal serviço se dava
por meio da contratação direta e não por meio de licitação, para os navios de posicionamento
dinâmico (navios mais caros); QUE, explica ainda que a TRANSPETRO possui orçamentos
de investimento e de operação, em relação aos quais certamente ocorreram repasses ao
Senador RENAN CALHEIROS, o que depreende por ter ido um tanto incomum a
permanência de um dirigente por tanto tempo no cargo, existindo notícias na imprensa de
que a própria presidente DILMA teria manifestado interesse em destituir JOSE SERGIO
MACHADO da presidência da TRANSPETRO sem obter êxito nessa iniciativa; QUE,
recorda-se de uma divergência entre SERGIO MACHADO e RUBENS TEIXEIRA DA SILVA,
tendo o primeiro buscado destituir RUBENS de sua po ·ção sem sucesso, também por conta
de influências políticas. Nada mais havendo a ser
nsignado, determinou-se que fosse
encerrado o presente termo que, lid
achado con me vai por todos assinado e lacrado
em envelopes com lacres número 04 5 e 10446
rão Polícia Federal.
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Ao(s) 31 dia(s) do mês de agosto de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento
de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de
Policia Federal, Classe Especial, matricula nO 8.190, atendendo a requisição do Procurador
Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder á oitiva de PAULO
ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da
Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado á ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
.
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes ~ ,
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV ... a recuperação
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total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, esta sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, com relação ao recebimento
de valores por parte do Senador EDSON LOBAO do PMDB do Maranhao por parte de
empresas mantenedora de contratos com estatais, em especial a PETROBRAS, afirma que
além dos valores atinentes a campanha da Governadora ROSEANA SARNEY solicitados
pelo Senador no ano de 2010, conforme detalhado no depoimento acerca da governadora
ROSEANA (Termo de Colaboração 03) afirma ter ocorrido uma outra solicitação por parte do
Senador EDSON LOBAO no ano de 2008, salvo engano; QUE, essa solicitação se deu
durante conversa mantida entre o declarante e o Senador EDSON LOBAO durante as
diversas reuniões de trabalho que mantiveram dentro do gabinete do parlamentar; QUE, foi
solicitado pelo Senador EDSON LOBAO a quantia de um milhão de reais sem explicar a
finalidade; QUE, o declarante pediu a ALBERTO YOUSSEF a realização dessa pagamento
o qual teria origem no "caixa do PP", ou seja, correria por conta do percentual de um por
cento que esse partido teria direito em relação aos contratos firmados pela PETROBRAS
com as empresas que faziam parte do cartel; QUE, competia ao declarante fazer o controle
dos valores a serem repassados aos políticos, dentro do montante de 1% (um por cento) do
valor dos contratos firmados pela PETROBRAS, os quais seriam destinados a essa
finalidade, ou seja ao Partido Progressista; QUE em relação aos outros dois por certo
relativos aos contratos e destinados a finalidades politicas o controle ficava a cargo de
RENATO DE SOUZA DUQUE, diretor de serviços, empossado por indicação do Partido dos
Trabalhadores; QUE, esclarece ainda que esse percentual era dividido eventualmente com
outros partidos, como PMDB, PSDB e inclusive com o próprio PT de forma pontual; QUE,
em relação aos detalhes desse pagamento diz não saber informar, apenas que
provavelmente foi feito em espécie; QUE, essa foi a única solicitação que recebeu do
Senador EDSON LOBAO além da intermediação da verba a Governadora ROSEANA
SARNEY; QUE, questionado se essa solicitação teve alguma contrapartida especifica, afirma
que não; QUE, ALBERTO YOUSSEF disse que de fato essa entrega foi realizada, não
sabendo precisar qual teria sido o prazo entre a solicitação e o recebimento dos recursos
pelo parlamentar que na época era o titular do Ministério das Minas e Energia. Nada mais
havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e
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Ao(s) 01 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
· Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SilVA,
belegado de Policia Federal,Classe Especial, matrícula nO 8.190, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
· .de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro,casado,filho de Paulo.Bachmann Costa e Evolina
· Pereira da Silva Costa, nascido em 01/0111954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876'"" CRENRJ, o qualfirmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral daRepública, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA,OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e lUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
· atendendo. aos ditames da lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAUlQ ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
.advogado lUIZHENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defimsor legalmente nomeado
· . para lhe assistir no presente ato,conforme determina o §15 do art. 4° da lei nO 12.850/2013; ,
· QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
· investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da lei n
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung Hera,
· Serial NumberE2FWJJHD2223S7), além do registro escrito (dUas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará' responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
· informações; QUEo declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
., requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
' .. colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
· da órganizaçãocriminosa e das infrações penais por eles praticadas; .11 - a revelação da
· estruturahieràtquica edadivisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção de
·. infrações penais decórrentesdas atividades da órganização criminosa; IV - a recuperação
tota,l ou parcial do produto o.u do pr.oveito, das infrações penais pratic. adas pela OrganiZação, ,
criminosa; bem como a concessão do. beneficio levará em conta a person~lidade do
colaborador,.
a natureza, as circunstâncias,
a gravidade e a repercussão
s d I do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos"docolaborador previstos nQart. 5° da Lei, nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
" de proteção previstas na legislação específica; 11. - ter nome, qualificação, imagem e demais
<informaçÕes preservàdos; III,-.ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores,e partícipes;IV-'participar das audiências sem contato visual com os outros
,acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
" ""fotografadoou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
. estabelecimento penai diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá eVitar qualquer tipo de comunicação coril os demais investigados
como forma de acerto ,de, versÕes, ajuste" ou qualquer forma de condução ,de suas
, declarações,tantodiretacomoindiretamente(por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar, em, prejuízo aO seu acordo; QUE, conheceu o senador
HUMBERTO COSTA quando o mesmo era Ministro da Saúde do Governo Lula, quando este
levouao Estado de Pernambuco uma fábrica petroquímica (pet), sendo que era de interesse
, . da Petrobras essesegmemto; QUE, nainauguraçãoda fábrica ocorrida no ano de,2008 onde
estava presente o Presidente Lula acabou conhecendo HUMBERTO COSTA; QUE, algum
, tempo depois" foi procurado pelo empresário MARIO BEL TRAO, atuante no ramo de
guindastes e manutenção e conhecido d~ longa data do declarante, sendo também amigo
do então Ministro HUMBEFUO COSTA;" QUE; rio ano de 2010 MARIO BEL TRAO solicitou a
quantia de H$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para auxiliar na campanha d'
HUMBERTO COSTA para O senado, sendo então o pedido repassado a ALBERTO~--'
YOUSSEF para que fizesse a entrega, como ,de praxe; QUE, posteriormente MARIO
BELTRAOlhe confirmou que os recursos foram recebidos; QUE, tal valor foi contabilizado
,como send.o da conta do Partido PrOgressista; QUE, questionado do porque o PP ter
, permitido que tais recursos fosse debitados de sua conta, assevera que se assim não,fosse
,o PP poderia correr o risco da déstituição do declarante e nomeação de outro diretor fiel ao
Partido dosTrabálhadores; QUE, ao visualizar a foto de MARIO BARBOSABELTRÃO, CPF
166.503.874-87, ," presidente ,da 'ASSINPRA, reconhece como sendo o empresário que
mencionou anteriormente; QUE, esclarec~, como dito anteriormente, que sobre a sistemática
de repasse de propinas na, Petrobras para políticos, o dec::laranteafirma que todos os grandes
,contratosdestaempresa pública participavam empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE
'taisempn:ísasfixavamemsuaspropostas uma margem de sobrepreço de cerca de 3% em
'", • relação áos contratos,da PETROBRASa serem repassados aos políticos, sendo que desse
" ""percentual competia ao declaránte fazer o controle dos valores dentro .do montante de 1%
(um por cento), enquanto Diretor de Abastecimento; QUE em relação aos outros dois por
cento (2%) relativOS aoscóntratos e destinados a finalidades politicas,o controle ficava a
cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, diretor de serviços, encarregado da licitação e
" execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa (superiores a vinte
milhÕes ,de reais); QUE, ésclareée ainda que em relação as, Diretorias, de Exploração e
Produção (maior orçamento da PETROBRAS) e deGas e Energia eram chefiadas por
pe,ssoa~ind,icadaspeIO, P,T, se,n,dO,qUeq~eto, da, s,ova,lor',a título de sObre,preéo era des,tinado ~'/
ao Partido dos Trabalhadores,competlhdo a RENATO DUQUE; Diretor de Serviços a
de,,,, mootaole de .00",0 oom "dri'OIa"., e pedld"
"~be'~O ~ I
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· partido;QUE,emrel~ção ~Djretoria Internacional, a ihdicáçãoera do PMDB, não sabendo
o deClarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos
contratos; QUE,. perguntado do porque teria uma certa autonomia na gestão dos recursos
destinados a beneficiar políticos (um por cento) ao passo que as demais diretorias não o
tinham, afirma que isso se dava em vista de sua indicação e permanência no cargo estar
· relacionada ao Partido. dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; QUE,
acrescenta ainda que. possivelmente a Diretoria Internacional, ocupadà por· NESTOR
CERVERO(indicado . por DELCIDIO AMARAL} é pos .iormente por JORGE ZELADA
· (indicado por deputados federàis dOPrv'lDB deMinas Ge is) tambêm deveria possuir alguma
autonomia em relação a ·alocação da verba destinad aos políticos, face a ligação a mais
de um partido. Nada mais havendo a ser consignado, determinoucse que fosse encerrado o
presente termo que,íido. e achado confor)11e vai por t dos assinado e lacrado em envelopes
com lacres número 10449 e 10450 P d',ao Polícia Fe "" ral.
.
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A dlfusão- não autori·z~da deste éo~heclme~to "
,caracteriza Yiolaç"Ao de sigHo funcio"nal'capitulado no
art 325 do Código Penal Brasileiro:. . .
"Pena: reclu~~o: de 2 .<d~ls) -a 6 (seis) a_i'lo~ e ~ulta.

Con~titul crime realizar a "Interceptação "de comunica~ões
telefônicas, de inforinâtlca,()u telemática, ou quebrar segredo de
Justiça.'sem_ 'autorização judi~ial_
com o"jetivos não
autorizados em lei,' nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96.
". Pena: Reclusão, de dois' a quatro anos, e multa. .
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09

0

o

'.' Ao(s)01dia(s} do. mês' de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegado de Polícia Federal, Classe. Especial, matrícula nO 8.190, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em01/01}1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, oqualfirmou acordo de cOlaboração que será levado à ratificação
doProcuradOr Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuarno casei, e dos advogados do
declarante; BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
'. atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°7
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE·o declarante afirma que o .
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
· para lhe .assistir no presente ato, conforme determina0 §15 do art. 4° da Leino 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
. Federal; QUE o declararite renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromissO legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
. 12.850/2013; QUE O declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos.termosdo§13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
. ato, devidamente lacrados e eritregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
· informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o. qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusara homologação caso não atenda aos
·requisitos legais ou adequá-Iaaocaso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
cO.lab.oração premo iada de. pe.nd.em de umou .m. ais dos segui.ntes resulta. dos, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei rio 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa edas infrações penais por eles pratica
; II - a revelação da
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· ·es!rutura hierárquica eCdadivisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prElvenção de
infrações penais decolTentesdas atividades da organização criminosa; IV -' a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como.aconcessão do bE:inefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, ascircunstârlcias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso ea eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
· . direitos do colfiborador previstos no art. 5°.da lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; li --'ternome,qualificélção, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, . em juízo, separadamente dos demais
.coautores e partícipes; .IV -participar das audiências· sem contato visual com os outros
· acusados; V- não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado. ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI -cumprir pena em
estabelecimento penal· diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
.advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
.. como forma deacérto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
.... deClarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
. outro), o que poderá implicar em prejUízo ao seu acordo; QUE, em relação ao repasse de
· recursos a pessoa de GlEISY HOFMANN, afirma que ALBERTO YOUSSEF lhe procurou
no início do ano dEl 201.0 afirmando ter recebido um pedido da parte do Ministro PAULO
BERNARDO,· quantcia um auxilio ·financeiro na ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) para a campanha de GLEISY ao Senado Federal o que foi autorizado pelo declarante;
· . QUE,jáconhecia PAULO BERNARDO na época em que o mesmo fazia parte do Governo
· . do Estado do Mato Grosso do Sul, com quem teve de tratar de questões tributarias acerca
do gasoduto da.PETROBRAS que vem da Bolívia e cruza aquele Estado; QUE, diz poder·
· . garantir que O deposito foi feito, pois caso contrário haveria reclamação, como de fato ocorria;
QUE,os políticos de regra eram "dis.crétos" em relação a isso, não tocando mais no assunto
depois do recebimento dos recursos; ·QUE, o registro dessa operaçãO em favor da atual
senadoraGLEISY HOFFMAN constada sua agenda de capa preta apreendida na sua
residência sob a indicação"1,0 PB", sendo que "PB" significaPAUlO BERNARDO, o que
confirma nessa oportunidade a .vista da referida agenda; QUE, tal valor foi contabilizado
.. .corTlosendci da contado Partido Progressista; QUE, questionado do porque o PP ter
·.permitido que tais recursos fosse debitados de sua conta, assevera que se assimnã.ofosse
o PP poderia correr o risco da 'destituiçao do declarante e nomeação de outro diretor fiel ao
· Partido dos Trabalhadores; QUE, questionado quanto a origem :dos valores transferidos a
.. GLEISY HOFFMAN, afirma que dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso politico
relativos aos contratos da PETROBRAS, ·1% (um por cento) relativo a autonomia do
declarante eram repassados diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF, o qual
. controlava o "caixa" e fazia. a destinação de acordo com as· demandas que lhe fossem
· ... apresentadas e autorizadas pelo declarante; QUE, apenas em casos de transferências de
· maior vulto os valores eram pagoS diretamente pelas. empreiteiras; QUE, esclarece, como
· dito anteriormente,'que sobre a sistemática de repasse de propinas· na Petrobras para ..'
polí~icos, o declaranteafirm. a.q. ~e todoso.s grandescon~ratos d[a ~mpresa PÚblica~
· participavam empresas (empreiteiras) cartehzadas; QUE tais em
s s fixavam em suas
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· propostas· uma margem de sobrepreço de cerca· de 3% em relação aos contratos da
PETROBRASa serem repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao
· declarante fazer ocontrole.dos valores denlrodo montante de 1% (um por cento), enquanto
Diretor. de Abastecimento; QUE em relação aos outros dois por cento (2%) relativos aos
... contratos e destinados a finalidades politicàs, o controle ficava a cargo de RENATO DE
SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da licitação e execução de todos os
contratos de grahdesinvestimentosda empresa (superiores a vinte milhões de reais); QUE,
esclarece ainda que em relação as Diretorias de Exploração e Produção (maior orçamento
da PETROBRAS) e de Gas e. Energia eram chefiadas por pessoas indicadas pelo PT, sendo
que que todos o valor a título de sobrepreco era destinado ao Partido dos Trabalhadores,
competindo a RENATODUQUE, DiretordeServiços a alocaçãO desse montante de acordo
com asorierilaçõese pedidos que recebesse do referido partido; .. QUE, em relação a
Diretoria Internacional, a indicação era doPMDB, não sabendo o declarante como era feito
o rateio dos três por cento (3%írelativos ao sobrepreço dos contratos; QUE, perguntado do
porque leria uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos
(um por cento) ao passo que as demais diretorias não o. tinham,afimna que isso se dava em
vista de sua indicação. e . permanência .no . cargo . estar relacionada ao Partido. dos
. Trabalhadores, . ao Partido. Progressista .eao PMDB; QUE, acrescenta ainda que
· possivelmente a Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR CERVERO (indicado por
DELCIDIO AMARAL) e posteriormente por JORGE ZELADA (indicado por deputados
federais do PMDB de Minas Gerais) também deveria possuir alguma autonomia em relação
a alocação da verba destinadaáos políticos, face a ligação a mais de um partido. Nadamais
. havendo a ser consignado,deterininou-se que fosseencerrCido o presente termo que, lido e
achado conforme vai por todos assinado'e lacrado em env . pes com lacres número 10451
e 10452 padrão Polícia FederaL
/
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.
~,d.ifusão'.não autori~ada desté corth~:Cimento
,caracteriza,violação' de sigilo_ funcionai capitulado no

.

art. 325. do Código Penal. Brasileiro.

.

Constitui Crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas;'de Infonnátic~ ou telemática, ou-quebrar segredo de
. Justiça, sem autorizaçilio' j~dicial ou com objetivos não
autor'lzados·em lei, "nos termos do 'art. 10 da lei 9.296/96.
,
Pena: Reclusfio de d~ls a quatro anos, e multa.
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Ao(s)01 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de. Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8.190, atendendo a requisição
· do.Procurador. Geral da República constante do Ofício n° 1152/Gab para se proceder à oitiva
de pAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Péreira da Silva Costa; .nascidoem 01/01/1954. em MonteAlegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado â ratificação
do Procurador Geral daRepÚblica,e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUEPOZZOBON cOrildelegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos.artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUEVIEIRA,OABSP320868.é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme.determinao §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar .de forma efetiva e voluntária com
investigações pOliciais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei n07
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
dO. f..egistro aUdio.v. is.ual do p. resen. . te ato ~e. cOI.abo. r.ação. el11.mídiadigit~1 (HD Samsung Hera,
Serial Number E2FWJJI:lD2223B7), alem do registro escnto(duas vias do termo aSSinadas
em papel), nos termos do §13do art. 4° dá Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato,devidamente lacrados e eritregues ao' representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia.e preservação do sigilo das
informações; QUE o .declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de umou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
· confonnneo art. 4°.daLei n012.850/2013: 1-:- a identificação dosdemais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
. irifraçõespenais decorrentes das.atividades da organização criminosa; IV- a recuperaçãO!
· total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a p sonalidade do
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direitos do colaboradorprevist6s no art5° da, Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas 'na 'legislação especifica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
· acusados;V-' nãoJer sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
· . fotografado ou •filmado,sem 'sua· prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais. corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipod.e comunicação com os demais investigados
•
Gomo forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta. como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
· outro), o que poderá iniplicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, no ano de 2010 recebeu a
vísíta de LlNDBERG FARIAS, excprefeito de Novalguaçu/RJ o qual disse que estaria
·concorrendo ao . Senádo Federal e precisaria de recursos para a sua campanha; QUE,
· .' LlNDBERG esteve em seu escritório na sede daPETROBRAS outras vezes, sendo que
· nessa oportunidade ele estava acompanhado de um assessor de apelido "TOTÓ", não
recordando o declarante o nome dómesrno; QUE, a vista da imagem de JOSE ANTONIO
· SILVA PARENTE,CPF299.544,281-00,vulgo "TOTO PARENTE"reconhece como sendo o
assessora quem se referiu; QUE, o pedido foi na ordem de dois milhões .de reais sendo
autorizado pelo declarante; que contatou ALBERTO YOUSSEF para operacionalizar esse
repasse; QUE, não sabe se existe alguma anotação dessa operação em seus registros
pessoaiS; 'QUE" diz poder garantir que o deposito foi feito, pois caSo contrário haveria
· reclamação, como de fato ocorria; QUE, os políticos de regra eram "discretos" em relação a
isso,não tocandomaisno assunto depois do recebimento dos recursos; QUE, tal valor foi
,contabilizado como seridoda conla do Partido .Progressista;.QUE, questionado do porque o
'.. ', .' PP ter permitido que tais recursos,fosse debitados de sua conta, assevera que se assim rião
•
fosse oPP poderia correr o risco da destituição do declarante e nomeação de outro diretor
,fiel ao Partido dos Trabalhadores; .QUE, questionado quanto a origem dos valores
" IransferidosLlNDBERG FARIAS,afirma que deritro do percentual de 3% (três por cento) de
'.. uso político relativoS aos contratos da PETROBRÀS, 1% (um por cerito) relativo aautonomia.
do declarariteeram repassados çliretamentepelasempreiteiras a ALBERTO YOUSSEF, o
· . qual controlava o "caixa" e fazia a desiinaçãode acordo com as demandas que lhe fossem
. apresentadas autorizadas pelo deClarante; QUE, apenas em casos de transferências de
maior vulto os valores eranipagos diretamentepelas empreiteiras; QUE, a remuneração de
YOUSSEFprovinha de um rateio sobre o valor de cada operação, que era feito.da seguinte
forma: do valor total, 60% era destinado áo Partido Progressista, 20% era destinado aos
.' custos, inclusive emissão de notas fiscais, e os outros 20%erarn divididos entre o declarante
e ALBERTO YOUSSEF; QUE, desse percentual de 20%, em media 70% ficavam com o
declarante e 30%erani destinados 'á ALBERTO YQUSSEF;QUE, no caso de recurso~
..' destinados a outros partidos o repasse era feito sem a cobrança de comissão, apenas.
· ressar?i~ento degastos;Q~E,. em_relaçã? aos valo~e~ transferidos ~iretamente pelas
empreiteiras (montantes maiores) nao haVia nenhum tipO de comlss~~ . ou abatlment
. relacionado.a custos; QUE, esclarece, como dito anteriormente, que. so "e a sistemática de
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repasse de propinas na Petrobras para políticos, o declarante afirma que todos os grandes
contratos destaeinpresa pública participavam empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE
'. tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreço de cerca de 3% em
.' relação aOs contratos daPETROBRAS a serem repassados aos políticos, sendo que desse
percentUal ,competia ao declarante fazer o controle dos valores dentro do montante de 1% .
(um por: cento), enquanto Diretor de Abastecimento; aUEem relação aos outros dois por
·. cento' (2%) reh3tivos aos contratos e destinados a finalidades politicas, o controle ficava a
. cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da licitação e
execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa (superiores a vinte
. milhões de. reais); QUE, esclarece ainda qUe em relação as Diretorias de Exploração e
Produção (maiOr orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por
pessoas indicadas pelo PT,sendó que que todos o valor a título de sobrepreco era destinado
ao Partido dos Trabalhadores, Gompetindoa RENATO DUQUE, Diretor de Serviços a
. alocação desse montantede acordo comas orientações e pedidos que recebesse do referido
partido; QUE,em relação a Diretorialnterriacional, a· indicação era do PMDB, não sabendo
o declarante como era feito o rateio dos três por Cento (3%) relativos ao sobrepreço dos
contratos; QUE, perguntado do porque teria uma certa autonomia na gestão dos recursos
•.... destinados a beneficiar políticos (um por cento) ao passo que as demais diretorias não o
. '.' tinham, .afirma que isso se dava em 'vista de sUa indicação e permanência no cargo estar
relacionada ao Partido dos. Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB;QUE,
acrescenta' ainda' que possivelmente a Diretoria, Internacional, ocupada por NESTOR
CERVERO . (indicado .por DELCIDIO AMARAL) e .posteriormente· por JORGE ZELADA
(indicado pordeputadosfederaisdo PMDB deMinasGerais) também deveria possuir alguma
autonomia em relação a alocação da verba destinada aos políticos, face a,ligação a mais
de um partidó;QUE, acrescenta' ainda que no começo do ano de.2014 foi procurado por
'. RAUL MOTTA dono da 'empresa ENERGIO, o qual disse que LlNDBERGFARIAS,então
.
candidato ao Governo do Estado,do Rio de Janeiro, gostaria que o declarante elaborasse
Um. plano de atuação governamental na área de petróleo, gás, energia, infraestrutura e
...... indústria de um modo geral; QuE,esse plano foi elaborado pelodedarante e houve algumas
· reuniõesde.trab<ilho nq escritório político de LlNDBERG .na cidade do Rio de Janeiro, onde
estavam' também presentes TOTO, WASHINGTON QUAQUA, (Prefeito de Marica/RJ),
. MARCELO SERENO (parlamentar do PT),. JORGEBITTAR, deputado federa.1 e um ex.,. diretor db BNDES cujonomenáo recorda nomoinento; QUE; LlNDEMBERG disse em uma
'. 'dessas reuniões que caso fosse eleito gostaria que o deClarante. participasse do governo
como Secretário de Desenvolvimento; QUE, posteriormente ocorreu uma outra reunião em
um hotel no bairro de Ipanema, onde estavam .presentes UNDBERG, TOTO, RAUL MOTTA,
JOAO CLAUDIO GENU (ex-assessor. do DepUtado JANENE) e um profissional da área de
· publicidade cujo nome não recorda, onde foi elaborada porGENU uma tabela manuscrita
onde constariam doações oficiais para a campanha de LlNDBERG ao Governo do Estado,
sendo que onde aparece a inscrição "PR" na tabela refere-se a pessoa do declarante, que
.
seria encarregado de solicitar essas contribuições aos empresários; QUE, reconhece a
tabela em questão como o documento apreendido no item 17 da equipEfRJRJ79; QUE, em
relação as empresas em relação as quais constam anotações de "est ~iI!t;0laborando" ~u
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, que já teriamsidocontatadas, diznãopoderfornecer mais detalhes; QUE, assevera que não
",' >chegouarealizar nenhum contato comaserTlpresascitadas ,na tabela, pois acabou sendo
,preso em seguida; QUE, não viu nl3dade ilíCito nessa iniciatívade contataras empresa em
,busca de doações, pois foi dito que seriam doações oficiais, todavia sentiu-se um pouco
incomodado; pois, já havia de,ixado a PETROBRASe não pretendia mais participar de
qualquer espécie de captação de dinheiro junto as me as empreiteiras que participavam
da cartelização daPETROBRAS, Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que
onforme vai por todos assinado e
fosse encerrado o presente termo ,~e, lido e acha
I,,,,,do ,m ,",,'op" oom 1 , / / , " 10453
54 p,dcão PoII", ,,,,,,,,
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.. _li!: difusão ,não autorizada ~este_cónhecimento '. .
caracte'riza viOlação de sigilo fu'ncional,capitul_ado no
:. art 325,do C9digo Penal.-Bri1:s.I,tE!iro': , .
"'.
:Pena:· reclusão de.2 (d6!s).~ 6 (se!s) a~os·.e.,!,ulta.·

. Goristltul crime realizar a: Interceptação de comunicações
-', telefônicas, de inform'ática"ou telemática, ou quebrar segredo de
_,..
Justlça,.sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados e·m·lel, nos termos do.art.. 10 da lei 9.296/96 .
. ·Pena: Reclusão de dois a quatro· anos, e multa:
.
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.• AO(.) . 01 dia(s)domêsdes~tembro de 2014, ··nesta Superintendência Regional do
. Departameritóde Polícia Fedéral,emCuritibalPR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegado de Pólícia Federal, Classe Especial. matrícula nO 8.190, atendendo a requisição
• ' . do Procurador Geral da RepúblicaconsÚmte do Oficio nO 1152/Gab para se procederá oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de PaUlo Bachmann Costa e Evolina
.• Pereira daSilvaCosta, nascido em 01/011Hi54 em MonteAlegre/PA, Engenheiro, identidade
· . 1708889876·...:. CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado á ratificação
· dqProcuradorGeral da.República,.e na presença do Procurador.da República ROBERSON
..' HENRIQUEPOZZOBONcom delegaçãbdaquele parir atuar nó caso, e.dós advogados do
.... declarante, BEATRIZ CATTAPRETA.OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
· '. HENRIQUE VIEIRA, .OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO.ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUEo declarante afirma que o
. advogado LUIZ HENRIQUEVIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
.·para lhe assistil'no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma. que pretende colaborar deforma efetiva
voluntária com
. <investigaçõe~policiaise processos criminais, n()s termos firmados Com o Ministério Público
Federal; QUE odeclaranterenuncia, ria presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando ócompromisso legal de diter a verdade, rios termos do §14 do art. 4° da Lei nO
···.12.850/2013; QUE o decla'rante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
•
.' do registro audiovisual do presente ato de colaboraçãoem mídia digital (HD Samsung Hera,
.Serial Numper E2FWJJHp2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas' .
. .·.·empapelj, nos termos do §13do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
· . ato, devidamentelaqradoseentregues aorepresentante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficaráresponsávelpélaguarda, custódia e preservação do sigilo das
informaçõés;ÔUE o declaranteafil'ma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
· . legalidade e ,voluritariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
• requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos· da
colaboração premiada dependem de um oU mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art.4°daLeiri°12.850/2013: I':' a identifiçação dos demais coautores e partícipes
....... da organização criminosa e das infraçõe~ penais por eles pratiCadas; II -a revelação da
.......•... ~s.t.rut~ra h. ie.rá.·rqu. ica e.dadi.vis.ã.O.·. ·.d~ t~re.·.fasda org. arii~a. ç~o. criminosa; 111. - a prevenção ~e ~
, . '. Infraçoes penais decorrentes das atividades da orgamzaçao Criminosa; 'IV - a recuperaçao
... ' total ou parcial do produto oli do proveito das infrações penais praticadas pela organização
.' criminosa;
bem- como
a concessão
do benefício
levará em conta a- Iersonalidade
do .
. '
,
,.
'. "
. ,.
.'
, " ' . ,
·
.
·.colaborador,a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercu -o social do fato.
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art.5°da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislaçãO específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 .,. ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; ·IV - participar dás audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diVerso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer.tipo.decomunicação com os demais investigados
cômoforma deacêrtode versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto d.ireta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo aO seu acordo; QUE, em relação ao senador
RoMERO JUCA, diz ter mantido conversas com o mesmo no ano de 2011 tanto na
residência deste quanto· no gabinete junto . ao Senado Federal sendo que nessas
oportunidades o senador disse para "cuidar" ou "dar uma atenção especial" a empresa de
titularidade .do irmão dele, ALVARO JUCA, de nome DIAGONAL CONSULTORIA; QUE, esta
empresa foi de fato contratada posteriormente pela PETROBRAS de forma direta pelo critério
da "nótóriaespecialidade",eis que apenas há duas ou três empresas nopais que atuam no
segmento dé impactos sociais, econômicos e ambientais, o que é de grande relevância no
caso da instalação derefinarias,pcir exemplo; QUE, haVia três obras que demandariam a
contratação de empresas que aluam nesse segmento: RENEST, COMPERJ e PREMI UM I
no Maranhão, sendo que a DIAGONAL participou de uma ou algumas dessas obras; QUE,;
es.. s.a cont.rataçã.o por serde baixo valor,foi feita diretamente pela Diretoria de Aba. stecimento;
QUE, perguntado se foi conferido algum tratamento diferenciado a empresa DIAGONAL a
pedido de ROMERO JUCA,· afirma que não; apenas repassou o nome da mesma a área
técnica para que participasse doroldaspossíveis contratadas, já que ela já constava do rol
.. de empresas habilitadas
préstar serviçosa PETROBRAS;QUE, afirma que antes da
... conversa com ROMERO JUCA não hóuve necessidade de contratação pela Diretoria de
Abastecimento de nenhuma empresa do· segmento dé atuação da DIAGONAL; QUE,
perguntado se essa conversa com o Senador JUCA foi decisiva para a contratação da
DIAGONAL, afirma. que em sendo poucas as empresas que prestam esse tipo de. serviço e
. existindo obras grandes qué necessitariam do mesmo a DI
. NAL seria provavelmente
chamada de qualquer màneira; QUE, diz não ter conhecim to de qualquer sobrepreço ou
irregularidade no tocante a esse Contrato .. Nada mais haver. o a ser consignado, determinouse que fosse encerrado presente term ue, lido each . conforme vai por todos assinado
padrão Polícia Federal.
e lacrado em.envelopescom laCres .. .ero 10455 e
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A difusao "aO autorizada deste conhecimento
caracteriza vlólação de sigilo funcionai capitulado
art. 325 do Código Penáf Brasileiro .
·Pena: r'eclusão de 2,{~oi~) a -6 (sei~)_anos e multa.
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Constitui crime realizar a int!,!rceptação
comunicações
telefônicas, de Informática ou telemática; ou quebrar segredo de
.
Justiça, sem autorização judiçlal ou com objetivos n~o
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da L.ei 9.296/96.
~e.na,: Reclusão de dois a quatro anos, e multa .
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Ao(s) 01 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal; em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8.190, atendendo a requisição
doProcurador Geral da República constante do Ofípio nO 1152/Gab para se proceder áoitiva
. de PAuLo ROBERTO COSTA, brasileiro; casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876-CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante,· BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA; OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° .
..a7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que
. advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA,"OABSP320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de . forma efetiva e voluntária com
irivestigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12:850/2013; QUEo declarante sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
doregistro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FwJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os. quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda,. custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirmaestiwciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legaisouadequá~la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO i 2.850/2013: l-a identificação dos demais.coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da ~
estr.utu. rahierárquica.e da. d. iViS. ão de tarefas. da organização criminosa; 111 ~ a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da .organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticlldas pela organização
criminosa; bem cOmo a concessão . do benefício levará em corita a· personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão S~Ocial
do .fato
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a eficáciadacolabo'raçãó; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na. legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados;.1I1 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautorese partícipes; IV ~ partiCipar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sUaictentidade reveladCipelos meios de comunicação, nem ser
. fotografado ou filmado;. sem sUa prévia autorização por escrito; VI .:... cumprir pena em
estabelecimento penal diverso ..dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquertipode comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
.. declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), .0 que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, em relação a pessoa do
· parlamentar TIAO VIANA, afirma ter sido feitO um repasse em favor do mesmo no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no .ano de 2010 como auxilio para a campanha de TIAO
.. VIANA aO Senado Federal; QUE, essa operação corista da sua agenda de capa preta;
···apree.ndidCi na sua residênCia;' reconhecehdoo declarante a inscrição "0,3 TVian" como
.sendo relativa ao dinheiro repassado ao parlamentar; QUE, a solicitação foi feita a ALBERTO
· YOUSSEF, não recordando se diretamerite ou por intermédio de .algum assessor, sendo
que YOUSSEF por sua. vez lhe repassou o pedido; QUE, o pedido foi autorizado pelo
declarante, de modo que ALBERTO YOUSSEF pôde operacionalizar esse repasse; QUE,
. dizpoder garantir que o deposito foi feito poisfoiexpressamente confirmadopbr YOUSSEF;
· QUE, tal valor foi Contabilizado como sendo da contadO Partido Progressista e foi o único·
pedido da parte cteTIAÓ \/IANA;QUE, questionado do porque o PP ter permitido que tais
· recursos fosse. debitados de sua conta, assevera qUe se assim não fosse o PP poderia correr
o .. risco da. destituição do declarante .e nomeação de outro diretor fiel ao Partido dos
. . Trabalhadores; QUE, questionado quanto a origem dos valores transferidos TIAO VIANA,
• afirma que dentro do perCentual de 3% (três por cento) de uso político relativOs aos contratos
da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia do declarante. eram repassados
·diretamente pelasempteiteiras a ALBERTO YOUSSEF,o qual controlava o "caixa" e fazia
a destinação de acordo Com as. demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pelo'
declarante; QUE, apenas em Casos de iransferências de maior vulto os valores eram pagos
· .diretamente. peiasernpreiteiras; QUE, a remuneração de YOUSSEF era provinha de um
rateio sobre o.valor de cada operação, que era da seguinte forma: do valor total, 60% era
. destinado ao Partido Progressista, 20% era .destinado aos custos, inclusive emissão de notas
fiscais, e os outros200~ eram divididos entre o declarante e ALBERTO YOUSSEF; QUE, .
desse percehtual de 20%, em media 70% ficavam com o declarante e 30% eram destinados
a ALBERTO YOUS$EF; QUE, no caso de recursos destinados a outros partidos o repasse
'. era feito sem a cobrança de comissão, apenas reSsarcimento de gastos; QUE, em relação
.. aos valor~s tran. sfe.r~do~di. r.etam
.. e.nte. p. ela. s er;np.reiteiras. (mOntantes maiOreS). não havial
nenhumbpo decomlssaoou abatimento relaCionado a custos; QUE, esclarece, como dito
· anteriormente, que sobre a sistemática de repasse de propinas na Petrobras para políticos,
o declarante afirma que todos os grandes contratos desta empresa pública participavam '
empresas (empreiteiras)cartelizadas; QUE tais empresas fixavam e suas propostas uma

JJ\

CONFIDENCIAL

. '.

. POliCIA FEDERAL

SUPERINTENDr:::NCIA RE;GIONAL NO ESTADO DO PARANA

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado

0

DELEFIN~ Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

Pe

""I

AUTORI DADE POLI CIAL: .;....d---:::-=-'-:----:-:,....-,.L--,.,.---=:.,,--.------,----------'-

30
35

•

09
57

87

8

•

t5

21

margem de sobrepreço de cerca de 3% em relação aos contratos da PETROBRAS a serem
repassadOs aos políticos, sendo que desse percentual cOmpetia ao declarante fazer o
. contrôle' dos valoresdenlrO' doiliontante de·.1 %. (um por cento), enquanto Diretor de
Abastecimento; QUE em relação aos outrOs dois por cento (2%) relativos aos contratos e
destinados a finalidades politicas, ôcontrole ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE,
Diretor de Serviços, encarregado da licitação e execução de todos os contratos de grandes
investimentos .da empresa (superiores a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que
em relação as Diretoriasde Exploração e Produção (maior orçamento da PETROBRAS) e
de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas indicadas pelo PT, sendo que que todos o
. valor a título de .sobreprecoera destinado ao Partido dos Trabalhadores, competindo a
RENATO DUQUE, Diretor de Serviços a alocação desse. montante de acordo com as
orientações e pedidos que recebesse dO referidO partido; . QUE, em relação a Diretoria
Internacional,. aindicélçãoera do pMDB, não sabendo o declarante como era feito o rateio
dos três por cento (3%) rélativos ao sobrepreço dos contratos; QUE, perguntado do porque
teria uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos (um por
cento) ao passo que as demais diretorias não o tinham, afirma que isso se dava em vista de
sua indicação e.permariência no cargo éstarrelacionada ao Partido dos Trabalhadores,ao
Partido Progressista eao PMDB;QUE, acrescenta ainda que possivelmente a Diretoria
Internacional, Ocupada por NESTOR CERV'ERO (indicado por
LCIDIO AMARAL) e
posteriorméntepor JORGE ZELADA (indicado por deputados fed rais do PMDB de Minas
Gerais) tambérndeveria pOssuir alguma autonomia em rela ao a alocação da verba
destinada aos políticOs, face a ligação a' mais de um partido, Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-s.e que fosse encerr o o present termo que, lido e achado
conforme vai por todos assinado e lacrado e
nvelopes co
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Ao(s) .01 dia(s) do mês' de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8,190, atendendo a requisição
. do Procurador Geral da República .constantedo Ofício n° 1152/Gab para se proceder .à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de PaUlo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte AlegrelPA, Engenheiro, identidade
1708889876.:.. CREA/RJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença dei Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
. declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausl7!nte neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868,sob todas as cautelas de sigilo determinadas?
ate. nd.endo aos ditame.. s. da. L
.. ei12. ,850/2. 0.13, n.ota. damente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA; OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conformédetermina o §15 do art, 4° da Lei nO 12,850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigaçõés policiais e processos criminais, nos termos firmados com o MinistérioPúblico
Federal; QUE odeclarante renUncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legai de dizer a verdade, nos termos do §14 do art, 4° da Lei nO
12,850/2013; QUE odeclaranfe e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
. do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung Hera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos. termos do §13dei art, 4° da Lei nO 12,850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, . b qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do. sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
. dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
'. legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso coricreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboraçãopremiadadepençlem de umou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art, 4° da Lei nO 12,850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II ~ a revelação da
estrut.ura hierárquica e da divisão de tarefa.s da organização criminosa; 111 - a prevenção de ~ /
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação ~
total ou parcial dp produto ou do proveito das infrações penais praticadas porganização
1
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criminosa; bem tomo a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza,as circunstâncias, a gravidadeea repercussão social do fato
· criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do tolaboradorprevistos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013:1- usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação especifica; 11 .:.. ter nome, qualificação, imagem e demais
· informações preservados; 111 .:. ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
"coautores e partícipes;. IV. - participar das audiências sem contato visual com os outros
· àcUsados; V -não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado,selll sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso do~demaiscorréus ou condenados;. QUE, está sendo
advertido .de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
comp forma.de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
.' declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
· outro), o quepoderâ implicar em prejuizo ao seu acordo; QUE, a respeito de CIRO
.•. NOGUEIRA, atual senador pelo PP, tema relatar algumas informações acerca da estrutura
de comando.do Partido Progressista; QUE,após o falecimento de JANENE houve uma
· disputa em torno da liderança doPP,sendoque enquanto MARIO NEGROMONTE foi
. " Ministro das Cidades (01/2011 a 02/2012) o comando efetivo do partido era dele, em que
· pese FRANCISCO DORNELESfosse o presidente oficial da agremiação; QUE, qUand~
AGNALDO RIBEIRO assumiu. a cadeira junto ao Ministério das Cidades, na mesma época
CIRO NOGUEIRA assumiu a presidência doPP, ficando FRANCISCO DORNELLES com
· presid.e,n, te de honra; QUE, d, u.rante e, s',se, pe,r,íodo, os repasses ao PP.' feitos pelo declarante
se mantiveram constantes, oscilando apenas os nomes que compunham a facção dominante
do partido,' os quais. provavelmente recebiam mais recursos; QUE, no período em qu
MARiONEGROMONTE' comanclouo PP . o . responsável pela operacionalização dos
repassesera.ALBERTOYOUSSEF,sendo que quando CIRO NOGUEIRA assumiu essa
posição o mesmo,juntamerite com seus apoiadores AGNALDO RIBEIRO, ARTUR DELIRA,
EDUARDO DA FONTE indicaram uma outra pessoa em uma reunião mantida com o
declarante emumhótel no Rio de Janeiro,ocorrida provavelmente em janeiro de 2012; QUE,
os pailamentaresinformaram que não havia mais confiança na pessoa de YOUSSEF em
face aos constantes atrasos nos repasses dos valores de empreiteiras da PETROBRAS ao
partido; QUE, a pessoa indicada foi o empresário carioca HENRY HOYER com quem o
declarante manteve contato por pouco tempo n,essa atividade, eis que acabou saindo da
. PETROBRAS no mês. de abril de 2012; . QUE,. esclarece que já . conhecia HENRY
anteriorrnente a esse fato econtinua.mantendo um vínculo de amizade com o mesmo até
hoje; QUE,diz ó declarante que não foi a sua pessoa quem indicou HENRY ao PP; QUE o
declarante participou de uma reunião na casa de HENRY HOYER, da qual também
participaram CIRO NOGUEIRA, AGNALDO RIBEIRO, ARTUR DE LIRA, EDUARDO DA
•. ' FONTE, sendoque areUnião foi sobre o novo caminho para o repasse de comissões acerca
dos contratos da PETROBRASaoPP; QUE, tomou conhecimento por HENRY HOYER que
hou,ve, outra, s reUniões dele co. m os m,enciona,' dos parlamentares nesse período, a fim de~
tratar da questão. dos valores; QUE,perguntéidose HENRY HOYER era u doleiro, diz
acreditar quenãb;QUE, desconhece como o mesmo fazia a ponte entre as
preiteiras e
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o PP, ~upond~ que' o m~smorecebia dinheiro em espécie junto as empreiteiras e o
,repassava aos parlamentarei;; QUE,nãosabe quem era o responsável pelo recebimento
, dos valores junto ao PP,todavia quemdetermihava a distribuição interna era o dirigente da
,agremiação, papel desempenhado' por JANENE; NEGROMONTE e depois por CIRO
" NOGUEIRA; QUE, acredita que HENRY possa ter tido alguma dificuldade em receber
, "recursos de algumas empreiteiras, sendo que isso certamente ocorr,eu coma UTC, em
'reiaçãoaqüalALBERTO YOUSSEFjá mantinha 'uma relação estreita há muitoS anos,
inçlusive envolvendo outros, negócios que não a transferência de recursos a partidos
políticos; QUE, diz ter. tomado conhecimento por meio de, HENRY HOYER e de YOUSSEF
que teria ocorrido uma reunião entre ambos afim promover uma transferência de
'informações visando\iiabiliiar a atividade que HENRY estava assumindo; QUE,esclarece,
como dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na PETROBRAS
, 'para políticos, qUe todos osgrahdescontratos desta entidade participavam, emprfjsas
,(empreiteiras)cMelizadas; QUE taisempresasfixavam ,fjm süas, propostas uma margem de
sobrepreço de cerca de ~% emmédia, a fim degerarem,um excedente de recursos a serem
, "repassados aos políticos, sendo' qüe desse percentual competia ao declarante fazer o
controle doS valores dentro dO montante de 1% (um por cento), enquanto Diretor de
, ,', Abastec:imento'direcionandoos recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros
,,' dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados ,a finalidades políticas, ocohtrole
ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregadocN
,licitação e execução de .lodosos contratos de grandeS investimentos da empresa (superiores,
','a vinte milhõés de reais); QUE, esClarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção
(maior orçamento da.PETROBRAS) e de GaseEnergia eram chefiadas por pessoa
'indicadas pelO PT, sendo qUe qüe todos os valores a título de sobrepreco eram destinado
ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a
"alocação desse, montante conforme as orientações e, pedidos que recebesse do referido
partido; QUE, em relação a Diretoria,lnternaciOnal, a indicação erado PMDB, não sabendo
" ó declarante como era feito o rateio dostrês por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos
'contratos;QUE,dentro do percéntualde 3% (três por cento) de uso político relativoS aos
contratos daPETROBRAS, 1% (um por c:ento) relativo a autonomia do declarante eram
, repassados, diretamente pelas empreiteiras, a ALBERTO YOUSSEF e posteriormente a
, HENRY,HOYER ,os quais controlavam o "caixa" e faziam a destinação de acordo com as
, demandas que lhe fossemapreseniadas e autorizadas pelo declarante; QUE, perguntado
"doporque teria uma certa autonomia nàgestão dos reCursos destinados a beneficiar políticos
'(umpor cento) aop~ssoque asdemciis diretorias não o tinham, afirma que isso se dava em
, '.. vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido, dos
trabalhadores, ao Partido progressista e ao PMDB; QUE, acrescenta ainda que
pOSSivelmente a Diretoria Internacional, ocupada por NESTORCERVERO (indicado por
DELCIDIO AMARAL) e posteriormente por JORGE ZELADA (indicado por deputados~
federais do PMDB de Minas Gerais) também deveria possuir alguma autonomia em relação
a alocação da verba destinada aos políticos, face a ligação a mais de um partido, Nada mais
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· Ao(s) 01 dia(s) do mês de setembro de 2014, riesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA,
Delegado de Polícia FElderal, Classe Especial, matrícula nO 8: 190, atendendo a requisição
•
do Procurador Geral daRepública constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder á oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachrnann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01f1.954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado á ratificação
· do Procurador Geral da República, e na presençadoProcurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA,OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ I
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas· de sigilo determinadas,
· atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, n·otadàmente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido,PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
adVogado LUIZHENRIQUE VIEIRA,OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
... para lhe assistir no preserite ato, conforme determina o §15 do art. 4° daLei nO 12.850/2013;
. QUE o declarante afirma que pretende. colaborar de forma efetiva e voluntária com
. investigações policiais e processos crimiriais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE Odeclarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUEo declarantee.suadefensora autorizam expressamente e estão cientes
•
doregistro.audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7),aJém do registro escrito (duas vias do termo assinadas
empapei), nos termos db§13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual. ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
'Iegalidadee voluntariedade; podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisito~ legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/20.13: 1- a identificação do.s demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
.
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
I
. to~al. ou pa. rcial do ProdU. to ou. do p~ov.eito das in~rações penais praticadaspelaorg.anização~.
.. criminosa; bem como a concessao do beneficIo levará em conta a personalidade do
.
.
.: . colaborador, a natureza, as circunstânCias, a gravidade e a repercus -o social do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE. o declarante também declara estar ciente dos
direitos ,do colaborador previstos noart.5° da Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas nalegislaçãoespecíficá; II - ter nome; quaiificação, imagem e demais
informações' preserVados; 111 '- ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
· acúsados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado,serTi sua prévia autorização por escrito; VI":' cumprir pena em
estabelecimento penal. diverso dos demais corréus ou condenados; QUE,está sendo
advertido de que deVerá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
.... como forma de acerto'. de versões,' ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como hidiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro),.o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, acerca do tema envolvendo
. uma CPI para investigar a PETROBRAS no ano de 2010 diz que esse era um ano eleitoral,
.·sendo o declarante procurado por EDUARDO DA FONTE do PP, com quem se reuniu no
HoteLWindsor no Rio de Janeiro; QUE, nessa reunião estava presente também o Senador
SERGIO. GUERRA, presidente do PSDI3, o que causou estranheza ao declarante, uma vez
que oposiçãO e situação estavam interessados nessa reunião; QUE, os mesmos disseram
• que o TCU teria apurados algumas irregularidades relacionadas a sobrepreço junto
Refimúia Abreu e Uma{RNEST}, mas qúe não seria de interesse nem da oposição e nem
da situação essa comissão parlamentar; QUE, o declarante comunicou essa situação a
ARMANDO TRIPODI, chefe de gabinete de SERGIO GABRIELI, o qual concordou que a CPI
deveria serbarrada, dado aos potenciais prejuízos, principalmente em um ano eleitoral; QUE,
outra reunião foi agendada, também com. a presença de EDUARDO DA FONTE e do
Senador SERGIO GUERRA, sendo ventilado que o PSDBqueria uma compensação no Valor
de dez milhões dereais afim de. barrar aCPI; QUE, após essa reunião odeclaranteprocurou
ILDEFONS.QCOLARES FILHO,'presidente da QUEIROZ GALVAO, empresa consorciada
com a lESA em uma das obras de Abreu e Lima e após explicar-lhe a situação o mesmo
concordou que a CPI seriaum.mau negócio e concordou em pagar o valor solicitado por
· SERGIO GUERRA; QUE, houve uma terceira reunião com SERGIO GUERRA e EDUARDO
. FONTE, onde comunicou a eles que o assunto seria resolvido e que a empresa QUEIROZ
. GALVAOliberaria o. recurso postulado; QUE,posteriormente conversou com IDELFONSO
· COLARES e o mesmo disse ter feito o repasse no valor de dez milhões de reais em favor de
.'. SERGIO GUERRA,sem declinar como isso foifeitoe quemteria recebido o valor; QUE, esse
. dinheiro não foi intermediad6porALBERTOYOUSSEF;. QUE, acredita que todas as reuniões
ocorreram em apartamentos noHotel Windsor da Barra da Tijuca, podendo alguma delas ter
ocorrido no Hotel Sheraton, que fica próximo ao Windsor; QUE,não sabem quem reservou
· os quartos, sendo que ao.chegar no local os parlamentares já o estavam esperando; QUE,
· não sabe explicar porque EDUARDO DA FONTE e SERGIO GUERRA o procuraram juntos;
QUE,esse Valor de dezmilhões.foi debitado dos recursos a serem recebidos pelo Partido
'.. '. Progressista dentro do montante de 1% (um porcento) gerido pelo declarante; QUE,
.... esclarece, como dito··anteriormente·· acerca' da sistemática de repasse de propinas n a t
..• PETROBRAS para políticos, que todos os grandes contratos desta entida e participavam
empresas (empreiteiras) cartelizadas;QUE tais empresas fixavam em su s ropostas uma
2
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margem de sobrepreçode' cerca de 3% em média,.a fim de gerarem um excedente de
recursos a serem repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao
declarantefazero controle dos valores dentro do montante de1 % (um por cento), enquanto
Diretor de Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação
aos outrosdoispor cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o
.C:ontrole·ficavaa cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado
da licitação e execução .de todos os contratos de grandes investimentos da empresa
(sUperiores avinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração
e Produção (maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por
. pessoas indicadas pelo PT, sendo que qUe todos os valoreS a título de sobrepreco eram
destinados ao Partido dos Trabalhadores, competindo .a RENATO DUQUE, Diretor de
. SerViços,.a alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que rec.ebesse do
referido partido;, QUE; em relação a Diretoria .Internaciorial, a indicação era do PMDB, não
sabendo o declarante como era feito o rateio dostres por cento (3%) relativos ao sobrepreço
dos contratos; QUE, dentro do percentUal dé3% (três por cento) de uso político relativos aos
contratos da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia do declarante eram
repassados diretamente pelas. empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF e posteriormente a
HENRYHOYER os quais controlavam o "caixa" e faziam a destinação de acordo com as
demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pelo declarante; QUE, perguntado
doporque teria uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos
(um por cento) aÓ passo que as demais diretorias não o tinham, afirma que isso se dava em
vista de sua indicação e permanência ,no cargo estar relacionada ao Partido dos
Trabalhadores, . ao Partido Progressista e ao PMDB;' QUE, acrescenta ainda que
possivelmente a Diretoria Internacional, .ocupada por NESTOR CERVERO (indicado por
DELCIDIOAMARAL) e p()steriormente por JOR(3E ZELADA (indicado por deputados
federais doPMDB de Minas Gerais) também deveria possuir alg!.lma autonomia em relação
.' a aloca'ção da verba destinada aos políticos, face a ligação' mais de um partido; QUE,
. perguntadoseJOSESERGIO GABRIELU tiriha conhecim nto desse esquema dentro da
PETROBRASmontadopara favorecer algunspartidospol' icos. diz não saber, acreditando
.que sim em vista dele ter sido urna indicação política p ssoal do então presidente LUIS
INACIO LULA DA SILVA; QUE, ·afirmanulicater coment do diretamelite tais assuntos com
SERGIO GABRIELLI. Nada mais have
a ser coni ado, determinou-se que fosse
. encerrado o presente termo que, lido
hado confo / vai por todos assinado e lacrado
em envelopes com lacres número 1 6 e10462 dr- Polícia Federal.
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Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a VALDIR RAUPP,
Senador pelo PMDB de Rondônia, e presidente do partido, no primeiro semestre de 2010,
chegou até o declarante a notícia de um pleito de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); QUE
VALDIR RAUPP precisaria de tal quantia para custear sua candidatura ao Senado; QUE
quem informou ao declarante que VALDIR RAUPP havia solicitado este valor foi ALBERTO
YOUSSEF; QUE YOUSSEF informou ao declarante desta solicitação para que fosse
contabilizado da parte do "bolo" devida ao PP; QUE, melhor explicando, este valor sairia do
montante de um por cento que era destinado ao PP a partir dos três por cento acrescentado
aos contratos firmados com a Petrobrás dentro da área de abastecimento; QUE, esclarece,
como dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na PETROBRAS
para políticos, que todos os grandes contratos desta entidade participavam empresas
(empreiteiras) cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de
sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem
repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao declarante fazer o
controle dos valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto Diretor de
Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros
dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle
ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da
licitação e execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa (superiores
a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção
(maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas
indicadas pelo PT, sendo que que todos os valores a título de sobrepreco eram destinados
ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a
alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do referido
partido; QUE, em relação a Diretoria Internacional, a indicação era do PMDB, não sabendo
o declarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos
contratos; QUE, dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso político relativos aos
contratos da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia do declarante eram
repassados diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF e posteriormente a
HENRY HOYER os quais controlavam o "caixa" e faziam a destinação de acordo com as
demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pelo declarante; QUE, perguntado
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(um por cento), afirma que isso se dava em vista de sua indicação e permanência no cargo
estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; QUE
YOUSSEF pediu ao declarante uma autorização para que o valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) fosse repassado a VALDIR RAUPP, já que este era de outro partido,
e a cota pedida sairia do montante destinado ao PP; QUE o declarante tinha autonomia para
autorizar tais pagamentos, não precisando consultar ninguém do PP; QUE então o
declarante autorizou YOUSSEF a efetuar o pagamento, acreditando que tenha sido em
dinheiro vivo, mas não tem condições de dizer de qual contrato com a Petrobrás tal valor foi
tirado, já que havia um "caixa comum" no qual caíam todos os valores devidos pelas
empresas que conseguiam contratos com a Petrobrás; QUE perguntado das razões pelas
quais concordou em ceder valores que seriam destinados ao PP, para o PMDB, esclarece
que isto se deu devido a um acordo que houve entre o PT, PP e PMDB, ainda em 2006, para
manter o declarante na Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, visto que nesse ano o
declarante em razão de problemas de saúde precisou ficar certo tempo afastado e acabou
havendo certa pressão inicial do PMDB para assumir a Diretoria que era ocupada pelo
declarante; QUE em razão de o PMDB ter cedido quanto à permanência do declarante na
referida diretoria, o partido passou a solicitar esporadicamente valores dos contratos da
Petrobrás que seriam da cota do PP; QUE as solicitações oriundas do PMDB foram quase
que na totalidade no ano de 201 O, para a campanha eleitoral daquele ano; QUE o pagamento
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) acima mencionado foi registrado em sua agenda
apreendida na Operação Lava Jato, com a anotação "0,5 WR", ou seja, quinhentos mil reais
para VALDIR RAUPP, tendo anotado a letra W por na época acreditar que VALDIR fosse
com W; QUE conhece pessoalmente VALDIR RAUPP e após o pagamento do valor aqui
mencionado se encontrou diversas vezes com o mesmo, inclusive em seu Gabinete no
Senado e também na própria sede da Petrobrás, no Rio de Janeiro/RJ, para discutir assuntos
diversos da Petrobrás, contudo, nunca tocaram no assunto deste recebimento; QUE a praxe
era que o político reclamasse com o declarante apenas quando não recebia, QUE não sabe
se VALDIR RAUPP recebeu pessoalmente tais valores ou se foi por meio de seu assessor,
mas acredita que possa ter sido por meio de sua assessoria; QUE YOUSSEF não disse ao
declarante se foi o próprio VALDIR RAUPP quem lhe pediu aquele valor ou se foi por meio
de algum interlocutor. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado
em envelopes com lacres número 10463 e 10464 padrão Polícia Federal.
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Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercu são social do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a ANTONIO PALOCCI
FILHO, o conheceu em 2004, quando o mesmo era membro do Conselho de Administração
da Petrobrás e DILMA ROUSSEF era Presidente do referido conselho e Ministra das Minas
e Energia; QUE esteve em várias reuniões com ANTONIO PALOCCI, pois este era membro
do Conselho de Administração da PETROBRÁS e também Ministro da Fazenda; QUE no
ano de 2010, acredita que quando ANTONIO PALOCCI já não ocupava nenhum cargo no
Governo Federal, recebeu uma solicitação, por meio de ALBERTO YOUSSEF, para que
fossem liberados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do caixa do PP, para a campanha
presidencial de DILMA ROUSSEF; QUE o declarante autorizou referida entrega, sendo que
YOUSSEF operacionalizou o pagamento e confirmou ao declarante posteriormente; QUE
YOUSSEF não esclareceu ao declarante se o pedido deste valor foi feito pessoalmente por
PALOCCI oU se por meio de algum assessor deste, apenas mencionou que era um pedido
vindo de ANTONIO PALOCCI; QUE este valor sairia da cota de um por cento do PP; QUE,
esclarece, como dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na
PETROBRAS para políticos, que todos os grandes contratos desta entidade participavam
empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma
margem de sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de
recursos a serem repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao
declarante fazer o controle dos valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto
Diretor de Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação
aos outros dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o
controle ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado
da licitação e execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa
(superiores a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração
e Produção (maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por
pessoas indicadas pelo PT, sendo que que todos os valores a título de sobrepreco eram
destinados ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de
Serviços, a alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do
referido partido; QUE, em relação a Diretoria Internacional, a indicação era do PMDB, não
sabendo o declarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço ~
dos contratos; QUE, dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso lítico relativos aos
contratos da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia
declarante era
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repassado diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o
"caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e
autorizadas pelo declarante; QUE, perguntado do porque teria uma certa autonomia na
gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos (um por cento), afirma que isso se dava
em vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido dos
Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; QUE se encontrou com ANTONIO
PALOCCI posteriormente ao pagamento acima referido, no âmbito de reuniões do Conselho
de Administração da Petrobrás, mas nunca tocaram no assunto relativo ao recebimento dos
dois milhões de reais entregues por ALBERTO YOUSSEF; QUE não tem notícia de como
este valor teria sido empregado, apenas recebeu de YOUSSEF a confirmação de que este
teria entregue o quanto solicitado por ANTONIO PALOCCI; QUE para liberar o pagamento
deste valor, que sairia da cota do PP, não precisou consultar ninguém do partido, pois tinha
autonomia para decidir tais questões; QUE não tem como precisar de qual contrato com a
Petrobrás sairia este valor, pois saia do "caixa comum" dos recebimentos do PP, e que era
administrado por ALBERTO YOUSEEF. Nada mais havendo a ser consignado, determinouse que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado
e lacrado em envelopes com lacres número 10465 e 10466 padrão Polícia Federal.
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DECLARANTE: ____~~~~~~~~~~(h~O------------------ADVOGADO: ______~r_--~~~~~~~~~--------------

P ROCU RADOR DA REPÚBLICA: __---::~.,;:;:::.:.....-,:..,---='""'<:--=--.'_.----------_

TESTEMUNHA: ______~~~~~~~~~~~~~

A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art.. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de infonnática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREA/RJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção d~
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organizaçã
.
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta
personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a reper
são social do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; " - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a VANDER LUIS DOS
SANTOS LOUBET, Deputado Federal pelo PT do Mato Grosso do Sul, recorda-se que teve
reuniões com o mesmo dentro e fora da Petrobrás entre 2008 e 2009; QUE, contudo, não se
recorda dos temas tratados; QUE acredita que referido Deputado teria participado de uma
reunião na casa do empresário JORGE LUZ, juntamente com CANDIDO VACAREZZA, na
qual o declarante estava presente, não se recordando com clareza visto que os fatos
remontam a 2009 ou 2010; QUE afirma que não tem certeza quanto à presença do Deputado
VANDER nesta reunião, mas lembra-se que o encontro era para tratar de repasses para a
campanha eleitoral de CANDIDO VACAREZZA; QUE o deputado VANDER nunca pediu
pessoalmente ao declarante nenhum recurso para campanha política e nem por intermédio
de ALBERTO YOUSSEF. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado
em envelopes com lacres número 10467 e 10468 padrão Polícia Federal.
AUTORI DADE POLICIAL: -~'I4-'~=---.JI---.,~--l!,.,;"""~"':--+---==-DECLARANTE: _ _ _ _ _~~~~~~~~~~~-------

ADVOGADO: _ _ _ _ _ _~-~~~~~~~~~~----

PROCURADOR DA REPÚBLICA:

-"----;t~~~;;::!;I;J;;:~~;;nnhrm-

TESTEMUNHA: ____________~~~~~~~~~~~---

A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula na 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício na 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREA/RJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 40
a ?D, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 40 da Lei na 12.850/2013;
QUE O declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 40 da Lei na
12.850/2013; QUE O declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 40 da Lei na 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 40 da Lei na 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção d e \
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará e conta a personalidade do

30
35

•

09
5

78

78

•

t5

TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta PAULO ROBERTO COSTA

ey\ ~,

\ff

CONFIDENCIAL

POLíCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

0

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado

21

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

t5

Pe

30
35

•

09
5

78

78

•

colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a DELCíDIO AMARAL,
atual Senador pelo Estado do Mato Grosso do Sul, relata que o conheceu no ano de 2001,
no Governo de Fernando Henrique Cardoso; QUE nesta época DELCíDIO AMARAL ainda
não era político; QUE DELCíDIO AMARAL havia ocupado cargos técnicos na área de
energia, sendo que entre 2000 ou 2001 foi indicado como Diretor de Gás e Energia da
Petrobrás; QUE nesta época o declarante era o Gerente-Geral de Logística de Gás Natural,
gerência esta subordinada à referida Diretoria; QUE também havia a Gerência responsável
pela Geração de Energia Elétrica, ou seja, as termoelétricas, cujo gerente era então
NESTOR CERVERÓ, que futuramente, no governo LULA, viria a ser indicado como Diretor
da Área Internacional por DELCíDIO AMARAL; QUE no período de 2001/2002, no Governo
FHC, houve o "apaQão" relacionado à área de energia elétrica, quando o Ministro das Minas
e Energia era JOSE JORGE, atual Ministro do TCU; QUE nesta época o presidente FHC
havia colocado PEDRO PARENTE, então Chefe da Casa Civil, como responsável pelo
gerenciamento desta crise na área de energia, tirando a autoridade que seria do Ministro de
Minas e Energia; QUE nesta época coube a Petrobrás iniciar a construção de várias
termoelétricas, como parte da solução para esta crise na área de energia; QUE esta área
era justamente aquela sob responsabilidade da Gerência ocupada por NESTOR CERVERÓ,
vinculada à Diretoria de DELCíDIO AMARAL; QUE a Petrobrás precisou adquirir várias
turbinas para essas termoelétricas, ainda na fase de projeto, e, devido à urgência, a
aquisição foi feita em grande parte diretamente da empresa francesa ALSTON; QUE a opção
pela ALSTON foi devido ao fato de que podia entregar rapidamente o produto e também
porque teria concordado em efetuar o pagamento de um considerável valor como proprina
pela contratação, segundo comentários correntes dentro da área; QUE na época foram
compradas muitas turbinas, mas uma quantidade considerável acabou ficando no
almoxarifado, muito embora houvesse, em tese, urgência nas instalações das turbinas; QUE
soube que muitas destas turbinas foram utilizadas apenas em 2008 já quando GRAÇA
FOSTER ocupava a Diretoria de Gás e Energia, apesar de terem sido adquiridas em 2002;
QUE em tese o número de turbinas adquiridas seriam as necessárias para as termoelétricas
cuja construção estava planejada; QUE a demora no uso chamou a atenção do declarante e
de outros funcionários da área técnica, pois a aquisição teria sido em caráter emergencial, e
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se tratava de um valor substancial gasto em turbinas que acabaram ficando encostadas, para
serem usadas anos depois de sua aquisição, o que não faz sentido, pois há uma grande
depreciação quanto ao valor e quanto à tecnologia envolvida neste produto; QUE isto leva a
crer que possa ter havido um cronograma inexequível quanto à construção das
termoelétricas; QUE pelo contexto dos fatos, chega-se à conclusão de que a PETROBRÁS
adquiriu uma quantidade muito maior de turbinas do que o necessário; QUE não se entendeu
a razão pela qual se compraria uma quantidade a mais, para não ser usada naquele
momento de emergência; QUE chegou ao conhecimento do declarante, por meio de
comentários nesta área de Gás e Energia, que teria havido uma negociação entre DELCíDIO
AMARAL, NESTOR CERVERÓ e a ALSTON, para que houvesse o pagamento de um valor
alto como propina para que saísse a compra das turbinas; QUE aparentemente foi usada
uma situação de emergência, como a crise de energia, para viabilizar a realização de um
contrato bilionário com a ALSTON por parte da Petrobrás, contrato este decidido pela
Gerência de Geração de Energia, ocupada por NESTOR CERVERÓ e com aprovação final
do diretor DELCíDIO AMARAL e da Diretoria da Petrobrás à época; QUE perguntado se
houve algum parecer técnico que embasou a decisão pela compra de certa quantidade de
turbinas, o declarante responde positivamente, pois havia uma comissão técnica no âmbito
da própria Gerência de Geração de Energia, mas o declarante não tem condições de dizer
quem seriam tais pessoas; QUE não tem condições de saber se o Presidente da
PETROBRÁS na época (2001), HENRI PHILlPPE REICHSTUL teria ficado sabendo ou
participado dessa exigência do pagamento de proprina à ALSTON; QUE, contudo, era de
conhecimento interno da PETROBRÁS, que teria havido um acerto para viabilizar este
contrato e que a proprina paga pela ALSTON teria sido destinada a NESTOR CERVERÓ e
DELCíDIO AMARAL, isto é, não teria sido este dinheiro, aparentemente, destinado a
qualquer campanha política; QUE desde então DELCíDIO AMARAL passou a ser o
"padrinho" de NESTOR CERVERÓ, no âmbito da PETROBRÁS; QUE DELCíDIO AMARAL
concorreu e ganhou a campanha eleitoral como Senador pelo PT em 2002; QUE então ao
início do Governo LULA o Senador DELCíCIO AMARAL indicou NESTOR CERVERÓ como
Diretor da Área Internacional, tendo sido em sua gestão a decisão pela compra da Refinaria
de Pasadena/EUA no ano de 2006; QUE quando começaram os questionamentos no âmbito
da Petrobrás e também externos, pelo TCU, sobre a aquisição da dita Refinaria, NESTOR
CERVERÓ foi tirado da Diretoria da Área Internacional, contudo, por indicação de DELCíDIO
AMARAL, foi realocado como Diretor Financeiro da Petrobrás Distribuidora (BR); QUE
causou muita surpresa entre os funcionários da Petrobrás o fato de NESTOR CERVERÓ ter
continuado em um cargo de Diretoria, ainda que em uma Diretoria menor, após todos os
questionamentos envolvendo Pasadena; QUE da mesma forma como ocorria quando o
declarante foi Diretor de Abastecimento, isto é, sobre a necessidade de repasses para grupos
políticos a partir dos contratos firmados com a Petrobrás, tarnbém ocorria no ~mbito dos ~
contratos firmados na Diretoria Internacional, sendo que NESTOR CERVERO tinha em
FERNANDO SOARES (FERNANDO BAIANO), o operador que cuidaria de viabilizar a
entrega da parte devida aos partidos; QUE não sabe se NESTOR CERVERÓ fazia
diretamente entrega de valores a DELCíDIO AMA
; QUE NESTOR CERVERÓ
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permaneceu muitos anos no cargo de Diretor Financeiro da Petrobrás Distribuidora, tendo
saído recentemente após suas declarações na CPI da Petrobrás, quando entrou em
contradição em relação às declarações da Presidenta DILMA ROUSSEF no assunto da
Refinaria de Pasadena; QUE quando NESTOR CERVERÓ deixou a Diretoria Internacional,
o cargo foi assumido por JORGE ZELADA. Nada mais havendo a ser consignado,
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por
todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 10469 e 10470 padrão Polícia
Federal.

DECLARANTE: ______~~~~~~~~~~-------------------
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TESTEMUNHA: ________
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A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
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Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491 , atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a ?D, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação ~
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussâ social do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com OS outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a LUIS FERNANDO
RAMOS FARIA e JOSÉ OTAVIO GERMANO, ambos Deputados Federais pelo PP, o
declarante recorda-se que os recebeu na sede da Petrobrás, no Rio de Janeiro,
possivelmente em 2009 ou 2010; QUE os referidos parlamentares solicitaram ao declarante
que viabilizasse a participação de uma empresa de Minas Gerais, chamada FIDENS
ENGENHARIA, em processos licitatórios da PETROBRÁS; QUE os deputados não
ofereceram ou prometeram qualquer vantagem ao declarante, apenas fizeram um pedido em
favor da citada empresa; QUE esta empresa FIDENS já constava do cadastro da
PETROBRÁS, mas não estava sendo chamada para participar das licitações maiores na
Diretoria de Abastecimento, já que não era do "grupo A", que abrangia as empresas com
maior capacidade; QUE então o diretor da FIDENS, chamado RODRIGO ALVARENGA
FRANCO, compareceu à PETROBRAS e apresentou a empresa ao declarante e esclareceu
sua capacidade operacional; QUE, assim o declarante solicitou ao seu assessor CASTELO
que fosse até a Comissão de Licitação designada para a obra dos prédios administrativos
da COMPERJ, e pedisse à Comissão que, caso fosse positiva a checagem a respeito da
aptidão para a execução da obra em questão, recomendasse em nome do declarante a
sugestão de inclusão da FIDENS nos convites que seriam feitos às empresas naquela
licitação; QUE após isso a empresa de fato veio a ganhar uma licitação para a construção
dos prédios administrativos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ; QUE
certo tempo depois, após a assinatura do contrato, o declarante foi convidado pelo deputado
LUIS FERNANDO para comparecer em seu apartamento no Hotel Fasano no Rio de Janeiro,
acredita que ao final de 2010 ou início de 2011 , quando o deputado lhe entregou em espécie
a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); QUE o deputado LUIS FERNANDO
informou ao declarante que referido valor era um agradecimento enviado pela empresa
FIDENS pela sua contratação junto à Petrobrás; QUE não houve nenhuma facilidade
oferecida à FIDENS para viabilizar sua contratação; QUE o único lobby exercido pelos
deputados mencionados foi para que a mesma participasse dos convites feitos pela
Petrobrás; QUE a FIDENS também ganhou uma outra licitação na Refinaria PREMIUM I, no
Maranhão, em um consórcio com outras empresas, demonstrando que de fato a empresa
passou a ser chamada com mais frequência para participar das licitações da Petrobrás na
Diretoria de Abastecimento; QUE quem determina quantas e quais empresas, dentre as
cadastradas junto à Petrobrás, serão chamadas para cada licitação, é a C issão de
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Licitação; QUE nesse contexto é de grande relevância uma sugestão vinda de um Diretor
para que determinada empresa seja incluída no convite, mas sempre observando que tal
sugestão não basta, devendo existir uma análise quanto à real capacidade de a empresa dar
conta do objeto do contrato para o qual concorrerá; QUE em geral os convites são
direcionados a empresas com maior histórico de contratações junto à Petrobrás e bom
desempenho na execução do quanto contratado; QUE para a FIDENS ter sido efetivamente
chamada para participar da licitação da obra dos prédios administrativos da COMPERJ,
houve uma série de checagens quanto ao atendimento de requisitos técnicos e financeiros
pela Comissão de Licitação, não bastando apenas a sugestão do declarante ou de qualquer
outro Diretor; QUE não sabe se a empresa FIDENS ENGENHARIA teria pago algum valor
aos deputados LUIS FERNANDO RAMOS FARIA e JOSÉ OTAVIO GERMANDO pela
intervenção dos mesmos a seu favor junto ao declarante; QUE este valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) recebido pelo declarante foi levado para sua residência e usado
paulatinamente no pagamento de despesas de sua família; QUE não sabe se além do valor
dado ao declarante, e, possivelmente, aos citados deputados, a FIDENS tenha pago algum
outro valor destinado ao PP propriamente; QUE ALBERTO YOUSSEF, que geria o "caixa
comum" das propinas recebidas pelo PP, nunca comentou nada sobre esta empresa com o
declarante . Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes
com lacres número 10471 e 1
Polícia Federal.

DECLARANTE: _______~~~0tim~~~~--------------ADVOGADO: _ _ _ _ _-\~~~~~~~~~--------

30
35

•

09
5

AUTORIDADE POLICIAL: _--4l:~~~+-".J'...~YJ!...~~~~_ _ _ __

PROCURADOR DA REPÚBLICA:

-F.~~~8ej~~\Oz;robon-----

TESTEMUNHA: --~--=;ii~1te=

A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art.. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de infonnática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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AOI s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01101/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATTOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7", inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do § 13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperaçã~
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a pers alidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão o ial' do fat
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a NELSON MEURER,
esclarece que este tinha bastante amizade com JOSE JANENE e fazia parte do grupo de
MARIO NEGROMONTE dentro do PP; QUE NELSON MEURER era deputado federal pelo
Paraná no ano de 2010; QUE em várias reuniões em que o declarante esteve presente no
apartamento funcional de MARIO NEGROMONTE em Brasília e também no de JOSE
JANENE, no período de 2006 a 2010 aproximadamente, era frequente a presença de
NELSON MEURER, esclarecendo que JOSE JANENE foi deputado federal apenas até 2006;
QUE NELSON MEURER recebia parte dos repasses periódicos destinados ao PP e oriundos
das propinas pagas nos contratos firmados no âmbito da Diretoria de Abastecimento, então
ocupada pelo declarante; QUE na agenda do declarante apreendida na Operação Lava jato
consta a anotaçâo de um pagamento de R$ 4 milhões (quatro milhões de reais) feitos a
NELSON MEURER ("4,0 Nel"); QUE referida anotação diz respeito a um repasse que teria
sido feito no primeiro semestre de 2010; QUE no caso tratava-se de um repasse
extraordinário, pois não era comum que um único parlamentar do PP recebesse uma quantia
desta monta do "caixa" de propinas do PP; QUE ALBERTO YOUSSEF, que controlava o
caixa único das propinas recebidas pelo PP, disse ao declarante que referido valor seria
destinado à campanha eleitoral de NELSON MEURER; QUE este valor teria sido pago a
NELSON MEURER por ALBERTO YOUSSEF, não sabendo dizer se em espécie ou qual o
método utilizado para fazer os valores chegarem àquele; QUE esclarece, como dito
anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na PETROBRAS para políticos,
que todos os grandes contratos desta entidade participavam empresas (empreiteiras)
cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreço de
cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem repassados
aos políticos, sendo que desse percentual competia ao declarante fazer o controle dos
valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto Diretor de Abastecimento
direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros dois por cento
(2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle ficava a cargo de
RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da licitação e execução de
todos os contratos de grandes investimentos da empresa (superiores a vinte milhões de
reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção (maior orçamento
da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas indicadas p
PT, sendo
que que todos os valores a título de sobrepreco eram destinados
artido dos

\

2

CONFIDENCIAL

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

0

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

Pe

AUTORIDADE

r-ULIIJI/-\l.l

·~:::::":::::..::!~~iiami1ainf~~::i::::.~~----

DECLARANTE:-_~~~~Pru~~~ni~í:___________________

30
35
09

•

57

87

8

•

t5

21

Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a alocação desse
montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do referido partido; QUE, em
relação a Diretoria Internacional, a indicação era do PMDB, não sabendo o declarante como
era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos contratos; QUE, dentro
do percentual de 3% (três por cento) de uso polítiCO relativos aos contratos da PETROBRAS,
1% (um por cento) relativo a autonomia do declarante era repassado diretamente pelas
empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o "caixa" e fazia a destinação de
acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pelo declarante,
quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; QUE, perguntado do porque teria
uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos, afirma que
isso se dava em vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido
dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; QUE no caso de NELSON
MEURER, o declarante não foi consultado por YOUSSEF sobre a liberação de valores para
aquele, uma vez que, como se tratava de parlamentar do próprio PP, recebia diretamente
dos valores destinados ao caixa do partido, cerca de 60% (sessenta por cento) no universo
de 1% (um por cento) dos valores dos grandes contratos da Diretoria do declarante. Nada
mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que,
lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número
10473 e 10474 padrão Polícia Federal.

ADVOGADO: _____~--_i~~~~~~~~-----------PROCURADOR DA REPÚBLICA:

-----~~~~;d~~~---------

,

de Mattos

TESTEMUNHA: _ _ _ _~~~~~~

A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de infonnática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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AOI s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATTOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela OrganiZação~
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personali de do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão soci
o fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
co autores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a PEDRO DA SILVA
CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, ex deputado federal, esclarece que este tinha
bastante amizade com JOSE JANENE e fazia parte do grupo de MARIO NEGROMONTE
dentro do PP; QUE PEDRO CORREA recebia parte dos repasses periódicos destinados ao
PP e oriundos das propinas pagas nos contratos firmados no âmbito da Diretoria de
Abastecimento, então ocupada pelo declarante; QUE na agenda do declarante apreendida
na Operação Lava jato consta a anotação de um pagamento de R$ 5,3 milhões (cinco
milhões e trezentos mil reais) feitos a PEDRO CORREA ("5,3 Pe"); QUE referida anotação
diz respeito a um repasse que teria sido feito no primeiro semestre de 2010; QUE no caso
tratava-se de um repasse extraordinário, pois não era comum que um único parlamentar do
PP recebesse uma quantia desta monta do "caixa" de propinas do PP; QUE ALBERTO
YOUSSEF, que controlava o caixa único das propinas recebidas pelo PP, disse ao declarante
que referido valor seria destinado à campanha eleitoral de PEDRO CORREA no ano de 2010;
QUE esclarece, como dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na
PETROBRAS para políticos, que todos os grandes contratos desta entidade participavam
empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma
margem de sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de
recursos a serem repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao
declarante fazer o controle dos valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto
Diretor de Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação
aos outros dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o
controle ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado
da licitação e execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa
(superiores a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração
e Produção (maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por
pessoas indicadas pelo PT, sendo que que todos os valores a título de sobrepreco eram
destinados ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de
Serviços, a alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do
referido partido; QUE, em relação a Diretoria Intemacional, a indicação era do PMDB, não
sabendo o declarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço
dos contratos; QUE, dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso político rela '!lOS aos
contratos da PETROBRAS, 1 % (um por cento) relativo a autonomia do decla te era
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repassado diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o
"caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e
autorizadas pelo declarante, quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; QUE,
perguntado do porque teria uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a
beneficiar políticos, afirma que isso se dava em vista de sua indicação e permanência no
cargo estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB;
QUE no caso de PEDRO CORREA, o declarante não foi consultado por YOUSSEF sobre a
liberação de valores para aquele, uma vez que, como se tratava de parlamentar do próprio
PP, recebia diretamente dos valores destinados ao caixa do partido, cerca de 60% (sessenta
por cento) no universo de 1% (um por cento) dos valores dos grandes contratos da Diretoria
do declarante. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes
com lacres número 10475 e 10476 padrão Polícia Federal.
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ADVOGADO: _ _ _ _ _ _ _~~~~~~~~~--------

A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

--

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça. sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da lei 9.296/96.
Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa.
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22

Pe

Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATTOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela OrganiZaçã~
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão s ial do fat
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a MARIO
NEGROMONTE, além do quanto já informado sobre o mesmo no termo de declarações nO
13, esclarece que consta na agenda do declarante apreendida na Operação Lava jato a
anotação de um pagamento de R$ 5,0 milhões (cinco milhões de reais); QUE referida
anotação ("5,0 MA") diz respeito a um repasse que teria sido feito no primeiro semestre de
2010; QUE no caso tratava-se de um repasse extraordinário, pois não era comum que um
único parlamentar do PP recebesse uma quantia desta monta do "caixa" de propinas do PP;
QUE ALBERTO YOUSSEF, que controlava o caixa único das propinas recebidas pelo pp,
disse ao declarante que referido valor seria destinado à campanha eleitoral de MARIO
NEGROMONTE no ano de 2010; QUE esclarece, como dito anteriormente, acerca da
sistemática de repasse de prop'lnas na PETROBRAS para políticos, que todos os grandes
contratos desta entidade participavam empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE tais
empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreço de cerca de 3% em
média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem repassados aos políticos, sendo
que desse percentual competia ao declarante fazer o controle dos valores dentro do
montante de 1 % (um por cento), enquanto Diretor de Abastecimento direcionando os
recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros dois por cento (2%) relativos
aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle ficava a cargo de RENATO DE
SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da licitação e execução de todos os
contratos de grandes investimentos da empresa (superiores a vinte milhões de reais); QUE,
esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção (maior orçamento da
PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas indicadas pelo PT, sendo
que que todos os valores a título de sobrepreco eram destinados ao Partido dos
Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a alocação desse
montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do referido partido; QUE, em
relação a Diretoria Internacional, a indicação era do PMDB, não sabendo o declarante como
era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos contratos; QUE, dentro
do percentual de 3% (três por cento) de uso político relativos aos contratos da PETROBRAS,
1 % (um por cento) relativo a autonomia do declarante era repassado diretamente pelas
empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o "caixa" e fazia a destinação de~
acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pe~ eclarante,
rque teria
quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; QUE, perguntado d,
2

.

y:h~\

CONFIDENCIAL

POLíCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

0

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas

Pe

•

t5

21

uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos, afirma que
isso se dava em vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido
dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; QUE no caso de MARIO
NEGROMONTE o declarante não foi consultado por YOUSSEF sobre a liberação de valores
para aquele, uma vez que, como se tratava de parlamentar do próprio PP, recebia
diretamente dos valores destinados ao caixa do partido, cerca de 60% (sessenta por cento)
no universo de 1% (um por cento) dos valores dos grandes contratos da Diretoria do
declarante. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes
com lacres número 10477 e 10478 padrão Polícia Federal.
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TESTEMUNHA: ______~=,~~~t-P~~~~~~~-------

A difusão não autorizada deste conhecimento
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no
art. 325 do Código Penal Brasileiro.
Pena: reclusao de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações
telefônicas, de infonnática ou telemática, ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da lei 9.296/96.
Pena: Reclusao de dois a quatro anos, e multa.
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Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA,
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva
de PAULO ROBERTO COSTA; brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO
CASTOR DE MATTOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas,
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4°
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013;
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio,
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera,
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade,
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros,
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas ela organização
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta aersonalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercu
social do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a JOÃO ALBERTO
PIZZOLATI JUNIOR, o mesmo era parlamentar, deputado federal por Santa Catarina, pelo
PP, e era muito amigo de MARIO NEGROMONTE e JOSE JANENE; QUE esclarece que
consta na agenda do declarante apreendida na Operação Lava jato a anotação de um
pagamento de R$ 5,5 milhões (cinco milhões e quinhentos mil de reais) destinados a
PIZZOLATI e R$ 560 mil (quinhentos e sessenta mil reais) para pagamento de advogados
daquele, não sabendo de que advogados se tratavam no caso; QUE referidas anotações
("5,5 Piz" e "0,56 Adv Piz") dizem respeito a repasses que teriam sido feitos no primeiro
semestre de 2010; QU E no caso tratavam-se de repasses extraordinários, pois não era
comum que um único parlamentar do PP recebesse uma quantia desta monta do "caixa" de
propinas do PP; QUE ALBERTO YOUSSEF, que controlava o caixa único das propinas
recebidas pelo PP, disse ao declarante que referido valor de R$ 5,5 milhões seria destinado
à campanha eleitoral de JOÃO PIZZOLATI no ano de 2010; QUE esclarece, como dito
anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na PETROBRAS para políticos,
que todos os grandes contratos desta entidade participavam empresas (empreiteiras)
cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreço de
cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem repassados
aos políticos, sendo que desse percentual competia ao declarante fazer o controle dos
valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto Diretor de Abastecimento
direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros dois por cento
(2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle ficava a cargo de
RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da licitação e execução de
todos os contratos de grandes investimentos da empresa (superiores a vinte milhões de
reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção (maior orçamento
da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas indicadas pelo PT, sendo
que que todos os valores a título de sobrepreco eram destinados ao Partido dos
Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a alocação desse
montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do referido partido; QUE, e m t
relação a Diretoria Internacional, a indicação era do PMDB, não sabendo o declarante como
era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos contra os; QUE, dentro
PETROBRAS,
do percentual de 3% (três por cento) de uso político relativos aos contratos
1 % (um por cento) relativo a autonomia do declarante era repassado " tamente pelas

~

2

