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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Nesta data, foi aberto o terceiro volume da Pet 5210, iniciando-se 
à folha nO 500. 

bro de 2014. 

Fa ano Moreira 
atrícula 2535 
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CONFIDENCIAL 

POLIcIA FEDERAL 
SUPERINTENDi: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 

. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 57 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

, Ao(s)' 08 . dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio 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 MonleAlegre/PR,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, OABSP320868, 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 
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 afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade evoluntariedade, 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: l-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 qiminosa; 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 corhoa concessão do benefício levará em cont a personalidade do ~ . 
001.0"","" • ",lo",", " ,;~""tâ"';", • ""Id." e • co,. """o ~\;.' ~o 2'l; 
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CONFIDENCIAL 

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 

· crimirioso 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 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, 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,em relação a empresa 
CONTRERAS, informa que apesar da mesma ter sido citada no termo de acordo, esta não 
fazia parte de nenhum processo de cartelização, tampouco recebeu qualquer vantagem por 
parte da Diretoria de Abastecimento enquanto chefiada pelo· declarante, não podendo 
afirmar o mesmo em relação a outras diretorias da PETROBRAS; QUE, a CONTRERAS era 

· de origem argentiria, salvo engano; e atuava nosegmerito montagem e colocação de tubos· 
para a formação dos dutos de óleo e gas;QUE, recorda-se de ter mantido contato com 
alguns representantes dessa empresa, masnào lembra o nome dos mesmos; QUE, 
perguntado.se recebeu algum tipo de comissão ou qualquer valor ou benefício por parte da 
empresa CONTRERAS, afirma que não; QUE, assevera não ter inserido o nome dessa 
empresa dentre as que estariam aptas a participar de cert es da PETROBRAS, nos termos 
da iniciativa· anteriormente. mencionada em enfraquece o processo .de cartelização das 

.. obras. da PETROBRAS; Nada mais havendo a ser co ignado, determinou~se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e chado confor vai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres número 10 e 10548 pa a Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLlCI 

.. DECLARANTE ~-tf"-='-'.,-~-=:I-'''-:--=--;----'--'---::f-----''-+-Q.-,-. __ --,--~~---
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CONFIDENCIAL 

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 Firianceiro e Desvio de Verbas Públicas 

. A difusão não autorizada deste "Conhecimento 
caracteriza violação'. de sigilo funcionai. capitulado.no 

. .' art. 325 do Código Penal Brasileiro. . 
Pena: reclusão de' 2'"(dOi~) li 6 (seis) anos e multa. 

. 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de Informática o!J telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
a~orizados em 'lei, nos termos do art. 10 da- Lei 9.296/96. 

Pena,: ~eclusão de-dçtis a quatro anos; e multa . 

~ 
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CONFIDENCIAL 

POLICIA FEDERAL 
SUPERINTEN6~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 58 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

.Ao(s) 08 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
.. Departamento de Polícia Federal, em .curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 

Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, 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/PR, Engenheiro, identidade 
t708889876 - CREAlRJ, oqual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 

· do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO 
· CASTOR DE MAnOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CAnA 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 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 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 1 
· ato, devidamente lacrados. e entregues. ao represe. rit.a·nte do Ministério Público Federal o. ra r 

presente i 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 dá 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 
daorganização criminosa e das infraçoespenais por eles praticadas; II - a revelação da 

· estrutura hierárquica edadivisãode tarelasdaorganização criminosa; III~ a prevenção de 
· infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 

total.ou p. arc. ial do pro. duto 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 circunstãncias, a gravidade e a re rcussão social do fato 

. . . .. .... .. '\)0. 1.· 
". .' .' ". ". ..: ."..... . 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

• 

CONFIDENCIAL. 

POLICIA FEDERAL 
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

cdminoso ~ 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 especlfiéa; 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 indfretamente (por meio de advogados, fámiliares·ou qualquer 
.. oUtro), o que poderáimpliálf em prejuízoáo seu <Jcordo; QUE, em relação a empresa GDK, 

afirma tratar-se de uma empresa de médio/pequeno porte, cujo titular CEsAR ROBERTO 
SANTOS OLIVEIRA, qual o procurou após a sua saída da PETROBRAS em abrli de 2012 
dizendo que pretendia utilizar uma área arrendada à empresa ANDRADE GUTIERREZ para 
a montagem de uma área de reparo e construção de embarcações; QUE, firmou um contrato 
de consultoria entre a GDK e a COSTA GLOBAL pelo valor de R$ 6000,00 mensais, sendo 
que a fim· de atender· os interesses dá GDK o declarante ofereceu uma· parceria nessa 
iniciativa a empresa SAMSUNG;QUE, a SAMSUNG acabou declinando dessa oferta, 
alegando que não caberia iniCiar qualquer processo enquanto perdurasse o contrato de 
arrendamento entre a GDK e a ANDRADE GUTIERREZ; QUE, informa que a GDK pretendia 
iniCiar esse processo mesmo diante do contrato .de arrendamento, pois seria uma iniciativa 
que demandaria um certo tempo para.· a sua . estruturação e negoCiação com eventuais 
parceiros comerciais; QUE, diante disso o contrato de consultoria acabou sendo rescindido, 
tendo o declarante recebido cerca de cinco ou seis parcelas; QUE, a GDK atuava na 
construção de dutos, tendo sido contratada em algumas oportunidades pela PETROBRAS; 
QUE, assevera que não houve qualquer favorecimerito a empresa .GDK por parte da Diretoria 
de Abastecimento enquanto chefiada pelo declaránte,' não podendo afirmar o mesmo em 
relação a outras diretorias da PETROBRAS. Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, Ifdo e achado conforme vai por 
todos assinado e lacrado em envelopes com lacres rú ero 10549 e 10550 padrão Polícia 
Federal. . . 

AUTORIDADE POLICIAL: +Ir'--+"=:----:--cr:-----:----:--=:--+--------
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. CONFIDENCIAL 

POLICIA FEDERAL 
.. SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

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

ADVOGADO: ____ --"-k=· ~3.,.Lt.1L.J .w.~. w~1!M'_:'_· :.,,-. ·-",rl~-:..-()-=-·_· _-----:--:-_~ 
Luiz He iq e Vieira. ... 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -~jb~~::::==;;:;;;;~~----
.---",\,),,,0 Castor de Mattos. 

• TESTEMUNHA: --~------;~=--,'F.ít~~ 
A~ 

• 

A difusão não autorizada deste conheclm"ento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

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

./ 

Constitui crime realizar a interceptaçãq.de comunicações 
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça. sem autorização judicial ca.i com objetivos não 
autorizados em lei, rios-"termos do .art.10 da Lei 9.296/96 . . 

Pena: Reclusão d~· dois a quatro anos, e multa .. 
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CONFIDENCIAL 

. POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDf'NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA 

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° 59 

. TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 08 dia(s) do mêS de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PRo perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, . 
Delegadade POlícia Federal, Classe Especial, matricula na 8190, 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, hascid()em 01101/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876-GRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral di:l 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, 
atEmdendoaos ditames da Lei 12.850/2013,notadarriente 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 rio 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 c()mpromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.8,50/2013; QUE O declarantee sua defensora autorizam expressamente e estão ciente 
do registro audiovisual do presente ato de colabOração em mídia digital (HD Samsungnera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7),· além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termosdo § 13 do art. 4° 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 juitrecusar a homologação caso não atenda aos 
.. reqUisitos legais ou adeqUácla 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 partíCiPeSl: 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - a revelação da 
estrutura hierárquica eda .divisão de tarefas da organização c· inosa;II' - a prevençãO de 
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'SLJPERINTEND~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 
. . , . . 

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 benefIcio levará em conta a personalidade do 
cOlaborador,a natureza,ascircunstâncias, 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 dasmedidas 
de proteção previstas na legislação específiCa; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informaçõespreseliiados; 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, semsua' prévia autorização por escrito; VI -cLimprirpena em 
estabelecimento penaldiversod.os demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar quaiquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma . de acerto' de versÕes, ajuste ou qualquer. forma de condução de suas 
declaraçoes, tanto direta coma indiretamente (pormeio de advogados, familiares ou qualquer 

· .. outro),oque poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, no tocante a empresa 
· .. SERVENGCIVILSAN,afirma já ter exaurido o assunto ao mencionar os eventos que teria. 

conhecimento envolvendo o nome do Senador RENAN CALHEIROS (termo 06); QUE, a 
SERVENG não participava do esquema de cartelização; QUE, o Deputado Federal pelo 
Ceara ANIBAL GOMES lhe procurou por Volta doana.de 2009/2010 para tratar de um 
assunto relaeionadoa enipresa SERVENG CIVILSAN SA a qual pretendia participar de 
licitaçÕes da PETROBRAS, sendo o nome da mesma incluído. no rol de empresas habilitadas 

.' ~ participar. dos certames (convidada), tendo ela se sagrado vencedora em algumas. 
: licitaçÕes; QUE; esteve tratando consigo como representante' da SERVENG o senho .. 
· PAULO TWIASCHOR; QUE, acredita que aSERVENG tenha feito o ajuste com as demais 
empreiteiras p,aravencer os certames, tendo, o declarante apenas a incluído dentre o rol das 
convidadas, atendendo a pedido de ANI(3AL GOMES; QUE, o esquema de cartelizaÇãO 
que se refere. é aquele formado por grandes empresas e de maneira permanente, sendo qu 
a SERVENG,que era uma empreiteira de porte médio pode de feito algum ajuste eventua , 

• todavia considera que .. amesma não. participava do esquema de cartelização;QUE, 
· . -proVavelmente a SERVENGE incluiu mais algUm sobrepreço para o pagamento dos valores 

· .devidos a ANIBAL GOMES por conta de. sua participação nessa negociação; QUE, no 
· toca:nte a negociação envolvemdoa SERVENG, assevera que não fez parte do sistema usual· 
'. de distribuição do percentual de três por cento de sobrepreço.dos contratos daPETROBRAS 

terido sido realizado provavelmente um contato direto ent're a SERVENG e ANIBAL GOMES 
para o pagamento . da comisSão; QUE, recorda-sede um outro evento, possivelmente 
ocorrido.em 2008. ou 2009, envolvendo o. nome do SenadorRENAN CALHEIROS,também 

.relacionado a empresa SERVENG, a qual possuía um terreno próximo a CaraguatatLiba, 
· onde a PETROBRAS iria construir uma unidade de recebimento de gás, sendo que ANIBAL . 

p.r.ocu. rou·.o ... deClarant.e .. e.m no.l11e ... do. se.nado.r. para. efet.ivar a. negocia.ção; QUE, não sabe. se~. 
a negociação foi efetivada, tendo o declarante encaminhado o pleito a' Oiretoria de 
Exploração e Produçao, Nadamais havendo a ser consigna ,determinou-se que fosse . 

. - . " . ~ .' . . 
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. encerrado o presente. termo que, lido e ",N,,,,,.,,,, clon1fonme por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres número 10 n",iri'in,P)nlícia Federal. 

AUTORIDADE PVL..I'-'lr\L../-~ __ ,f...,...---,-__ .?--__ --+...,-'-_~_---,-__ ~_ 

• DECLARANTE: 
-r~~~~~--~----

• 

ADVOGADO: ---'-,-_~ __ ~~~~~~~~~ __ ~:--__ 

.. PROCURADOR DA REPÚBLICA: --'~~~Jrd~~~====-----

TESTEMUNHA: -:----'--=1iPi~~ 
( 

. .... 

A ditu'sáo não autorizada deste conhecimento 
caracteriza viola'ção de sigilo funclonaf capitulado no 

. ar!. 325 do Código Penal Brasileiro. .. .. 
Peria: reclusão:de 2 (dois) ,a 6 (seis) _ano~ e multa. 

... 

\. 

ConstItui crime realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou telem*~ica, ou,quebrar segredo de 

Justiça, se:m aut.ori~ação judicial ou com Objetivos não 
. autor,izados em lei; nos tennos'do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: ReclusÁo de"dols a quatro anos, e multa. 
. . 

3 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

• 

CONFIDENCIAL 

. 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 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 60 

• TERMO DE DECLARAÇÕES . 
. que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 08dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do OfíCio nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COST A,brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira.da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, 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, conformedeterminao§15 do art. 4° da Leino 12.850/2013; . 
QUE o . declarante. afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
irwestigações 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 n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e eritreguesao 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: l-a ideritificaçãodos demais toautores e partícipes 
.. da organização Griminosae 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 atividade.s da or nização criminosa; IV - a recuperaçã~ 

• total ou parcial do produto ou do proveito das infr ç es penais p~raticadas pela OrganiZaç~o 

.. . ... .. ... )o . . . 

. . .... .. . .. .. .. ... .. ... .. ... .. ..... . .. . .... 
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criminosa;. bem como a concessão do beneficio levará eni conta a personalidade do 
. colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUEo 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 

·coautorese partícipes; IV ",;, participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V :.c.' não ter sua identidàde 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 conduçao 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 a empresa TOME 
ENGENHARIA afirma que a mesma não fazia parte do cartel, entretanto fez parte de alguns 
consórcios dentre eles o.da Refinaria Landolfo Alves, na Bahia, provavelmente no ano de 
2008; QUE,faziam " parte desse consorcio' as empreiteiras ALUSA e a GALVAO 
ENGENHARIA, sendo que a ultima participava do cartel;QUE, os seus contatos com a 
empresa TOME eram feitos ,na pessoa do Presidente CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E 
SILVA; QUE, no ano de 2011 a TOME venceu outra licitação para fazer uma obra na 
Refinaria deCubatao, por meio de um consorcio em que participava a empresa francesa 
TECHINIP; QUE, foi solicitado por MARIO NEGROMONTE do PP que o declarante fizesse 
uma reunião com O dirigente da TOME.a fim de que fosse solicitado b repasse usual de 
cunho'politico; QUE, de fato tal reunião foi promovida pelo declarante, entretanto CARLOS 
ALBERTO OLIVEIRA disseque não. poderia pagar nenhuma comissão, pois a TOME estava 
com problemas de caixa; QLiE, ao que sabe não houve represálias por conta dessa negativa 

. . da TOME; QUE, recorda-se.ainda de ter havido uma segundareunião, também com essa 
finalidade no escritório de ALBERTOYOLiSSEF no ano de 2012 -u 2013, sendo que mais 
uma vez OLIVEIRA não realizou a contribuição pleiteada, que s ria no montante de 1 % pois 
apenas se referia a parte do PP, alegando que estaria ten o problemas com as obras 

. realizadas junto a Refinaria PreSidente Bernardes em Cuba ão/SP; QUE, ao que sabe a 
TOME teria vencido a licitação no caso da:..gefinaria Presid nte Bernàrdes sem nenhuma 
influência externa, Nada mais have . b ser consigna o, determinou-se que fosse 

,encerrado o presente termo que, lid e adO COriforme.~ i por todos assinado e lacrado 
. em envelopes com lacres número 55e 10554 padrãó"lt( ícia Federal. . 

AUTORIDADE POLICIAL/,: ,,' --.,--~-=-:'~'o--o:,,:--'-L-=:----,-----~ 

.~ 
DECLARANTE: _.' -~'-t'---~F:--=--;----+"::-f-:---~------

Pulo Robert Co ta 

\ 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



CONFIDENCIAL 

, . 

... .. POLICIA FEDERAL. ..... . 

. SUPERINTENDt: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 
. ",_ .. ". . . : .. ' . 

ADVOGADO: ----,-c---'---'-_'---·_· .. ··.-.;.L'-;· -T:.~t-:-'. ~-,-,l~~.· PM+-:: :-:···~1Í=,=M..::.:·~:..-· ._. ____ _ 
. Luiz"Henri . ue ·eira.. ... .. 

·······.PROGlJRADORDA·REP,ÚBLlCA: 

------~~ OS 

••••• 

• 

. .. -

. . 

"i.. difusãó não.a~torizada·deste conhecimento' 
caracteriza violação' de sigilo funcionai capitulado no' 

o::-rt. ,325.do·Códlgo Penal Brasileiro. 
Pena: reçlusão.de ~ (dois) a 6 (seis) ~~os e multa. 

. .... . I •. 
.. 

. ,. 

'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, nós"ten'i1os do árt.10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão ~e .dois a quatro anos; e multa . 
. . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 61 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 08 dia(s) do mês· de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
. Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de PolíCia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, 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, filhode Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboraçãó 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, BEATRIZGATTA pRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868,sob todas as cautelas de sigilo determinadas, . 
atendendo absditames 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 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; QUEo declarante reriuncia, 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, 
Seriêll 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 d presente ato de colaboração 
dependerá da homolOgação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade evoluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais oLi 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 

. e.strut.~r. ah.ierá~qUiCae da d ... iViSãO d. e. t~re. fas da drgani~aç~o crimi~osa; 111 -a prevenção ~e 
.. Infraçoes penais decorrentes das atiVidades da org nlzaçao criminosa; IV - a recuperaçao 
. total oLi parciai do produto ou do proveitodasinfr es penais praticadas pela organizaç-o . 
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". ....."... . . ..' . . 

crimin~sa; bem comCl a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador,. a natureza, ascircunstãncias, a gravidade e a repercussão soCial do fato 
.Criminosoe a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art, 5° da Lei nO 12,S50/2013: 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, seni sua prévia autorização por esCrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE,está sendo 
adliertidode 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;lanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderáimplicarem pr~juízoao seu acordo; QUE, no tocante a empresa TOYO 
SETAL,afjrmaquea mesma fazia parte do esquema decartelização das obras da 
PETROBRAS e possivelmente de outras empresas estaiais; QUE, as empresas que faziam' 
parte do processo de cartelização eram CAMARGO CORREA, OAS, UTC, ODEBRECHT, 
QUEIROZ GALVAO, TOYO SETAL, TECHINT, GALVAO ENGENHARIA, ANDRADE 
.GUTIERREZ, lESA, ENGEVIX, dentre outras que não se recorda; Que ALBERTO YOUSSEF 
· tinha contato conitodas estas empresas, pois era ele quem era o responsável por. captar, a 
partir de200S. osvalóres ilícitos junto às empresas destinados ao PP; QUE,com a TOYO 

· SETAL, tinha contato'· com JULIO .CAMARGO; QUE o declarante sabe que JULIO 
· CAMARGO er'a também proprietário da . empresa TREVISO; QUE sabe. que ALBERTO 
YOUSSEFtinha uma relação bastante forte com JULIO CAMARGO; QUE, todas as obras 
que' estas empresas' participaram .. perante a Petrobras houve cartelização; QUE, 
especificamente em relação a TOO SÉT AL lembra que a mesma participou das obras 
relaéionadas a. RNESTe COMPERJ; QUE, em relação ao pagamento .de propina, o 
declarante nunca recebeu dinheiro .diretamente das empresas mencionadas; QUE, sempre 
os valores eram repassados para JOSÉJANENE e, depois de200S, para ALBERTO 

· YOUSSEF; QUE;. JANENE ouYOUSSEF '. então faziam a. distribuição dos valores no 
perceritual já inforniado pelo declarante,. qual seja, 60% era para políticos, 20% para custos 
e os 20% restantes eram. divididos entre ó declarante e JOSÉ JANENE· ou ALBERTO 
YOUSSEF na proporção de 70% para o declarante e 30% para JOSÉ JANENE ou ALBERTO 
YOUSSEF; QUE, o declarante imagina que o valor devido ao. declarante era repassado cerca 
de 10 dias depois de feito o pagamento para JANENE ou YOUSSEF pelas construtoras; 
QUE, o declarante esclarece que as construtoras são pagas até 30 dias depois de a 
Petrobraster feito a medição do serviço referente ao mês anterior; QUE, então JANENE ou 
YQUSSEF contatava as construtorasparacobraro. pagamento e o declarante não sabe 
quanto tempo isto demorava; QUE, àsvezes era necesSário emitir nota fiscal, o que poderia 

· alterar ó prazo depagamenlo; QUE, os valores repassados por YOUSSEF ouJANENE para 
o declarante não eram com a mesma frequência ou periodicidade; Que por vezes os valore~ 
eram recebidos pelo declarante de maneira a globar pagamentos de mais de uma 
construtora ou mais de um contrato; Que amai rova de pagamento de propinas que o 
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depoente possui é a tabela constante em sua agenda, já mencionada, em que começa com 
"2010 (pp. 28,5)"; Que esta. tabela feita em sua agenda foi manuscrita a partir de uma tabela 
que obteve no escritório de ALBERTO YDUSSEF;QUe esta. tabela diz respeito ao ano de 

· ·201 Oe os valores foram expressivos, por se tratar de ano eleitoral, e que houve pessoas que 
receberam' mais de 5.milhões; QUE, isto tudo já foi detalhado em outros termos de' 
declarações; Que questionado ainda se há outras provas do pagamento' de propinas, o 
declarante afirmou: "se eu recebi é porque outros também receberam"; Que recebeu valores 
indevidos a partir de 2005 até abril de 2012; Que questionado sobre os contratos de maior 

• ilolume~ esclarece.oseguinte; Que em relação ao consórcio IPOJUCA INTERLlGAÇOES, da 
· RNEST~o contrato erade 2,7 bilhões de reais; Queem relação aoCNCC, o contrato era de 
3,3 bilhões de reais; Que o· contrato do Consórcio .CONEST foi de 3,1 bilhões de reais; Que 

· nestes contratos 'da RNEST, bem como' em todos os outros contratOs firmados pelas 
. empresas acima mencionadas, houve o pagamEmto de3% do valor total do contrato a título 

de propina, que seria dividido da forma já esclarecida, ou seja, 2% para o PT e 1 % para o 
• Partido. Progressista; Que o déclarante esclarece q uea Refinaria de Abreu e Lima tem dois 
trens deproduçao, sendo que o primeiro só entra em operação em novembro deste ano 

.(2014) e . o Outro em abril do anO que vem; Que declara isto porque estes contratos 
mencionados São de três ou quatro anos de. execUção e que quando saiU da empresa, em' 
abril de20.12,estescontratos estavam ainda em início de execução, em médiaemtorno de 
25% a 30%.de execução física; Que mostrada ao declarante a tabela com todos os contratos 
da RNEST, no total de apróximadamente R$18.738.591.265,75, com 23 empresas ou 
consórcios, o declarante esclareceu que, destas empresas, houve pagamento de vantagens 
indevidas pela ENGEVIX, ALLUSA, TECHINT,' TOME, CONSÓRCIO CONEST, CNCC, 
QUEIROZGALVÃO, lESA e GALVÃO ENGENHARIA; Que algumas destas empresa 
fizeram pagamentos de vantagerisindevidas, embora não participassem de cartel, sobretud6 

· aALLUSA e a TOME, que são empresas de menor porte; QUE, esclarece quea TOME 
· nunca fez repasses diretamente, masenquantópárticipante de outros consórcios onde 

...• participavamempres~smembro dO carteliQue o declarante esclarece que estes contratos 
· dizem respeito apenas à Diretoria de Abastecimento, mas este padrão se repete em outros 
contratos e sobretudo na área de expióraçãO e produção, que detém de . 60 a 70% do 
orçamento. de investimentos da Petrobrás; Que seria conveniente. solicitar à Petrobrás uma 
lista cOm todas os contratos que as empresas que participam do cartel realizaram com a 

· Petrobrás, no períOdo de 2Q03 a setembro de 2014, nas área de abastecimento, de 
exploração.ede produção,·gás e energia e área internacional; Que com estas informações 

· seria possívelterum~ivisã'ogeral e completa do cartel e do pagamento devantagens ilícitas; 
Que todos os contratôsde investimento destasareassão feitos e controlados pela área de 
serviços; do início. ao fim, oU seja, desde a licitação até a conclusão da obra; Que a área 
internaciOnal é importante pois algumas das empresas do cartel prestaram serviços no 
exterior, coma a TOYO; àue com isto seria possível ter uma visão total e conjunta dos valores 

'. que eram désviadosa título de vantagens indevidas; Que o declarante sabe informar que na 
sua área eram'3% do valor do contrato pagos a título de propina, divididos entre PT e PP, 
confo. rm.e i.á eXPHcad.o; QU.· e embo. ra n. unc.a ten.haconv .ado comoutrodiretor da petrobra~ ~/ 
sobre ovalor de suas áreas, imagina que opercenfualo mesmo,; Que, porém, havia umA 
'.' .............. " . . .•... . ..•.•........ \ . 3 
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' .•. diferença, pois n~sáreas deserviços;de exploração e produção edegás e energia, como 
os Diretores eram indicados pelo PT, todoovaior dOs 3% ficava integralmente com este 
partido; Que na área internacional; a indicação era de DELCIDIO DO AMARAL, que era do 

>PT, masql,Je prestaVa contas também para o PMDB, cOnforme já foi esclarecido; ,Que a 
'Petrobras fez diversos naviosplataforma (FPSO)e sondas de perfuraçãoer11 Singapura, na 
.. CoreiadcSule. na China e isto tudo era gerenCiado pela área de serviços e provavelmente 
. houve pagamento de vantagens; Que .estes contratos possuiam Valores gigantes; Que era a 
· área de ServiçoS que gerenciava est~s contratos lá fora; Que na época em queo declarante·· 

era Diretor, o Diretor de SerViços era RENATO DUQUE; indicado com JOSÉ DIRCEU; Que 
•. . ... RENATO DUQUE ou sua esposa eram parentes de JOSÉ DIRCEU; Que RENATO DUQUE 

saiu em 2012 da Petrobras, junto com o declarante, em abril; Que no lugar de RENATO 
· DUQUE entroU RICHARDOLM, em 27 de abril de 2012; Que este último, por problemas de 

..... saúde,Joisubstituidoem maio de 2012 porJOSÉ ANTONIO DE FIGUEIREDO, que continua 
. at~hoje;Queos grandes contratos. de todas as áreas mencionadas da Petrobrás eram feitos 
.pelasr11esmasempresas de grande porte,pois hão há outras empresas que possuam· 
condições de executar os contratos noterriÍtJrio nacional; Qúedas ~reasda Petrobrás, pode 
afirmafque sabiam com certeza do processo de cartelização os Diretores das áreas de 
serviço, internacional e abastecimento; Que os Diretores destas áreas sabiam e participavam 
do processo, se beheficiahdodas vantagens indevidas; QUE, o Presidente da Petrobrás 
provavelmente.sal;>ia, mas o declarante não pode asseverar que isso era uma realidade pois 
nunca tocou diretamente neSse' assunto . com JOSE EDUARDO DUTRA, SERGIO 

. " .GÀBRIELLI e (3RACAFOSTER, presidentes da estatal quanto fez parte da mesma; QUE," 

. ..pe .fato tinha conhecimento de que deveria. "ajudar" o. PP desde a sua indicação para a 
· .. ·Diretoriade. Abastecimento; conforme dito por JOSE JANENE, todavia apenas 

". posteriormente, por Volta de2005éque teve ciência do esquema de cartelizaçãb e de 
repassesapartidospoliticos; QUE, diz poder afirmar que todas as licitações das quais as 

• . grandes . empreiteiras. citadas· participaram teve . a incidência dacartelização .e de' 
manipulação do resultado da licitação; QUE, questionado de como as empresas cartelizadas 

. ' ... '. tinhamcónhecimentode qUe a proposta, mesmo com o sobrepreço médio de 3% estaria 
· dentro de uma margem competitiva, afirma que algumas fontes de referência de custos da 
PETROBRAS edas empresas era a mesma; sen.doque .isso levaria auma estimativa quanto' 

.' .. ao . ClrçamentocbaSe . d$ .. cádci' abril; QUE,deseja acrescentar que • não tem nenhuma 
. . .informaçãoquânto a vazamentc.deinformaçães quanto a orçamentoscbase de licitações da 

empresa; QUE, comrelaç'ão a existênciádeum sistema de fraude a licitação tal como ocorria 
.'. nciPETROBRAS no tocante a obras gerenciadas por outras estatais, diz .não poder fazer 
. nenhuma afirmação nesse sentido, apenas presume ql,Je o esquema acompanharia esse 

. pequenO grupo de empresas em todos os certames em que elas participassem; QUE,." 
· perg\Jn.tado como era operacionalizado o elóentreas empreiteiras e a PETROBRA8, diz. 
que, .. cohformeexplicitado de forma detalhada em termos anteriores, as pessoas envolvidas 

· nessa atividade eram: JOAQVACCARINETOe RENATO DUQUE (PT), JOSE JANENE, 
.ALBERTOYOUSSEFe HENRI HOYER (PP),FÉRNANDO SOARES (FERNANDO~ 
BAIANO), JORGE zELLADAe NESTOR CERVER MDB), Nada mais havendo a ser 
consignado, . determinou~se que fosse encerrado o sente, termo que, lido e achado . 
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. conforme vai por todos assinado e la . Ipcres número 1 0555 e 10556 
padrão Polícia FedElrpl ... 

. -. -' . 

• 
PROCURADOR DA REPÚBLICA: _-'-------,,:~~~===::..:..,~~~--

---<"111"90 Castor de Mattos 

... TESTEMU NHA: _ .. -:-. ~,----::<~.:::; •••. ~ ••.. 6!i .... ~~ .•.•.. ~~~ ...••• ~~~~ .. ·~ªÜE;;;i;P;Pfii".·fiidi'i'oljllp'~erFi1ie~,,,f?=;o; .. = ... ~--'---'-----
. ".:-q: .. ./ . T 

•• .. 
. .. 

.... " ',': . Adlf~~ã~.nã(;autori.zàd~ de$te con~~CI~ento .. ".' .' 
o", I:.: caracteri;z:a;viC?laçao de ~!gilo fU",c.lonal capití.dado no .. 

'- '. art"32S'do'Código Pen,al Bra,silelro.···. .' 
Penêi: reclusãô de.2"(dols) a 6 (seis) anos e multa:: . . . ,. . 

, ... '. 

. 

. 

0,, C.o~n~tltul.·crim~ 'reali~ar a ,Interceptação de ~or)1unitaçÕ~s 
", telefônicas, de inforrn átic8:outelemâtica, 'ou quebrar segredo de 

: "",ustiça, ~ér'n autoriz.ação judiciat ou com objetivo5 não 
autorizado5 em· lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 
.. Peria: Reclusão de dois a quatro ~nos,·e multa. 
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. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 62 

.' TERMO DE DECLARAÇÕES ..•. 
. . 

que presta PAULO ROBERTO COSTA 

AO(s)08dia(s) do. mês "de setembro de 2014, mista Superintendência Regional do 
• Departamento de POlfcia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 

DelegadadePólícia Federal,Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
prccuradorGeralda República constante do. Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 

'de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro,casado, filho de Paulo Bachmarm Costa e Evolina 
Pereira dá SilvaCosta,riascidoem 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, 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 atuarno 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 diiames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao. disposto nos artigos 40 

a7°,inquirido; pAULO ROBERTO COSTARESPONDEU: 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 §15do art:4° da Lei rio 12.850/2013; .' 
QUE odec:lararite 'afirma que pretendecclaborar de· fórmaefetivae voluntária com 

'.investigações póliciaise processos criminais, nos termos firmados co.m o Ministério Público 
.•. '. Federal; QUE o declaranteTenuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 

firmando o cómpromissolegal de dizer a verdade, nos termos do §14 doart, 4° da Lei nO 
· 12.850/2013; QUE o declarante e suadeferisora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato. de colaboração em midia digital (HD Samsung Hera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinada 
em papel), nos termos ,do §13 do.art, 40 da Lei nO 12,850/2013, ósquaisserão., ao. final do. 
ato.,devidamente lacrados e entregues ao. representarite do Ministério. Público.' Federal ora 
presente, o qual fiCara resporisavel pela guarda, custódia e preservação do. sigilo. das 
informações; QUE o. declarante afirma estar ciente de que o presente ato. de co.labo.ração . 

. ' dependerá daho.mclo.gação. do Po.der Judiciário, o. qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e vOluritariedade, po.dendo..o. juiz recusar a ho.mo.logaçãoCaso. não atenda aos. 
requisito.slegais cu adequá-Ia ao caso. concreto,estando. ciente,ainda que, os efeitos da 

· co.labo.raçãó premiada dependem de um oumais do.s seguintes resultadOs,dentre o.utros,· . 
. cónfo.rmeo. art,A° da Lei na .12.850/2013:.I-a identificação. dOs demaiscoautOres e partícipes 
. dao.rganização crimino.s;l e das infrações penais po.r eles praticadas; 11 -' a revelação. da 

estrutura hierárquica eda divisão de!arefas da Organização. criminosa; 111- a prevenção de 
. ..infra. ções. penaiS. deco.rrentes das ativi~adesda Org~niZação,cri.min~sa; IV-. a.recuperaç~o.\. 

. totalo.u parclaLdo. pro.duto o.u do. proveito. das mfraço.es . ais praticadas pela organlzaçao. 

...... ...... '. . . . ." . . ." . 1 
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. criminosa; bem como a concessão do benefícioleitará 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. 50 da Lei nO 12.850/2013:.1 _ usufruir das medidas 

.. de proteção previstas na legislação específica; II-ternome, qualificação, imagem e demais 
... informaçõespreservados;illl- 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 COiJlo indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuíz6 ao seu acordo; QUE, com relação a empresa MPE 
ENGENHARIAMONTAGENSE PROJETOS ESPECIAIS S/A diz ter sido procurado por volta 
doano de 2011 pelo presidente desta empresa denome RENATO ABREU, o qual pretendia 
participar de outrasobras ligadas aoCOMPERJ, sendo que essas tratativaS foram realizadas 
.junto aoescrit6riodo declarante na PETROBRAS; QUE, a MPE já estava cadastrada como 
apta 'á firmar contratos com a PETROBRAS, .sendo que o declarante apenas solicitou a 
comissão delicitaçãoque a incluísse. no rol de empresas convidadas; QUE,de fato a MPE 
participou do certame e o venceu; QUE, .essa· inclusão no rol das convidadas fora 
condicionado ao repasse do valor de 1 % sobre o contrato ao PP, todavia a MPEacabou não 
contribuindo; QUE, afirma játer indicado empresas menores para participarem dos certames, 
dentre elas SANTA BARBARA, MUL TITEC, FIDENS, TENASSE, ALUSA, EIT, JARAGUA, 
no sentido de quebrar um pouco o monop61iodas empreiteiras maiores, acrescentando que 
a participação de cada. uma se deu em segmentos em que elas de fato teriam capacidade 
de atuar; QUE,essasua iniciativa em desrespeito as regras do cartelocasionou uma reação 
das grandes empreiteiras, te.ndo sido procurado por alguns diretores e representantes que 
lhe disseram qúeiria"quebrariaa cara", .sendo que em alguns casos isso efetivamente 
ocorreu; pois essas empresas menores não conseguiram executar os contratos e acabaram 
falindo;; QUE, perguntado se essa iniciativa teria por objetivo aumentar as suas comissões, 

. afirma que não,na realidade estava um pouco cansado desse esquema e a única maneira 
de aCélbarcom:ele seria enfraquecendo o cartel ou saindo da diretoria; QUE, não obstante, 
acabou recebendo. comissões espontãneas por parte da ALUSA (dois milhões) e da FIDENS 
(200 mil reais); QUE, no caso da MPE, ao contrário das empresas anteriormentecitadas, 
tratava-se de um empreendimento de médio porte; sendo portanto esperado que ela 

. contribuísse c()m a verba destinada a fins políticos ao Partido Progressista; QUE, chegou a 
reunir"se com RENATO ABREU em outras oportunidades, também junto a diretoria do 
declarante na PETROBRAS e visando instá-lo a atender b que lhe competia, ou seja o 

. repasse de 1 % ao PP, todavia o mesmo não atendeu e não realizoU nenhuma transferência· 
ao partido; QÚE, depois de sua saída da Diretoria de Abastecimento em abril de 2012 não 
teve mais n. enh4m. a interação comosassu .... ntos relacionados a MPE, apenas ficousaberidO\ 
por terceiros que a empresa tivera alguns lemas. em relação a execução da obra do 
..... . ..... .i ... .... ,. . ... ..' . ... . ..... ..... ... . . . 2 
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COMPERJ e estava • em vias de entregar o contrato, ou seja,iria ~esistir do mesmo; QUE, as 
empresas quedesistern da execuÇão dos. contratoS de regra fiam da "geladeira", ou seja, 
não são cónvidadasa participar de licitações por um certo eríodo, podendo ocorrerem 
sanções formais também: Nada mais havendo a ser consign do, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e acha. onforme vai por todos assinado e lacrado 

. em envelopescqmlácres número 10557 e 5 8. padrão P ia FederaL 

• AUTORI DADE POLICIAL: _. --c-"74-..,,-~>L---,::;-:'---"--;l'-:-:-:-c--:-:----=:;--------

• 

. DECLARANTE: .--:---tI'==--:::....:-"-+--:=--'':--:::-:--+(/)--:;:-. t-?~-----'-------

ADVOGADO: __ ..cL--,---.,--,--J~~!--k-L~~~--L::.~~ _____ _ 

. . . . . . . . 

PROCURADOR bAREPÚBLlCA: _. ---=n~~~ ;;.M;;t~,---~------'-

TESTEMUNHA: --.:.....:~=~i\Pl~~~~~~·re\1ra~;;;a",,-------
erelra 

. 
A difusão não autorizada deste·éonhecime~to':· 

~aracteriza 'vlola_çaó "dtr"slglio"funclonal:capitljlado" no 
. "" art. "325 t;lo C"ódlgo Penal Brasil~i"ro. 

Pena: re"clusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

. . . . 

. Constitui crime realizar a Interceptação dé comunicações 
telefônlcas,-de inforinãtica ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
al:ltorlzados em lei, nos tenno-s do art. 10 da L.ei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, ê multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 63 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 09 dia(s) do mês de setembro 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/PR, 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; II - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da orga ização criminosa; 111 - a 
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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 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, com relação a empresa 
PROMON ENGENHARIA diz que esta empresa é estabelecida na estado de São Paulo; 
QUE é especializada na área de projetos, tendo começado recentemente a atuar na área de 
construção e montagem; QUE essa empresa trabalhou na PETROBRAS, tendo participado 
de algumas licitações, sendo cadastrada da PETROBRAS; QUE essa empresa não 
participava do cartel e, no âmbito ·de conhecimento do declarante, essa empresa não 
participou de nenhum ato irregular na sua atuação com a PETROBRAS; perguntado sobre o 
consórcio CCPR, que a PROMON firmou com a CAMARGO CORREA para ampliação da 
REPAR, em ARAUCARINPR, o declarante diz que pode ter havido pagamento de propina 
nesta contratação pela presença da CAMARGO CORREA, mas ressalta que jamais tratou 
diretamente com a PROMON acerca do assunto; QUE pode afirmar com certeza que se 
houve pagamento de vantagem indevida foi por intermédio da CAMARGO CORREA, tendo 
em vista a posição de liderança que ocupava no consórcio responsável pela REPAR; QUE 
teve muito pouco contato com a PROMON, afirmando que não se recorda de quem era o 
representante dessa sociedade; QUE, perguntado sobre outro consórcio da PROMON coma 
SKANSKA e ENGEVIX para construção de uma obra na COMPERJ/RJ, o declarante afirmou 
que nessa obra houve pagamento de vantagem indevida ao governador do Rio de Janeiro, 
SERGIO CABRAL, cujos detalhes foram especificados no termo de declaração nO 4, sendo 
certo que tratou sobre o tema com a SKANSKA, não se recordando de ter tratado do assunto 
com a PROMON. 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 10559 e 10560 adrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: --'=eiiPel~~~~;-Qj:~~~~2~~-=== 
Felipe Eduardo Hideo 
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DECLARANTE: __ +-ruJ __ . _-.--+_l-----'-.ob_.,-----!_(f/-+-c--______ _ 
Paul 

ADVOGADO: __________ -2~~O~"~~~~~~~------------

PROCURADOR DA REPÚBLlC,~A~: ==~rr~~~~iait(;:~7------

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 multa0 

(~,." ~ 

\ 
.. 

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° 64 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 09 dia(s) do mês de setembro 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 na 16.027, 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/PR, 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 40 a 70

, 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 t 
regularidade, legalidade e vOlun.tariedade, 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 n° 12.850/2013: I - a iden ·fi ção dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das_.infrações pe por eles praticadas; /I - a 
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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 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 juizo, separadamente dos demais 
coautores e participes; 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, com relação a empresa 
SCHAIN, tem a dizer que o forte dessa empresa é a exploração da área de óleo e gás, 
mediante a construção e operação de plataformas de perfuração; QUE teve apenas uma 
reunião com os representantes dessa empresa; QUE não se recorda se essa empresa 
chegou a firmar algum contrato com a diretoria de abastecimento; QUE o maior contato que 
eles tinham na PETROBRAS era na área de exploração, na área internacional e área de 
serviços; QUE essa empresa construiu algumas plataformas no exterior, tendo a própria 
SCHAIN como operadora, sabendo que a PETROBRAS contratou essa empresa para tal 
finalidade; QUE no período que ocupou a diretoria de abastecimento da PETROBRAS 
recorda-se que a SCHAIN tinha uma atuação abrangente no tocante à operação de 
plataformas de perfuração no BRASIL nas bacias de SANTOS e CAMPOS, tendo operado 
também no exterior, inclusive, salvo engano, na costa da AFRICA e ESTADOS UNIDOS; 
QUE a reunião que teve com o representante da empresa foi para tratar de aspectos 
relativos à perspectivas de futuros negócios na diretoria de abastecimento; QUE a única 
reunião foi por volta de 2007/2008, sendo certo que o declarante não recebeu nenhuma 
vantagem indevida dessa sociedade; QUE a COSTA GLOBAL não tinha contrato com essa 
empresa; QUE não se recorda se essa empresa participou de algum consórcio contratado 
pela diretoria de abastecimento. 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 . era 10561 e 10562 pa -o Polícia Federal. 

AUTORI DADE POLICIAL: ----=----=..,------,---,-,,-~,..,..,._-'r-,--7"":,.~---r 
Felipe Eduardo Hideo 
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DECLARANTE: ____ ~-~--~~~~~~~~±~p~+_------------------
Pa lo Roberto ost 

ADVOGADO: ______ ~ ____ ~~~·r_~~~~~~-------------
Luiz 

• PROCURADOR DA REPÚBLICA: -~~~~---

• 

TESTEMUNHA: __________ ~~~~~~~--------------------
APF Lui 

A dlfus:io 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 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° 65 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 09 dia(s) do mês de setembro 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 ã 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/PR, Engenheiro, identidade 1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado ã 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: I - a identificação dos demais coautores e 
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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 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; li - 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, com relação a empresa 
SKANSKA, tem a dizer que essa empresa tinha médio porte e atuava na área de construção 
e montagem de unidades de processo dentro do COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro); QUE a empresa não era do cartel, mas firmou vários grandes contratos na 
PETROBRAS via consórcío SPE para a construção de obras no COMPERJ; QUE essa 
empresa era líder do consórcio SPE que contava ainda com a participação da ENGEVIX e 
da PROMON; QUE a ENGEVIX era uma das empresas que participavam do cartel; QUE 
essa empresa também pode ter outros contratos com a PETROBRAS; QUE a única vez que 
tratou do pagamento de vantagem indevida por parte dessa empresa foi numa reunião 
realizada em quarto do hotel CAESAR PARK no bairro de LEBLON ou IPANEMA, cujos 
detalhes constam no termo de declaração nO 4; QUE o contato regular dessa empresa era a 
pessoa de CLAUDIO LIMA; QUE estavam presentes nesta reunião do hotel 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 quem marcou a reunião foi o secretário REGIS 
FISHNER para solicitação de "ajuda" para o caixa da campanha de reeleição do governador 
SERGIO CABRAL; 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 VALDEMAR DA COSTA NETO do PR, ex-deputado federal condenado 
no mensalão; QUE a 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 sabe precisar detalhes do pagamento;_QUE pergunt o acerca da atuação da 
SKANSKA no terminal de CABIÚNAS/R Sclâreceu que tal ob não era da diretoria de 
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abastecimento, pertencendo à TRANSPETRO ou à diretoria de gás e energia, não sabendo 
ao certo a qual setor pertence. 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 envelo . 63 e 105 adrão Polícia Federal. 

AUTORI DADE POLICIAL: _____ ----""-.;::-_--+_---<----""" ____ ----"'....,...-

Felipe Eduardo Hay shi 

DECLARANTE: ___ ~-~-~0~~-~-_r~~r~---------

ADVOGADO: ______ ~~~u=~~-=~-=~------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ---r!5~2~~=_:::::::;;----
Di go Castor-d ---:-~ ____ -::fií~ 

TESTEMUNHA: _____ ~~~~~~~----------
APF Lui 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza vlolaçao 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 Interceptaçao de comunicações 
telefOnlcas, de Infonnátlca 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, 9 multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 67 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 09 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Fede'ral, 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/PR, 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: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais p r eles praticadas; II - a 
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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 criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar 
ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 50 da Lei na 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, com relação a empresa 
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, tem a dizer que essa empresa tinha médio a 
grande porte e participava do cartel das grandes empresas; QUE essa empresa firmou vários 
contratos na área de abastecimento na RNEST, COMPERJ, dentre outras obras; QUE no 
COMPERJ ela integrou o consórcio TE-AG juntamente com a ANDRADE GUTIERREZ; 
QUE essa empresa é menor que a CAMARGO CORREA, ODEBRECHT e ANDRADE 
GUTIERREZ; QUE esta empresa já presta serviços à PETROBRAS há muito tempo; QUE 
ela começou a trabalhar no BRASIL na construção de dutos e óleo e gás; QUE além da 
participação costumeira no esquema do cartel, essa empresa participou da reunião do hotel 
CAESAR PARK no bairro de LEBLON ou IPANEMA, para tratamento do pagamento de 
propina para a campanha do governador SERGIO CABRAL em 2010, cujos detalhes 
constam no termo de declaração na 4; QUE O contato regular dessa empresa era a pessoa 
de RICARDO OURIQUE; QUE estavam presentes nesta reunião do hotel 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 quem marcou a reunião foi o secretário REGIS FISHNER 
para solicitação de "ajuda" para o caixa da campanha de reeleição do governador SERGIO 
CABRAL; 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; QUE em relação à sistemática de pagamento do cartel, como já 
exaustivamente explicado nos termos de declaração anteriores, ocorria da seguinte forma; 
QUE, as empresas que faziam parte do processo de cartelização eram CAMARGO 
CORREA, OAS, UTC, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, TOYO SETAL, TECHINT, 
GALVAO ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, lESA, ENGEVIX, dentre outras que não ~ 
se recorda; Que ALBERTO YOUSSEF tinha contato com todas estas empresas, pois era ele 
quem era o responsável por captar, a partir de 2008, os valores ilicitos junto às empresas 
destinados ao PP; QUE, com a TECHINT, tinha contato com RICARDO RIQUE; QUE, 
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todas as obras que estas empresas participaram perante a Petrobras houve cartelização; 
QUE, especificamente em relação a TECHINT lembra que ela participou das obras 
relacionadas a RNEST e COMPERJ; QUE, em relação ao pagamento de propina, o 
declarante nunca recebeu dinheiro diretamente das empresas mencionadas, inclusive da 
TECHINT; QUE, sempre os valores eram repassados para JOSÉ JANENE e, depois de 
2008, para ALBERTO YOUSSEF; QUE, JANENE ou YOUSSEF então faziam a distribuição 
dos valores no percentual já informado de 1 % que cabia ao PP, sendo que 2% iam para o 
PT por intermédio da diretoria de serviços de responsabilidade de RENATO DUQUE, que 
repassava para os valores para o JOAO VACARI; QUE dentre este percentual de 1 %, 60% 
era para políticos, 20% para custos e os 20% restantes eram divididos entre o declarante e 
JOSÉ JANENE ou ALBERTO YOUSSEF na proporção de 70% para o declarante e 30% para 
JOSÉ JANENE ou ALBERTO YOUSSEF; QUE, o declarante imagina que o valor devido ao 
declarante era repassado cerca de 10 dias depois de feito o pagamento para JANENE ou 
YOUSSEF pelas construtoras; QUE, o declarante esclarece que as construtoras são pagas 
até 30 dias depois de a Petrobras ter feito a medição do serviço referente ao mês anterior; 
QUE, então JANENE ou YOUSSEF contatavam as construtoras para cobrar o pagamento e 
o declarante não sabe quanto tempo isto demorava; QUE, às vezes era necessário emitir 
nota fiscal, o que poderia alterar o prazo de pagamento; QUE, os valores repassados por 
YOUSSEF ou JANENE para o declarante não eram com a mesma frequência ou 
periodicidade; Que por vezes os valores eram recebidos pelo declarante de maneira a 
englobar pagamentos de mais de uma construtora ou mais de um contrato; Que a maior 
prova de pagamento de propinas que o depoente possui é a tabela constante em sua 
agenda, já mencionada, em que começa com "2010 (pp. 28,5)"; Que esta tabela feita em sua 
agenda foi manuscrita a partir de uma tabela que obteve no escritório de ALBERTO 
YOUSSEF; Que esta tabela diz respeito ao ano de 2010 e os valores foram expressivos, por 
se tratar de ano eleitoral, e que houve políticos que receberam mais de 5 milhões de reais; 
QUE, isto tudo já foi detalhado em outros termos de declarações; Que questionado ainda se 
há outras provas do pagamento de propinas, o declarante afirmou: "se eu recebi é porque 
outros também receberam"; Que recebeu valores indevidos a partir de 2005 até abril de 2012; 
Que questionado sobre os contratos de maior volume, esclarece o seguinte; Que em relação 
ao consórcio IPOJUCA INTERLlGAÇOES, da RNEST, o contrato era de 2,7 bilhões de reais; 
Que em relação ao CNCC, o contrato era de 3,3 bilhões de reais; Que o contrato do 

. Consórcio CONEST foi de 3,1 bilhões de reais; Que nestes contratos da RNEST, bem como 
em todos os outros contratos firmados pelas empresas acima mencionadas, houve o 
pagamento de 3% do valor total do contrato a título de propina, que seria dividido da forma 
já esclarecida, ou seja, 2% para o PT e 1 % para o Partido Progressista; Que o declarante 
esclarece que a Refinaria de Abreu e Lima tem dois trens de produção, sendo que o primeiro 
só entra em operação em novembro deste ano (2014) e o outro em abril do ano que vem; 
Que declara isto porque estes contratos mencionados são de três ou quatro anos de 
execução e que quando saiu da empresa, em abril de 2012, estes contratos estavam ainda 
em início de execução, em média em torno de 25% a 30% de execução física; Que mostrada ~ 
ao declarante a tabela com todos os contratos da RNEST, no total de aproxim damente R$ . 
18.738.591.265,75, com 23 empresas ou co érciõ"S";-o declarante esclarec que, destas 
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empresas, houve pagamento de vantagens indevidas pela ENGEVIX, ALLUSA, TECHINT, 
TOME, CONSÓRCIO CONEST, CNCC, QUEIROZ GALVAO, lESA e GALVAO 
ENGENHARIA; Que algumas destas empresas fizeram pagamentos de vantagens 
indevidas, embora não participassem de cartel, sobretudo a ALLUSA e a TOME, que são 
empresas de menor porte; QUE, esclarece que a TOME nunca fez repasses diretamente, 
mas enquanto participante de outros consórcios onde participavam empresas membro do 
cartel; Que o declarante esclarece que estes contratos dizem respeito apenas à Diretoria de 
Abastecimento, mas este padrão se repete em outros contratos e sobretudo na área de 
exploração e produção, que detém de 60 a 70% do orçamento de investimentos da 
Petrobrás; Que seria conveniente solicitar à Petrobrás uma lista com todas os contratos que 
as empresas que participam do cartel realizaram com a Petrobrás, no período de 2003 a 
setembro de 2014, nas área de abastécimento, de exploração e de produção, gás e energia 
e área internacional; Que corn estas informações seria possível ter uma visão geral e 
completa do cartel e do pagamento de vantagens ilícitas; Que todos os contratos de 
investimento destas áreas são feitos e controlados pela área de serviços, do início ao fim, ou 
seja, desde a licitação até a conclusão da obra; Que a área internacional é importante pois 
algumas das empresas do cartel prestaram serviços no exterior, como a TOYO; Que com 
isto seria possível ter uma visão total e conjunta dos valores que eram desviados a título de 
vantagens indevidas; Que o declarante sabe informar que na sua área eram 3% do valor do 
contrato pagos a título de propina, divididos entre PT e PP, conforme já explicado; Que 
embora nunca tenha conversado com outro diretor da Petrobras sobre o valor de suas áreas, 
imagina que o percentual era o mesmo,; Que, porém, havia uma diferença, pois nas áreas 
de serviços, de exploração e produção e de gás e energia, como os Diretores eram indicados 
pelo PT, todo o valor dos 3% ficava integralmente com este partido; Que na área 
internacional, a indicação era de DELCiDIO DO AMARAL, que era do PT, mas que prestava 
contas também para o PMDB, conforme já foi esclarecido; Que a Petrobras fez diversos 
navios plataforma (FPSO) e sondas de perfuração em Singapura, na Coreia do Sul e na 
China e isto tudo era gerenciado pela área de serviços e provavelmente houve pagamento 
de vantagens; Que estes contratos possuíam valores gigantes; Que era a área de serviços 
que gerenciava estes contratos lá fora; Que na época em que o declarante era Diretor, o 
Diretor de Serviços era RENATO DUQUE, indicado com JOSÉ DIRCEU; Que RENATO 
DUQUE ou sua esposa eram parentes de JOSÉ DIRCEU; Que RENATO DUQUE saiu em 
2012 da Petrobras, junto com o declarante, em abril; Que no lugar de RENATO DUQUE 
entrou RICHARD OLM, em 27 de abril de 2012; Que este último, por problemas de saúde, 
foi substituído em maio de 2012 por JOSÉ ANTONIO DE FIGUEIREDO, que continua até 
hoje; Que os grandes contratos de todas as áreas mencionadas da Petrobrás eram feitos 
pelas mesmas empresas de grande porte, pois não há outras empresas que possuam 
condições de executar os contratos no território nacional; Que das áreas da Petrobrás, pode 
afirmar que sabiam com certeza do processo de cartelização os Diretores das áreas de 
serviço, internacional e abastecimento; Que os Diretores destas áreas sabiam e participavam 
do processo, se beneficiando das vantagens indevidas; QUE, o Presidente da Petrobrás 
provavelmente sabia, mas o declarante não pode asseverar que isso era uma re lidade pois 
nunca tocou diretamente nesse ass -éÕm -JOSE EDUARDO DUT SERGIO 
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GABRIELLI e GRACA FOSTER, presidentes da estatal quanto fez parte da mesma; QUE, 
de fato tinha conhecimento de que deveria "ajudar" o PP desde a sua indicação para a 
Diretoria de Abastecimento, conforme dito por JOSE JANENE, todavia apenas 
posteriormente, por volta de 2005 é que teve ciência do esquema de cartelização e de 
repasses a partidos políticos; QUE, diz poder afirmar que todas as licitações das quais as 
grandes empreiteiras citadas participaram teve a incidência da cartelização e de 
manipulação do resultado da licitação; QUE, questionado de como as empresas cartelizadas 
tinham conhecimento de que a proposta, mesmo com o sobrepreço médio de 3% estaria 
dentro de uma margem competitiva, afirma que algumas fontes de referência de custos da 
PETROBRAS e das empresas era a mesma; sendo que isso levaria a uma estimativa quanto 
ao orçamento-base de cada obra; QUE, deseja acrescentar que não tem nenhuma 
informação quanto a vazamento de informações quanto a orçamentos-base de licitações da 
empresa; QUE, com relação a existência de um sistema de fraude a licitação tal como ocorria 
na PETROBRAS no tocante a obras gerenciadas por outras estatais, diz não poder fazer 
nenhuma afirmação nesse sentido, apenas presume que o esquema acompanharia esse 
pequeno grupo de empresas em todos os certames em que elas participassem; QUE, 
perguntado como era operacionalizado o elo entre as empreiteiras e a PETROBRAS, diz 
que, conforme explicitado de forma detalhada em termos anteriores, as pessoas envolvidas 
nessa atividade eram: JOAO VACCARI NETO e RENATO DUQUE (PT), JOSE JANENE, 
ALBERTO YOUSSEF e HENRI HOYER (PP), FERNANDO SOARES (FERNANDO 
BAIANO), JORGE ZELLADA e NESTOR CERVERO (PMDB); QUE perguntado sobre qual 
seria o ato de ofício do declarante para o recebimento da vantagem indevida, o declarante 
esclarece que a sua atuação se dava no poder de atuação junto à companhia para manter 
os projetos e os pagamentos das empresas de forma regular, como também a realização de 
obras na PETROBRAS; QUE caso o declarante não recebesse tais vantagens tinha o poder 
de não aprovar ou não realizar tais obras e projetos futuros, ou retardar os pagamentos; QUE 
também tinha o poder de eventualmente não chamar a empresa para os próximos contratos; 
QUE ressalta, todavia, que as empresas não tinham interesse de não realizar os pagamentos 
porque não queriam abalar as suas imagens junto aos partidos políticos; QUE isso se aplica 
a todas as diretorias da PETROBRAS que estiveram envolvidas no recebimento de 
vantagens indevidas, como também a qualquer outra obra pública no BRASIL; QUE 
perguntado acerca da forma de recebimento do valores por parte do declarante de 
YOUSSEF, esclarece que o pagamento ocorria mediante em espécie no BRASIL, salvo 
algumas exceções como ODEBRECHT e o dinheiro remetido por FERNANDO BAIANO para 
o exterior. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos a sinado e lacrado em envelopes 
com lacres número 1 - olícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ----=--::---=.,-------:=::~_,___-:-:-_4_~----::>,....::::;I_--
Felipe Eduardo HI 
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DECLARANTE: _-r----~ __ --I-::~c-~-:--::i:_:___i-'((l:::+_:If-. _______ _ 
Paulo Rober o Cc sta 

ADVOGADO: ____ ~\ ______ ~~U~~~·~~U~#~.,~.·~~o1t2~JL~.d~~~----------
Luiz HenriQUe['Yieira 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: __ ~!::=~~---=;:::::::::::::;2...-____ _ 
ogo-Castor de Mattos 

TESTEMUNHA: _____ ~~~~~~~----------
A rios Milhomem 

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 autorlzaçAo 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 . 

6 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

• 

CONFIDENCIAL 

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 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 67 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 09 dia(s) do mês de setembro 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/PR, 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-dO"sseguintes resulta os, dentre 

1 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

• 

CONFIDENCIAL 

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 

outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 circunstãncias, 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 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, com relação a JOÃO VAGARI 
NETO, tem a esclarecer que ele era o tesoureiro de campanha do PT, sendo tal fato de 
conhecimento público; QUE o declarante nunca teve nenhuma reunião pessoal com o JOÃO 
VAGARI; QUE o declarante o conhecia de imagens de jornal; QUE sabia internamente no 
âmbito da PETROBRAS que RENATO DUQUE tinha contato com JOÃO VAGARI, pois a 
arrecadação dos valores decorrentes de contratos firmados pela PETROBRAS que seriam 
destinados ao PT era realizada por JOÃO VAGAR I , sendo que RENATO DUQUE era o 
responsável por viabilizar a arrecadação desses valores, tendo em vista a posição que 
ocupava como diretor da área de serviços; QUE uma vez esteve almoçando em SÃO PAULO 
com ALBERTO YOUSSEF e JOÃO VAGAR I estava no mesmo restaurante; QUE nesta data 
YOUSSEF acenou a VAGAR I na saída do restaurante, sendo dito por YOUSSEF que 
VAGAR I era o responsável pela distribuição de valores do PT; QUE sabe que ALBERTO 
YOUSSEF conhece e tem maior contato com JOÃO VAGARI; QUE as informações que tem 
sobre VAGARI foram repassadas por ALBERTO YOUSSEF, como também por pessoas de 
dentro da PETROBRAS;QUE tem conhecimento que RENATO DUQUE foi indicado a 
PETROBRAS pelo PT, acreditando que se trata de parente da esposa de JOSÉ DIRGEU, 
ou do próprio JOSÉ DIRGEU. 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 envelo '0567 e 1056 adrão Polícia Federal. 

AUTORI DADE POLlG IAL: --'--J:.:;~~~'.'j;:;::Hirl:~~~~~--'-_---=::'"",,,,==
Felipe Eduar 
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CONFIDENCIAL 

POLICIA FEDERAL 
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

,pOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
DELEFIN - Dele gacia p Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públ icas 

DECLARANTE ruJ~ ~~1 ./ 

.[JI v 
Paulo Rob rto ( osta 

ADVOGADO: ~Á2 #lUV~ J1}~ 
Luit-l4en 'que~a 

PROCURADO R DA REPÚBLICA: 

------r 
TESTEMUNH A: 

APF '!.:i 

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

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

( 
\ .1 ...----:: ------

r ro Castor de Maltos 

J,9. '----
Carlos Milhomem 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de infonnâtica ou telemática, ou quebrar segredo da 

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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CONFIDENCIAL 

'.POLICIA FECiERI\L 
SUPERIN'rENDIÔNCIA REGIONAL Nci 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 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 68 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
, que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 09dia(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 n° 8190, 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 BachmannCosta e Evolina 

, Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01 /1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876 -CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
elo 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, 
atendendoaos,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, OABSP, 320868 é, seu defensor legalmente nomeado 
paralheassistirno 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; QUEo 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 Hera, 
Serial NumberE2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
empapei), nos termos do §13 do art. 40 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 pelá guarda; 'custódia e preservação do sigilo das 

'inforniações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboraçao 
,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 casoconcreto,estalido ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos ,seguintes resl!itados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/201,3: 1-' a identificação dos demais coautores e partícipes 

, da organização criminosa e das ilifrações penais por eles praticadas; li - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão ele tarefas da orgánizaçãocriminosa; 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 personalidade do 
colaborador, a riatureza, ascircunstãncias, a gravidade e a repe são social do fato 
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. CONFIDENCIAL 

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 

" ",' , . 

· criminospeaeficáda da colaboração; QUEo declari:lnte·tambémdeclara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos noart, 5° da Lei nO 12,850/2013: 1- 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 ideritidade 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 evitarqualquer tipodecomul)icação 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 a pessoa de 
HENRY HOYER DE CARV,i},LHOsabe ser um empresário do RJ que possui ume empresa 

· de telemarketing (não recordando O nome no momento), e o conheceu no ano de 2008, salvo 
·.engilnoemumeventoonde estava presente ocõnsul da Grecia, KONSTANTINOS 

· KOTRONAKIS; QUE., acha possível que esse encontro tenha ocorrido naGrecia;QUE, com· 
· o tempo acabou desenvolvendo um vinculo. de amizade com HENRY, tendo o mesmo 
frequentado a sua reSidência e vice versa, o mesmo se aplicando a KONSTANTINOS 
KOTRONAKIS;QUE, KONSTANTINOS comentou acerca da necessidade de aumentar a 
participação de armadores gregos no processo de contratação de navios pela PETROBRAS; 

· QUE, o declarante· possuía. em face a sua· posição de Diretor·. de Aba.stecimento 
conhecimento prévio .acerca da quantidade de navios a serem contratados e periodicidade 

.. da contratação; QUE, ficou acertado que a comissão de brokeragem na ordem de 3% sobre 
o valor da contratação seria dividida da seguinte fprma: 40% para odeclarante, 20% para 

.. custos de emissão denota fiscal; 20% paraHENRYe20% para ocõnsul KONSTANTII'JOS; 
... QUE,combasenas .informações conhecidas previamente pelo declarante os armadores 

gregos poderiamposicíonar os navios onde os mesmos, seriam necessários, bem assim 
· mante-Ios. disponíveis paraafretamento, obtendo assim uma vantagem .em relação ao -
,demais armadores; QUE, .em relação ao valor do frete esclarece que não .seria .possível 
antecipar essa informação de modo que os armadores gregos fornecessem um valor menor, 

. considerando que tais valores seguempreços de mercado e são divulgados semanalmente 
· em um periodicointernacional de nome Clarkson; QUE, ficava a cargo de HENRYa emissão 

···das notas fiscais do serviçO de brokeragema PETROBRAS, não sabendo em nome de qual 
empresa este o fazia; QUE; osafretamentos com base nesse esquema ocorreram nos anos 

· de 2008 e 2009, não tendo certeza se ocorreram afretamentosno ano de 2010; QUE no ano 
de 2011 o . filho de KONSTANTINOS, de· nome GEORGIQS abriu uma empresa. de 
brokeragem em Londres sendo que nesse momento HENRY afastou-se do negócio, 
permanecendo o declarante, GEORG10SeKONSTANTINOS, sendo que a comissão.de 3% 
sobre o valor do frete passou 'a ser rateadada seguinte forma: 25% para o declarante, 25% 
para GEOR(3IOS, 25% para KONSTANTINOS e 25% para HUMBERTOMESQUITA, genro 
dó declarante o qual entrou no negocio a fim de auxiliar o declarante n sa empreitada, 
sendo aceito pelos demais que ele tivesse direito a quarta parte da issão; QUE, a 

· comissão mfépocada parceria com HENRY HOYERlh rendia entre vi trinta mil reais . . . 
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CONFIDENCIAL 

, , , ' " POLÍCIA FEDERAL. ' 
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NbESTADODO PARANÁ 

, , ,DRCOR -Deleg'acia Regional de Combate ao Crime Organizado 
'DELEFIN:'" Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

mensais sendo entregue em espécie por HENRY; QUE, quando iniciada a parceria com 
,GEORGIOS no ano.de 2011 o valor médio passoua ser de US$15.000,00 mensais e era 
depositado em uma conta bancária em nome de HUMBERTO MESQUITA mantida na Suiça; 
QUE,afirmaqueconformedetalhadoanteriormente (termo relativo ao deputado CIRO 

'NOGUEIRA) após um racha havido noâmbiio doPP em que MARIO NEGROMONTE saiu,' 
do comando do partido foi decidido ern ,Uma reunião em que participaram o declarante, ' 
AGNALDO RIBEIRO, EDUARDO DA FONTE e ARTUR DE LIRA que a partir daquele data 

,HENRY HOYER iria passar a ser o interl,ocutor do PPjunto as empreiteiras; QUE, isso se 
deu em virtude de uma desconfiança por parte dos mesmos em relação a pessoa de 
ALBERTO YOUSSEF; ,QUE, HENRY HOYER desempenhou essa atividade, salvo engano, 

, entre fevereiro de 2012 e abril de 2012, sendo as reuniões feitas na residência domesmo na 
Barra da Tijuca,ORio de Janeiro/RJ, das quais o declarante participou em uma oportunidade, 

',na qual estavam presentes AGNALDO RIBEIRO, EDUARDO DA FONTE e ARTUR DE LIRA 
além de CIRO, NOGUEIRA; QUE,consoantereferido ,anteriormente, HENRY teve 
dificuldades em estabelecer contatos juntoasernpreiteiras; sabendo que o mesmo 
apresentou-se junto a QUEIROZ GALVAO e ANDRADE ,GUTIERREZ, acreditando que não 
tenha, obtido êxito em receber a comissão destinada ao Partido. Progressista; QUE, após a 
saída do. deClarante da Diretoria de Abastecimento, YOUSSEF voltou a atuar em relação a 
algUns valores pendentes e relacionados a contratos firmados ainda durante a permanência 
do declarante no cargo de diretoria; QUE, acrescenta ainda que algumas de suas comissões' 
relativas a atividade de inter,mediação de verba para fins políticos entre as empreiteiras e os 
partido~ foi paga após a sua saída da Diretoria de Abastecimento por meio de contratos 

'fictícios de assessoria" celebrados, , por ,algumas ' . preiteiras (CAMARGO 
CORREA,QUEIROZGALVAO, lESA e ENGEVIX). Nada ma' ,havendo a ser consignado, 

,determinou·se que fosse encerrado o presente lermo que, llo e achado, COnforme vai por 
'todos assinado ,e lacrado em envelopes c lacres núm 10569 e1 0570 padrão Polícia 

Federal. ' 

.. , 

,", AUTORIDADE POLICIAL: 7tir~;;;:;-;::M'Í~~~~:::-i--------
". . 

" ' DECLARANTE: ' 
~~--~~~~74~~*=~~~~--~----------
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. CONFIDENCIAL 

. . ...........•............... POLICIA FEDERAL· 

SUPERINTENDIÔNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional C FRbate.ao Crime Organizado . 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes co. a Sl~tema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

PROCURADOR DAREPÚBLlCA: ~_~~~~~~::::::==~ __ --:-

, 

TESTEMUNHA: __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
APF Wiligton 

',- .. 

. . 
A difusão não autorizada deste" conhecimento 

. caracteriza violação-de slgilo'funclonal capitulado no . 
. . art. 32,5 do 'Çódigo Penal Brà$ilelro. 

Constitui crime realizar a Interceptação de comunicações 
telefônicas, de Infonnátlca ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou'c,am objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do,art. 10 da Lei 9.296/96 . . Pena: reclusãc;» ~e 2 (çiols) a 6 (~eis) a",05 e ~ulta. 

. . Pena:, R8Çlus~o de dois a quatro anos, e multa . 
. 
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CERTIDÃO 

Certifico 
(oitenta) 
ordem: 

que, nesta data, foram 
envelopes com os seguintes 

10440; 
10450; 
10463; 
10478; 
10492; 
10505; 
10519; 
10533; 
10547; 
10562; 
10575; 
10590; 

10438; 
10452; 
10465; 
10480; 
10494; 
10508; 
10521; 
10535; 
10549; 
10564; 
10577; 

10592 e 

10436; 
10454; 
10467; 
10482; 
10495; 
10509; 
10523; 
10537; 
10551; 
10565; 
10580; 

10594. 

10442; 
10456; 
10469; 
10484; 
10497; 
10511; 
10525; 
10539; 
10554; 
10567; 
10582; 

10443; 
10458; 
10471; 
10486; 
10499; 
10513; 
10527; 
10541; 
10556 ; 
10569; 
10584; 

abertos 80 
lacres, nesta 

10446; 
10460; 
10474; 
10488; 
10501; 
10515; 
10530; 
10543; 
10558; 
10571; 
10586; 

10447; 
10461; 
10476; 
10490; 
10503; 
10517; 
10531; 
10545; 
10560; 
10573; 
10588; 

Certifico, ainda, que os termos de declarações 
contidos nos referidos envelop"es constituem segunda 
via dos termos juntados às fls. 149-587 destes autos 
e serão entregues à Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 30 de s embro de 2013. 

Fabia o Moreira 
Matr cuIa 2535 
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Supremo 'Tri6UTUl{ Peáera{ 

Petição 5210 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento formulado pelo 
Procurador-Geral da República a fim de que, "da forma mais urgente possível, 
e em caráter liminar, seja determinada a abertura de conta judicial remunerada, 
perante a Caixa Econômica Federal ou outra instituição bancária pública, na 
qual desde já possam ser depositados os valores a serem voluntariamente 
transferidos pelo colaborador a partir das contas mantidas em seu favor no 
estrangeiro [ ... ]" (fI. 144). 

2. O requerimento que o Ministério Público adianta sob a 
chamada de liminar não se confunde com a recuperação de ativos a que se 
volta o Departamento específico da Secretaria Nacional de Justiça. É que a 
parte requerente pretende apenas e tão somente alcançar o meio (abertura de 
conta bancária) para franquear o cumprimento de acordo de colaboração já 
homologado, nomeadamente as cláusulas 6a e 8°. 

A normativa de regência se volta categoricamente à 
"recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 
praticadas" (art. 4°, IV, da Lei 12.850/2013), disposição que encontra paralelo 
no Código de Processo Penal (art. 144-A, §§ 3° e 4°) e amparo no art. 26, § 1°, 
b, da Convenção de Palermo (internalizada pelo Decreto 5.015/2004). 

Na verdade, está-se diante de transferência que tem caráter 
voluntário e que visa a resguardar o patrimônio público lesado, pelo que 
merece deferimento de plano. 

~ 

3. Ante o exposto, defiro o requerimento liminar de abertura da 
conta, vinculada a este juízo, para imediato repatriamento dos valores 
estimados à fI. 144. 

Determino a abertura da conta conforme requerido no item f de 
fls. 144-145. Oficie-se à Caixa Econômica Federal. 

Cumpridas as determinações, voltem conclusos para exame 
dos demais requerimentos. 

Intime-se. 
Brasília, 2 de outubro de 2014 

M'"',"OTEb, 
Relator 
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5 T F 102.002 

PET 5210 

Certifico a elaboração de 1 ofício e 1 mandado de intimação. Decisão de 2.10.2014. 

LOid~va Chaves 

Mat.2580 
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Ofício nO 3.411/R 

Brasília, 2 de outubro de 2014. 

PETIÇÃO NO 5.210 
AUTOR: Ministério Público Federal 

Senhor Superintendente, 

Nos termos da decisão proferida 
2014, cuja cópia segue anexa, determino 
abertura, nessa instituição bancária, 
remunerada, vinculada aos autos do processo 

Atenciosamente, 

Ao Senhor 
ELÍCIO LIMA 

Ministro ~KI 
Relator 

em 2 de outubro de 
a Vossa Senhoria a 
de conta judicial 

em referência. 

Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal 
Brasília-Norte 

/losc 
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S T F 102.002 

(?r;r Q{O 

TERMO DE JUNTADA,,, I\ln "1"".1, •.. n_::"1l 
JunlO a esles aulos o (a)(s)M~~ 
que segue(Pj). ~ k& L·1. \.. 
Brasília, d:::- de Jjt _ __ de 20 "'{ 

DENIS ~1I\l1it 
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MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Extraído da Petição nO 5.210, para 
intimação do Procurador-Geral da 
República, na forma abaixo: ----------

o MINISTRO TEORI ZAVASCKI DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ---------

INTIMA 

a Sua Excelência o Senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, 
Procurador-Geral da República, ou quem as vezes deste fizer, do 
inteiro teor da decisão proferida no dia 2 de outubro de 2014, 
cuja cópia segue anexa.----------------------------------------
DADO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, em 2 
de outubro de 2014. --------------------------------------------

Relator 

Recebido em_?:.-'-~~-'~ 
EduaJ~~ella 

Procurador da República 
ChOle de Gabinete do PGR 
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-----------, 

CERTIDÃO 

Certifico que me dirigi nesta Capital ao Setor de Administração Federal 

Sul, Quadra 4, Lote 3, Bloco "A" nesta data e, às 16h50min, procedi à 

INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na pessoa do 

Procurador da República Eduardo PeleUa, que recebeu a contrafé e 

apôs seu ciente no anverso deste mandado. 

Brasília, 2 de OU42~ (ti 
R~ESAR FALCA!MACEDO 

/ Oficial de Justiça Federal 
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PET 5210 

TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos o Ofício nO 262/2014 da Superintendência 
Regional Brasília Norte (CEF) que segue. 
Brasília, 3 de outubro de 2014 . 

Analista Judiciário mal. 2190 
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CAIXA CAIXA 
ECONÔMICA 
FEDERAl 

• 

• 

Superintendência Regional Brasilia Norte 
SEPS 702/902 Bloco B - 4°Andar 

Edifício General Alencastro 
70.390-025 - Brasília/DF 

Ofício nO 0262/2014 SUPERINTEND~NCIA REGIONAL BRASíLIA NORTE 

A Vossa Excelência o Senhor 
TEOR I ZAVASCKI 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - CEP 70175-900 

Assunto: Abertura de conta judicial remunerada 
Referência: Oficio nO 3.411/R 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

Brasília, 03 de outubro de 2014. 

1. Em atendimento ao oficio em referência, efetuamos a abertura da conta nO 
3133.005.00000330-4. Sobre os depósitos efetuados nesta conta incidirá remuneração 
básica, conforme Lei 9.289/96. 

2. Considerando tratar-se de Segredo de Justiça e o conseqüente desconhecimento da 
natureza da ação por parte da CAIXA, caso a ação seja regida pelas Leis 9.703/98 e Lei 
12.099/09 há necessidade de adequação com abertura de nova conta e correto 
enquadramento . 

3. Colocamo-nos à disposição para event àis esclarecimentos e outras solicitações. 
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TERMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) 
Ministro(a)-Relator(a). <'") • f, 

Brasflia,..::Ldc de 201:.'(. 

Matrícula 219 

5 T F 102.002 
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Supremo 'Tri6u/U1{ 'Feáera{ 

Petição 5210 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: Intime-se a parte requerente do ofício 0262/2014 
da Superintendência Regional Norte da Caixa Econômica Federal (fI. 597), e 
voltem conclusos. 

Cumpra-se. 
Brasília, 6 de outubro de 2014. 

Ministro TEO~ ASC;: 
Relator 
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5 T F 102.002 

PETIçÃO nQ 5210 

Certifico que elaborei 1 mandado de intimação destinado à PGR, relativo à decisão de 
6.10.2014. 

~ Silva Chaves 
Matrícula 2580 
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PET 5210 

TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos o mandado de intimação que segue. 
Brasília, 9 de outubro de 2014 . 

I 
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STF 102.135 

PODER JUDICIARIO 

-- lo{fI/j 
~E(iREDO DE '( 
: JUSTIÇA 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

MANDADO DE 
_ S}) 

INTIMAÇAO 

Extraido da Petição nO 
5 • 2 10, cP~+" ,--, li timação dO, 
procurà1id>Ir"~REDQ D 
República, /?;'f- orma ;.J 

abaixo :;~-i~--U~'fIP-k-J."" ~.L ~. 

" 

o MINISTRO TEORI ZAVASCKI DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, -----

MANDA 
, t;, 

que o oficial de justiça intime Sua Exc'elência o Senhor 
Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da 
República, ou quem as vezes deste fizer, do~inteiro teor do 
despacho proferido no dia 6 de outubro <;le,-2~lLl", \='1.!jil. "c,!'ipia 
segue anexa. Acompanha este mandado ,":-'C'()piâ'c'\\dOÜ'Ofic'Ib: ,i' 
0262/2014 da Superintendência Regional Bra~ilia ,NortE!. (caíXá' " 
E ·' d 1) _,I,:~"'!.·,/I" conOffilca Fe era . -------------------------~'-'7.:" .... _=:-~-..;.;:_ç;~--
DADO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, em 
7 de outubro de 2014. --------------------------------------

Ministro TEORI ZAVASCKI 
Relator 

~ JI/tWt ~!§fuk"~ 
Prociirador-G 
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CERTIDÃO 

Certifico que me dirigi nesta Capital ao Setor de Administração Federal 

Sul, Quadra 4, Lote 3, Bloco "A", cobertura, nesta data e, às 17hOOmin, 

procedi à INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na pessoa 

do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, 

que recebeu a contrafé e apôs seu ciente no anverso deste mandado. 

Brasília, 08 de outubro ,d14/,! ~1 

NATO éi;Ai2CA~~~EDO 
/ Oficial de Justiça Federal 

< 
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PET 5210 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Min. Relatqr. 
Brasília, 9 de outubro de 2014. 

erreIfa 
Analista Judiciário - aI. 2190 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

N° 12014 - ASJCRIM/SAJ/PGR 
Distribuição por dependência à Reclamação n. 17.623-PR 
Relator: Ministro Teori Zavascki 
Reclamante: Paulo Roberto Costa 
Reclamado: Juiz Federal da 13a Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba/PR 

PROCEDIMENTO OCULTO 

Trata-se de expediente em que o Ministério Público Federal 

trouxe ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal conteúdo 

de acordo (e respectivos anexos e termos de depoimentos) de co

laboração firmado com Paulo Roberto Costa, com requerimentos 

ao final especificados de cisões do feito no contexto da denomi

nada "Operação Lava Jato". 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, encontra-se 

em andamento a tomada de depoimentos de Alberto Youssef, cujo 

acordo, já firmado, ulteriormente será submetido também a Vossa 

Excelência, tendo em vista a referência de nomes de pessoas de-
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PGR 

Entretanto, para melhor contextualização e compreensão sis

têmica de todos os fatos noticiados pelo primeiro colaborador e 

do que está pendente nos depoimentos do segundo colaborador, o 

Procurador-Geral da República requer seja sobrestada a análise do 

pedido anteriormente formulado pelo período de 30 dias, quando 

então será formulado novo requerimento a Vossa Excelência sobre 

o procedimento em tela . 

Brasília (DF), 29 de outubro de 2014. 

l:~!J~i(;;iroi B~ 
Procurador-Geral da Repúbl~ 

IDF 
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Supremo 'tri6una{ Pedera{ 

Petição 5210 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: 1. Trata-se d~ requerimento do Procurador-Geral 
da República, datado de 29 de outubro próximo passado, no qual consta: 

"Como é do conhecimento de Vossa Excelência, 
encontra-se em andamento a tomada de depoimentos de 
Alberto Youssef, cujo acordo, já firmado, ulteriormente 
será submetido também a Vossa Excelência, tendo em 
vista a referência de nomes de pessoas detentoras. de 
prerrogativa de foro. 

Entretanto, para melhor contextualização e 
compreensão sistêmica de todos os fatos noticiados pelo 
primeiro colaborador e do que está pendente nos 
depoimentos do segundo colaborador, o Procurador-Geral 
da República requer. seja sobrestada a análise do pedido 
anteriormente formulado pelo período de 30 dias, quando 
então será formulado novo requerimento a· Vossa 
Excelência sobre o procedimento em tela." 

2. O Procurador-Geral da República "enquanto dominus litis é o 
verdadeiro destinatário" dos elementos de prova colhidos nos procedimentos 
investigatórios (Rc117649 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 
26/05/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-1D4 DIVULG 
29/05/2014 PUBLlC 30/05/2014). 

Na condição de titular da ação penal perante o Supremo 
Tribunal Federal, sua atuação ganha contornos especiais, tanto que é 
irrecusável a promoção de arquivamento de inquérito por ele apresentada (Inq 
3322, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/08/2014, publicado 
em DJe-159 DIVULG 18/08/2014 PUBLlC 19/08/2014; Pet 2509 AgR, 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 25-06-2004, PP-
00873), assim como a negativa, por ausência de requisito subjetivo, do 
benefício da suspensão condicional do processo (RHC 115997, Relator(a): Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, processo 

~ 
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ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLlC 20-11-2013; HC 84935, 
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 
14/12/2004, DJ 20-05-2005 PP-00031 EMENT VOL-02192-03 PP-00492 
LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 420-425) .. 

Não há, portanto, outro encaminhamento senão franquear, ao 
dominus Iitis, o pleno exercício de suas atribuições constitucionais (art. 129, I, 
VII e VIII, da Constituição da República). 

3. Ante o exposto, defiro o requerimento, devendo manter-se 
acautelados os autos durante o prazo requerido. 

Com nova manifestação ou decorrido o prazo assinalado, 
voltem conclusos. 

Intime-se. 

Brasília, 3 de novembro de 2014 . 

~ 
Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, procedi à 
Procuradoria-Geral da República, onde entreguei, em 
mãos, ao Or. Danilo Pinheiro Dias, Procurador da 
República/ Secretário Especial do PGR, designado 
oficialmente por este para receber documentos durante 
sua ausência em razão de missão oficial. 

Brasília, 05 de o.de. '2014 ..... . 

FABIANO 
Analista Judi iário - Matrícula :2535 

L-__________ -:-::-'-:-:::-'-::,. ... -:-.= .. __ = ... = __ -'c:-. ~__:_::____:_:_'_,_:_~=='-----.-·-:c .... _ .. _._ 
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MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Extraído da Petição D. 5210, para 
intimação da Procuradoria-Geral da 
República, na pessoa do 
Procurador-Geral da .República, 
Doutor Rodrigo Janot MOnteiro de 
Barros, na forma abaixo:-----------

o Ministro TEORI ZAVASCKI, Relator,-------------------------------

MANDA 

que o Oficial de Justiça intime a Procuradoria-Geral da 
República, na pessoa do Procurador-Geral da República, 
Doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, ou na de quem as 
vezes deste fizer, do inteiro teor do despacho proferido em 
03/11/2014, cuja cópia segue anexa.-----------------------
DADO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 
em 05 de novembro de 2014.---------------------------------

V .... e...h.·h. 

, 

Ministro T~~VASCKI 
Relator 

'C ("V\ \ OS. jf. :z O -f {. 
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Pet nº 5210 

TERMO DE JUNTADA 

Nesta data, junto a estes autos petição da Procuradoria-Geral da 
República, com data de hoje, sem numeração e com duas laudas . 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

N° /2014 -ASJCRIM/SA]lPGR 
Distribuição por dependência à Reclamação n. 17.623-PR 
Relator: Ministro Teori Zavascki 
Reclamante: Paulo Roberto Costa 
Reclamado: Juiz Federal da 133 Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba/PR 

PROCEDIMENTO OCULTO E EM SEGREDO DE JUSTIçA! 

frERMOS DE COLABORAÇÃO DE PAULO ROBERTOl 
COSTA· . 

para homologação Relo Supremo Tribunal Federal 

o Ministério Público Federal vem perante Vossa Excelência 

apresentar retificação de parte de requerimento do disposto na alí-

neas "b" e "c" do item V ("Das Providências em relação a cada um dos 

termos"), no tocante à Roseana Sarney, que renunciou ao cargo de 

Governadora do Estado do Maranhão, em 10.12.2014. 
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PGR Reclamação nO 17.623/PR cisão pós depoimentos PRC 

Destarte, pelos fatos supervenientes ao pedido inicial, que são 

de conhecimento público, requer que os termos 3 e 7, no tocante 

à Roseana Sarney, sejam remetidos encaminhados à 13' Vara 

Federal de Curitiba. 

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014. 

~~p~cG'a=-
Procurador-Geral da República 

/DF 
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S T F 102.002 

Tl'.RMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao (à) ExcelenlÍssim ~ Scnhor(a) 

I I Mi!1iSI<O~ Rel~cr (a). 
Brasili" •. 1M. de U; (I"f\~_ de LO,4 

f-ABlANO DE AZEVEDO I <"1 A 
Matrícula 2535 
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Petição 5210 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento de retificação 
formulado pelo Procurador-Geral da República, em procedimento sob segredo 
de justiça, de tramitação oculta, ipso facto retomando o curso antes suspenso 
(fls. 606-607) . 

2. Com a juntada, voltem conclusos para decisão. 

Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2014. 

~ 
Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
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5 T F 102.002 

dl'o/Íff-MJW Gf7~dF.d 
fé!', SZ 10 

TERMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao (à) Exce1crrtíssimo' ; 'enho;(a.',' 

• ,.MinistlO(a) Relator (aj. 
Brasília, !_I"-t ,de a;~""g"10 de uH. 

FABIA.NO DE AZEVEDO M tEIR 
Motrícula 2535· 
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Supremo 'Iríl'unQ!{'F"áenz[ 

Petição 5210 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento formulado pelo 
Procurador-Geral da República, complementar a pedido de homologação de 
acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e 
Paulo Roberto Costa, conforme prevê o § 7° do art. 4° da Lei 12.850/2013, com 
vistas sobretudo a (a) determinar a cisão processual, mantendo-se em trâmite 
perante esta Corte apenas as apurações relacionadas a detentores de 
prerrogativa de foro, na linha do entendimento firmado no julgamento do Inq 
3515 AgR (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14-03-
2014); (b) deferir, nos termos do item V, as providências relacionadas aos 
termos do depoimento prestado por Paulo Roberto da Costa; (c) autorizar a 
abertura de conta judicial para transferência voluntária de valores depositados 
no exterior pelo colaborador. Para tanto, ratificou o pedido de homologação e 
requereu também reconhecimento da validade de todos os procedimento 
adotados na tomada de depoimentos do colaborador; autorização para que o 
Ministério Público mantenha uma cópia dos depoimentos assinados, além de 
cópia da mídia dos aludidos depoimentos; instauração de procedimentos 
autônomos para cada termo em que haja competência do Supremo Tribunal 
Federal; designação de juízo federal para a execução das medidas 
relacionadas ao acordo; juntada de arquivo magnético com a digitalização das 
páginas da agenda do colaborador; e juntada de planilha de contratos, além de 
relatórios atinentes à contabilidade de contas localizadas no exterior. 

Já em 2 de outubro passado o requerimento liminar de abertura 
de conta foi deferido (fI. 591) e devidamente cumprido (fI. 597). 

Em 29 de outubro (fls. 604-605) o requerente pediu e teve • 
deferido (fls. 606-607) o sobrestamento do feito, cuja continuidade se veri:ic~ ~/ 
partir de requerimento datado de 16 de dezembro passado (fls. 611-612). ~ 
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2. Em 29 de setembro passado proferi decisão homologatória 
do acordo de colaboração premiada, no âmbito de procedimento correlato a 
este, de tramitação oculta e sob segredo de justiça, de modo que a validade 
dos depoimentos se acha já ratificada, nos limites da legislação de regência. 

Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, cabe 
apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função a 
análise da cisão das investigações (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLl, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-
2011 PUBLlC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066), assim como -
conforme orientação mais recente - promover, sempre que possível, o 
desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para 
manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com 
prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3515 AgR, 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2014 PUBLlC 14-03-2014), 
entendimento que ademais já se aplicava desde há muito quando claramente 
incidente, como no caso, hipótese de "conveniência da instrução e [ ... ] 
racionalização dos trabalhos" (AP 493 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLlC 
07-11-2008 EMENT VOL-02340-01 PP-00121 RT J VOL-00208-01 PP-00014). 

Faz-se necessário esclarecer, entretanto, que essa diretiva 
deve ser afastada na presença de situações excepcionais, em que os fatos se 
revelem "de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuizo a seu 
esclarecimento", já que "a competência constitucional originária para o 
julgamento de crimes imputados a determinados agentes públicos e 
autoridades públicas, dentre elas parlamentares federais", pode vir "a abranger, 
conforme a excepcionalidade do caso, por prorrogação, os crimes conexos e 
os coacusados desses mesmos crimes (arts. 76, 77 e 79 do Código de 
Processo Penal)" (AP 853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 
19/05/2014, DJe-097 DIVULG 21/05/2014 PUBLlC 22/05/2014) 

Destaca-se que o momento não versa sequer abertura de 
inquérito, mas autênticas peças de informação, e a cautela observada pelo 
dominus litis merece acolhimento, já que, antes de mais nada, prestigia o 
princípio do juiz natural. 

3. Os requer"lmentos secundários (item a-e/i-k de fls. 144-145) 
já se encontram vencidos, assim como o cautelar de abertura de conta (fls. 591 
e 597). 

4. Ante o exposto, defiro os requerimentos de cisão processual, 
mantendo-se no Supremo Tribunal Federal aqueles termos em que figurem 
detentores de prerrogativa de foro correspondente (item VII, h), com remessa 
dos demais aos juízos e tribunais indicados. 

Cumpra-se conforme descrito no item V de fls. 140-142, 
observada a retificação requerida à fI. 612, certificando-se. 

Defiro o requerido no item VII, i, designando o juízo referido no 
item V, f. 

Designo o Juiz Márcio Schiefler Fontes, magistrado instrutor 
convocado para atuar neste Gabinete, nos termos dos arts. 3°, 111, da Lei 
8.038/1990 e 21-A, § 1°, I, do RISTF, a supervisão do cumprimento do ora • 

~ 
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deferido, já a partir de 5 de janeiro vindouro, com autorização para subscrever 
os expedientes necessários inclusive. 

Certifique-se o cumprimento item 2 de fI. 2. 

Intime-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2014. 

~, ~ 
Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
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S T F 102.002 

PET N2 5210 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento à decisão proferida em 19.12.2014 (fls. 616-618), os 

termos de depoimento abaixo descritos foram autuados na classe processual Petição e 

distribuídos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Teori Zavascki, conforme tabela a seguir: 

Depoimento Petição 

3 5252 

5 e 18 5253 

6 5254 

7 5255 

8 5256 

9 5257 

10 5258 

11 5259 

13 5260 

14 5261 

15 5262 

16 5263 

17 5264 

19 5265 

20 5266 

23 5267 

24 5268 

25 5269 

26 5270 

27 5271 

29 5272 

28 e 44 5273 

59 5274 

60 5275 

68 5276 

Certifico, ainda, que, nas dependências do gabinete do DD. Relator do processo em 

epígrafe, elaborei 25 ofícios (numeração 21 a 45), que acompanham as referidas petições. 

Brasília, 13 de janeiro de 2015. 

LOid~ilva Chaves 

Matrícula 2580 
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S T F 102.002 

PET Nº 5210 

CERTIDÃO 

Certifico que, nos termos do que deferido na decisão proferida em 19.12.2014 

(fls. 616-618) e em atendimento ao requerimento do Ministério Público Federal de fls. 3-145, 

elaborei, nas dependências do gabinete de Sua Excelência o Senhor Ministro Teori Zavascki: 

• Ofício 4/2015 à 13! Vara Federal de Curitiba, acompanhado de cópias da referida 

decisão e dos termos de depoimentos de nºs 3, 4, 7, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 

64,65,66 (numerado como 67 às fls. 529-534), 67 (fls. 535-537), 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79 e 80, bem como de nºs 1, 2, 5, 18, 28 e 68, conforme descrito no 

item V, "a", "c", "r' (fls. 139-142), e VII, "i" ( fls. 145) do parecer ministerial. Todas as 

cópias dos referidos depoimentos receberam a identificação "Via 13! VF Curitiba-PR", 

datadas e rubricadas, em todas as folhas, pelo Magistrado Instrutor, Dr. Márcio 

Schiefler Fontes. 

• Oficio 5/2015 ao Superior Tribunal de Justiça, acompanhado de cópias da referida 

decisão e dos termos de depoimentos 4, 12, 65 e 66 (numerado como 67 às 

fls. 529-34), bem como 1, 2, 13, 20, 22, 60 e 68, conforme descrito no item V, "a", "d" 

"e" do parecer ministerial (fls. 139-141). Todas as cópias dos referidos depoimentos 

receberam a identificação "Via 5TJ", datadas e rubricadas, em todas as folhas, pelo 

Magistrado Instrutor, Dr. Márcio 5chiefler Fontes. 

• Mandado de intimação destinado ao Ministério Público Federal, na pessoa do 

Procurador-Geral da República, acompanhado de cópia da decisão mencionada, com a 

identificação "Via PGR". 

Certifico, ainda, que conforme determinado na sobredita decisão, em vista do parecer 

de fls. 611-612, as cópias dos termos de depoimento 3 e 7 foram encaminhadas à 13! Vara 

Federal de Curitiba/PRo 

Certifico, também, que sucede o termo 65 (fls. 526-528), dois termos com a 

numeração 67, juntados às fls. 529-534 e 535-537, em aparente erro material, conforme 

apontamentos do próprio requerente (fls. 110-111). Por esse motivo, nos expedientes fiz 

menção ao termo 66 seguido da expressão "numerado como 67 às fls. 529-534". 

Brasília, 12 de janeiro de 2015 

LOid~va Chaves 

Matrícula 2580 
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PET N2 5210 

CERTIDÃO 

Certifico que, nos termos do que deferido no despacho proferido em 24.9.2014 

(fls. 2), elaborei, nas dependências do gabinete de Sua Excelência o Senhor Ministro Teori 

Zavascki, o Ofício 63/2015 destinado ao Procurador-Geral da República, acompanhado de 

cópia do despacho mencionado, encaminhando "umas das vias dos depoimentos", com a 

• identificação "Via PGR". 

• 

5 T F 102.002 

Brasília, 12 de janeiro de 2015 

LOide~a Chaves 

Matrícula 2580 
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"c:.. . A. 

Segredo de 
Justiça 

" .... "1>' 

Ofício· n ;c-4/Z015 

Brasília, 12 de janeiro de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
Juiz da 13' Vara Federal de Curitiba/PR 

PETIÇÃO Nº 5.210 
REQUERENTE: Ministério Público Federal 

Senhor Juiz, 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Teori 
Zavascki, DD. Relator dos autos em epígrafe, em cumprimento à 
decisão proferida em 19 de dezembro de 2014 (cópia anexa), 
mediante a qual foi deferido requerimento de cisão processual. 
formulado pelo Procurador-Geral da República, encaminho-lhe 
cópias dos termos de depoimento 3, 7, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55 , 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66 (numerado como 67 
às fls. 529-534), 67 (fls. 535-537), 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80. Acompanham, ainda, este expediente, por força 
do deferimento, cópias dos termos de depoimento 1, 2,· 4, 5, 18, 
28, 68 . 

Anoto que o requerente fez as seguintes observações: no 
que concerne ao termo de depoimento 74, "juntar aos TDs nOs 1 e 
67" (fls. 535-537), "mas procedimento a ser adotado em primeiro· 
grau, pois há envolvimento apenas de empresa(s) particular (es) e 
pessoa(s) física(s) sem prerrogativa de foro"; no que se refere 
ao· termo ·de depoimento 79, "j untar cópia nos· TDs·· n º-scc1 ó ""3 6 ;. 37,' 
38, 40, 43, 45, 51, 53, 68 e 77"; em relação ao termo de 
depoimento 80, "juntar nos TDs nOs 38 e 71". 

Ademais,. registro-lhe que esse. d. Juízo_ foi . designado 
"para adotar as providências relacionadas à execução do acordo do· 
Ministério Público Federal com Paulo Roberto Costa", cuja cópia 
foi encaminhada em 29 de setembro de 2014. 

\lose 

Atenciosamente, 

Márcio 
J 

hiefler Fontes 
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Brasília, 13 de janeiro de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Procurador-Geral da República 

PETIÇÃO Nº 5.210 
REQUERENTE: Ministério Público Federal 

Senhor Procurador-Geral da República, 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Teori 
Zavascki, DD. Relator dos autos em epígrafe, em cumprimento ao 
despacho proferido em 24 de setembro de 2014 (fl. 2 - cópia 
anexa), encaminho-lhe "uma das vias dos depoimentos 
assinados", com a identificação "via PGR", bem assim intimo 
Vossa Excelência a disponibilizar, em até 10 (dez) dias, 
dispositivo eletrônico apto a viabilizar o deferido no item 2, 
segunda parte, do já aludido despacho. 

\lose 

Atenciosamente, 0) 
('/~ 

Márcio~~r"Font:s 

/ 
/ 

/ 

Júiz Instrutor ~';~'.'~ ~ ········l~····y-c-~ . 
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S T F 102.002 

PET NQ 5210 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, entreguei em mão, ao Exmo. Sr. Procurador da 

República, Marcello Paranhos de Oliveira Miller, matrícula 910, o ofício de número 4/2015, 

acompanhado da documentação nele referida, conforme recibo a fls. 622 . 

Brasília, 14 de janeiro de 2015. 

Denis Ma1.
i\ 1 rreira 

MatríC!S :t90 
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S T F 102.002 

PET Nº 5210 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, entreguei em mão, ao Exmo. Sr. Procurador da 

República, Marcello Paranhos de Oliveira Miller, matrícula 910, o ofício de número 63/2015, 

acompanhado da documentação nele referida, bem como da 2ª via da documentação juntada 

às fls. 243-287, conforme recibo a fls. 623 . 

Brasília, 14 de janeiro de 2015. 

Denis M/J;;:( Ferreira 

Mat~:~S 2190 
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Ofí6ion. 512015 

Brasília, 12 de janeiro de 2015 

A Sua Excelência o 
Ministro FRANCISCO 

Senhàr - , FALCAO,I 
Presidente do Superior Tribünal de Justiça 

PETIÇÃO N° 5.210 
REQUERENTE: Ministério Público Federal 

Senhor presidente, 

~~~,~O\I( 
01 v smilh 

Cnrf a , de" ""ia 
W " da l'reSl 

Juiz AUT-·h":'" \ de Justiça 
'orlnbuna supen 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Teori 
Zavascki, DD. Relator dos autos em epígrafe, em cumprimento à 
decisão proferida em 19 de dezembro de 2014 (cópia anexa), 
mediante a qual foi deferido requerimento de cisão processual 
formulado pelo Procurador-Geral da República, encaminho-lhe 
cópias dos termos de depoimento 4, 12, 65 e 66 (numerado como 
67 às fls. 529-534), para as providências cabíveis. 

Acompanham, ainda, este expediente, por força 
deferimento, cópias dos termos 1, 2, 13, 20, 22, 60 e 68. 

\lese 

ACencio"=ence, Jl f' 
Márcinlschiefler Fontes 

Juiz Instrutor' 
/ 

/ 

do 
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CERTIDÃO 

Certifico que me dirigi nesta Capital ao SAFS, Quadra 06, Lote 01, 

Trecho III, Edificio Ministros !, nesta data às 17hSOmin, local em que 

entreguei ao Juiz Auxiliar da Presidência do Superior Tribunal de 

Justiça CARL OLAV SMITH, envelope contendo original do presente 

oficio com a documentação que o acompanhava. 

Brasília, 14 de janeiro de 2015. 

Oficial de J 
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Pet nO 5210 

TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos o mandado de intimação que segue devidamente 
cumprido. 

8,,,m,_ 7? 2015. 

FtiBIANO MOREIRA 
/ Matrícula 2535 
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MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Extraído da Petição n. 5.210, 
para intimação do Ministério 
Público Federal, na pessoa do 
Procurador-Geral da República, 
Doutor Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros, na forma abaixo:--------

o JUIZ MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, MAGISTRADO INSTRUTOR DO GABINETE DO 
MINISTRO RELATOR, 

MA N D A 

que o Oficial de Justiça intime o Ministério Público Federal, na 
pessoa do Procurador-Geral da República, Doutor Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, ou na de quem as vezes deste fizer, do inteiro 
teor da decisão de fls. 616-618, cuja cópia segue anexa.---------
DADO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, em 12 de 
janeiro de 2015.------------------ -------------------------------

~ 
'EJ!uarrfo ~bl' ~ R ...... I da Repu 'co procura"" .. '.~- d PGP 

·'.hefe de Gabinete o 

/losc 

ler Fontes 
Juiz Instrutor 
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CERTIDÃO 

Certifico que me dirigi nesta Capital ao Setor de Administração Federal 

Sul, Quadra 4, Lote 3, Bloco "A n nesta data e, às 17h30min, procedi à 

INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL, na pessoa do 

Procurador Regional da República Eduardo pelella, que recebeu a 

contrafé e apôs seu ciente no anverso deste mandado. 

Brasília, 14 de janeiro de 2017 ~ y' 
C~RÇAL~CEDO 

Oficial de .!ustiça Federal 
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Gabrieht Hardt 
Juíza Federal Sub$.tit ... to. 

Ofício n. 4/2015 

Brasília, 12 de janeiro de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
Juiz da 13" Vara Federal de Curitiba/PR 

PETIÇÃO NQ 5.210 
REQUERENTE: Ministério Público Federal 

Senhor Juiz, 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Teori 
Zavascki, DD. Relator dos autos em epígrafe, em cumprimento à 
decisão proferida em 19 de dezembro de 2014 (cópia anexa), 
mediante a qual foi deferido requerimento de cisão processual 
formulado pelo Procurador-Geral da República, encaminho-lhe 
cópias dos termos de depoimento 3, 7, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55 , 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66 (numerado como 67 
às fls. 529-534), 67 (fls. 535-537), 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80. Acompanham, ainda, este expediente, por força 
do deferimento, cópias dos termos de depoimento 1, 2, 4, 5, 18, 
28, 68 . 

Anoto que o requerente fez as seguintes observações: no 
que concerne ao termo de depoimento 74, "juntar aos TDs nOs 1 e 
67" (fls. 535-537), "mas procedimento a ser adotado em primeiro 
grau, pois há envolvimento apenas de empresa(s) particular (es) e 
pessoa(s) física(s) sem prerrogativa de foro"; no que se refere 
ao termo de depoimento 79, "juntar cópia nos TDs nQs 1, 36, 37, 
38, 40, 43, 45, 51, 53, 68 e 77"; em relação ao termo de 
depoimento 80, "juntar nos TDs n's 38 e 71". 

Ademais, registro-lhe que esse d. Juízo foi designado 
"para adotar as providências relacionadas à execução do acordo do 
Ministério Público Federal com Paulo Roberto Costa", cuja cópia . foi "nn~i::::i:':n::, Ô"C"rnbl? 

Márcio S~iefler Fontes 
J1J!l'z Instrutor 
/ 

// 
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CONFIDENCIAL 

.' . .. 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 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 69 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA' 

Ao(s)09 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, matricula nO 8190, 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 daSilva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 

· 1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração queserà levado à ratificação 
· do Procurador Geri'llda República, e na presença do Procurador da República DIOGO 
CASTOR DE MÁTTOS 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, notadarnente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a ?C, 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 Lei n° 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; QUEodeclarante renuncia, na presença deseu defensor, aodireitoao 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 presénte ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung Hera, 

· Serial Number E2FWJJHD2229B7), alémdoregistro escrito (duas vias do termo assinadas 
empapei), 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, 
legalidadeevoluntariedade, 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.premiadi'l dependem de .um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4°daLei nO .12 .. 850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e dasirifraçõespenais 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 pratica as pela organização 
criminosa;. bem cOmO' a concessão do. benefício levará em cont personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, agravidadé e a répe u são social do fato 

..• ~ 1 
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CONFIDENCIAL 

POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDIÔNCIA 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 

· criminoso e a eficácia da colaboração; QUEo 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 específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido,. em juízo, separadamente dos demais 
coautorese partícipes; IV - partícipar das audiências sem contato visual com os outros 

. acusados; V - hão ter sua identídade reveiada 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 devera 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 veículo 
EVOKE DINAMIC placas FZQ1954/SP diz ter sido adquirido no mês de maio de 2013 por 
ALBERTOYOUSSEF.em nome do declarante por conta de comissões. relativas a contratos 
firmados entre a . PETROBRAS' e empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento, 
possivelmente entre os ah.osde 2009 e2012;QUE, esse veículo!)e referia a valores ligados 
a atividádedeintermediaçãodé verba para fins políticoS entre as empreiteiras eos partidos, 
realizéidadurante a gestão do declarante a frente da Diretoria de Abastecimento da 
PETROBRAS; QUE, não conhece as pessoas de BRUNO NOVAES DIAS e de TIAGO 
HENRIQUE GOMES responsáveis pelosdepósiios para o pagamento desse veículo; QUE, 
acrescenta ter renunciado a propriedade desse automóvel, reconhecendo ser o mesmo 
produto do crime, como parte do acordo de colaboração; QUE,esclarece ainda que a versão 
inicialmente apresentada quanto a esse veículo ser fruto do p gamento de um serviço de 
consultoria que teria sido prestada a ALBERTO YOUSSEF tou-se na verdade de uma 
versão. elaborada mediariteacordo entre o declarante e . BERTO YOUSSEF a fim de 
justificar a origem do automóvel. Nada mais havendo a ser onsignado, determinou-se que 
fosse encerrado o presente termo que, lidô' e achado conf rme vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes com iacres númefu 10571 e 10572 drão Polícia Federal. 

. AUTORIDADE POLlCI 

DECLARANTE: .~~---'r\--=:::'_~=---'F--=-,,~----=_-+-_I-r;.----,-______ _ 
Pa lo Roberto Costa 

\ . " 
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, CONFIDE:NCIAL 

" ,POLICIA FEDERAL, ' 
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO, DO PARANÁ , 

" ,DRCOR.':': Delegacia Regional de Com bale ao Crime Organizado ' 
DELEFIN';'; Delegacia de Repressão a Crimes contrà o' Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

. : .. . . '. . 

PROCU~AbOR DA REPÚBLICA _~~~~~~~;-::-;;-~ __ ~ __ 
,,--Q' 
~·r 

TESTEMU NHA: '--,--'~"""--'-'--'----:-=-:::-:-:-::c:--:--,--'~~ffi.-' -:--_~ __ --,-__ 

,',' APF Wiligton Gab'r~, reira 

. A difusiio-n'ão àutorizada ~~ste.conhecimento 
. caracteriza 'vlolação,de sigilo furiciona(capltuladc)no. 

art .. 325 do.Códlgo Penal Brasileiro. ' ' 
Pe'ná: reclusão 'de 2 (dois) a,6 (seis) ~nos e ~Ulta. 

. Constitui crime "realizar a Interceptàção de comunicações 
. telefônic'as', 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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CONFIDENCIAL 

, POLICIA FEDERAL , 
',' SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA 

DRCOR- Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
',DELEFIN -Delegacia de, Repressão a,Crimescontra o Sistema Financeiro e,Desvio de Verbas Públicas 

'TER.MO DECÓLABORAÇÃO N° 70 ' 

, ,TERMO DE DECLARAÇÕES, 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

'. ·'AO(~) 11 dia(S)" do . Illês " de ,setembro de 2014" nesta Su~erintendência, Regional do 
,DepartamentO de Polícia" Federal, em CuritibalPR, 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 1152lGab 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/PR, Engenheiro, .identidade 1708889876 -CREAlRJ, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
doProcurador 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,OAB8P320868, sob todas as 
,cautelas desigilo determinadas,atendendo àosditames da Lei 12.850/2013, notadamente 

, quanto ao disposto nos artigos4°a 7°,inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: 
QUEo 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 

, comoMinistérioPúblicoFederal; QUEo decl.arante renuncia, na presença de seu defensor, 
'. ao direito aosilêncio;firmando o COmpromisso lE~gal 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 éientes do registroaudiovisualdo presente ato de colaboração em 
mídi,a digital (rio Samsung1Tera,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,osquais serão,aofinal do ato, devidamente lacrados e entregues ao 

representante do Ministério Pública Federal ora presente, o qual ficará responsável pela 
guarda, custódia e preservaçãO do sigilo das il1formações;QUE o declarante afirma estar 

, , ciente de que o presentealode 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,osefeitos da colaboração premiada dependem de um ou 'mais dos 
seguintes resultados, dentreOuttos, conforme o art. 40 da Lei nO 12.850/2013: I - 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; UI ..:. a prevenção de ínfrações penais decorrentes das atividades' 
. da orgahizaçãocriminosa; IV -arecuperaçãototal ou pardal do produto ou do proveito das 
infraçÕes penais pratiêadas pela organização criminosa; bem como a.çoncessão do benefício 

, levaráem conta a personalidade do colaborador, a eza, as circunstâncias, agravidade 
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e a repercusSão social dd fato~riminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante 
taiTlbém declara estar ciente dos direitos do colaborador previstOs no art. 5° da Lei nO 
12.850/2013: 1-· usufruir das medidas deprofeção previstas na legislação específica; II - ter 

"nome, qualificaçãO; iniagem e demais lriformações preservados; lIi - 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 .serJotografadoou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI -
cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréusou condenados; QUE, 
está sendo advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais 

• investigados como forma deàcerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de 
suas déclarações; tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou 
qualquer outro), o que poderá implicarem prejuízo ao seu acordo; QUE indagado se tem 
COnhecimento do empreendimento denominado "Modernização e Adequação do Sistema de 
Produção da Refinaria presidente Gétúlio Vargas -' REPAR", localizado dentro da área 
industrial da PETROBRÁS no Município de Araucária/PR, afirmaqué sim, pois se trata de 

· empreendimento' realizado durante o período em que já ocupava a posição de Diretor de 
Abastecimento daPETRQBRÁS; QUE objetivo désse empreendimento era a melhoria da 
qUalidade do diesel eda gasolina em relação aoteordoenxofre, o que era uma exigência 

. da Agência NacionaldoPetróleo-ANP;QUEindagadosobre de quem partiu, na época, no 
âmbito interno da PETROBRÁS; a decisão <;le realizar o.referidoempreendimento, afirma 

· que se tratava de uma exigênciadaANP, sendo um empreendimento necessário para a 
estatal; QUE .indagadpsObrequal era a importância do referido empreendimento para os 
neg.ócios da'. PETROBRÁS, . afirma que era uma adéquaçãO impreScindível para o 
desenvolvimento dos. negócios da empresa, no sentido de adequar a qualidade dos 
derivados de petrÓleo; qUE indagado se também havia interesses escusos na realização do 

.• referido empreendiménto, como o desvio de reclJrsos públicos, afirma que Sim, por' 
· intermédio das . empresaS contratadas via consórcios' que integravam o processo de 
cartelizaÇão já mencionada em outros termos de colaboração, sendo que, a partir disso, 
houve o desvIo de reçursospúblicos por meio de algumas das obras realizadas na REPAR; 
QUE as obraS relacionadas . à·' REPAR estavam dentro do orçamento da Diretoria de 
Abastecimento,.inserido no. plano quinquenal da PEtROBRÁS, mas foram executadas, 
asSim comoas demais obras de grande porte de PETROBRÁS, pela Diretoria de Serviços; 

. QUE o declarante. afirmaqué a participação das empresas. contratadas para obras na 
'. REPAR se' deu· por meio de processo de 'escolha . dentro do cadastro' existente da 
PETR()BRAS:nãohavendodireciOiiamento; QUE indagado' sobre o Contrato 
0800.0035013.07 ,2 ~ CT 101 (Construção de unidade de Gasolina - Carteira de Gasolina) -

· cujo' valortOtal,incluindo aditivos e itens' constante.s do DFP como !'verba", é' de R$ 
1.885.378:778,29,>firmado com o CONSÓRCIO CONPAR (CNPJ08.968~718/0001-88), 
formado pelas empresas CONSTRUTORA NORBERTOODEBRECHT SA' (líder do 

. consórcio'. - . CNPJ. 15.102.288/0001-82),CONSTRUTORAOAS LTDA(CNPJ 

.' 14 .. 3.10.~77 .. /0001-04)e. UT .. ~ENGENH.ARIA .•.. $A.{CNPJ.44 .. 0~3,66110001"08), ~firma que~ 
estas· tres empresas participaram do processo .de cartehzaçíl,.c . QUE pode afirmar, com 
certeza, que este contrato específico foi ob' to-rlecartelizaçad foi superfaturado, tendo 

. ....• .. •..•.•...•.. .•.... .•...•.•. ••••.. •..•..• •..••. .... \ ... . tr 2 
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gerâd~o per~entualex~edentede3% (três por cento), d~stinado aos partidos políticos, 
conforme esquema já detalhado em termos anteriores; QUE indagado sobre como se 
operacionalizou o sl.lperfaturamenio, afirma que pode ter se dado mediante a majoração da 
planilha de.preços unitários ou noBDI, mas não saberia precisar detalhes sobre a fraude no 
contrato específico;QUÉ .não. sabê detalhar como e por intermédio de quais empresas o 
consórcio referido repassouvalOres.aALBERTO YOUSSEF ou mesmo a JOSÉ JANENE; 

.' . QUE indagado 'sobre oCciiltrato 0800.0043363'98.2- CT 111 . (Fornecimento de 
.•. equipamentOs, materiais, serviços e montagemêletrônicado OFF-SITE) -:- cujo valor total, 

• 
. . incll.lindoaditivose eventos globais, é de R$ 2,261.302.097,18, firmado·com o CONSÓRCIO 

INTERPAR(CNPJ .10.217.884/0001~94), formado pelas empresas MENDES JÚNIOR 
TRADING E ENGENHARIA SA (CNPJ 19.394.808/0001~29), MPEMONTAGENS E 
PROJETOSESPECIAISSA (CNPJ 31.876.709/0001-89) e SOG -SISTEMAS EM ÓLEO 
E GÁssA (CNPJ 07.639.07110001-88), afirma que a MENDES JÚNIOR TRADING E· 

· ENGENHARIA SA era uma empresaque.partiCipava do processo de cartelização; QUEem 
, razão disso; podeafirmarócom certeza,qúeestecontrato específico foi objeio de 
cartelização e foi superfaturado, tendo gerado o percentual excedente de 3% (três por cento), 
destinado aOs partidospolíticcis,conformejá detalhado em termos anteriores; QUE indagado 
sobre como se operaciorializouo superfaturamento, afirma que pode ter se dado mediante 

· a majoração da planilha de preços Unitários ou no BDI, mas nãO saberia preCisar detalhes 
sobre a fral.ldenocontrato específico, pois isso se deu deritro da comissão de licitação; QUE 

.... não sabe detalhar como e por intermédio de quais'empresas o consórcio referido repassou 
· valores a.ALBERTO YOUSSEFciumesmO .aJOSE JANENE;QUE indagado' sobre o· 
· Contrato 08(i0;0043403.08:2~ CT112 (Carteirà deCoque/HDT) - cujo valor total, incluindo 
aditivóseeve.ntosglobais, édé R$'2A97.235:143,87: CONSÓRCIO CCPR-REPAR (CNPJ 

·10.197.769/0001~03)formado pelas empresas CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 
CORRtASA . (CNPJ 61.522.512/0001-02) e. PROMONENGENHARIA LTDA (CNPJ 

• '. 659.757:588~15),afirma, que a CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO: CAMARGO CORRtA SA 
.'. participávado processo' de cartelização; QUE· a PROMON ENGENHARIA LTDA. não 

participava; QUEem razão disso, como a CAMARGO CORRtA SA era cartelizada, pode 
· afirmar, cOm certeza, ql.lehouvesuperfaturamento no referido contrato no sentido de gerar 
o percef]tual.excêdente jáieferidode 3%; QUE indagado sobre como se operaCionalizou o 
superfaturamerito,. afirma que pode ter sê dado mediante a majoração da planilha de preços 
unitários ou noBDI, mas não saberia preCisar detalhes s.obreafraude nó contrato específico; 
QUE não sabe detalhiu com() e por intermédio de. quais empresas o consórcio CCPR-. 
REPARrepassou os .valores desviados posteriormente; QUE indagado sobre o Contrato 
0800.0048529.09.2 ~CT 114 (Tratamento de Despejos Industriais .~'. UTDI - 11) - cujo valor 

· total, 'incluindo aditivos.· e '. eventos globais, é . de '. R$ 393.922.925,39: CONSÓRCIO 
PASSARELU 1 GEL-REPÀR;(CNPJ10.544.171/0001c35), formado pelas empresas' 
CONSTRUTORA PASSARELLI .. LTDA. . (CNPJ 60.625.829/0001 ~01)' e GOETZE LOBATO 
ENGENHARIA LTDA.(CNPJ 89.952.709/0001-09)óafirma que tais empresas nãO~ 

..particiParam.do p.ro.c.esso d. e. carteli.za.ção. ' sendo que o declaran nunca manteve qualquer. 
· reunião comrepresentarites de tais empresas na Di[etoriade A ecimento; QUE indagado 

.. ,6bc","diro;' dO Trib"",ldeGo"m, ~c de~~dO . nat"mmeJifeCi:O. . 
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· contrato,afii-maqlie' não sabe fornecer detalh~ssobre o que poderia ter motivado tal 
~uperfaturari1ento; QUE pode afirmar, com certeza, que a partir destetontratoespecífico não 

'. houve destinação de valores em favor da Diretoria de Abastecimento,poisas empresas não 
.' .• integravamo processodecartelização;QUE indagado sobre oContrato 0800.0045604.08.2 
.....•• CT149 '(Unidade de Tratamento de Água) -cujo valor total, incluindo aditivos e eventos 

globais, éde R$516.955.251,70, firmado com o . CONSÓRCIO WJSB f Enfil (CNPJ 
1 Ó.342.712f0001-42), formado pelasempresasV.w.S. BRASIL LTDA (CNPJ 
96.S91.128fboll1-46) e ENFIL S.A. (CNPJ 00.286.550fOll01-19), afirma quelais empresas 

· não participavamd6 processodecartelizaçãoe também não sabe esclarecer o motivo do 
. . Tribunal de Contas da União ter detedado súperfaturamentoem tal contrato; QUE a defesa 
· da PETROBRÁS junto ao TCU sempre foi feita pela Diretoria de Serviços; QUEa respeito 

de pagamento. específico feito. pela REPAR fi' empresa·. SANKO' SI DER, do valor de R$ 
3.600.000,00,0 declarimtenaosabe explicar o motivo; QUE não foi solicitado ao declarante, 
tampouco chegou ao seu conhecimento, o repasse direto de valores oriundos dos contratos 

. 'acíma especificados objetos do cartel para agentes polític()sespecíficos. Nadamais havendo 
.. aser 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 .10573 e 10574 
pad rão Polícia Fede~'~=-___ ---' ______ --'-~ ___ ---'----':'--bL~ 

. .. .".. .... ::-

AUTORIDADE pOLICIAL: ,,-'.-:-' t1iFeiiõeEdlLdfc~~~~~r--=------c:~--:-

". PROCURADOR DA REPÚBLI.CA: ~-:-;:~F~:-;---;-""",=Xc-:------

'.' TESTEMU NHA: ~~--:----'----,,-,=-=-'t-->:\..JIP:-~---:-~-----~---
'APF 
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A 'difusAo não autorizada deste 'conhecimento 
_cara~terfza violação de,slgllo .futlcic:mal capitulado "<? 

. ·ort. 325 do Código Penol Bro.llelro .. 
Pena: ré~lu~ãq:de 2"{dois)-a.6 (5815)-a.005 e mul,ta., 

. Constitui crime realizar a'lnterceptação, de comÚnlcaçôes 
telefónfcas,'de informática" ou.telemátlca;- ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorizaçAo judicial ou com objetivos não 
"autorizados em lei, nos termos do art 10 da·LeI9.-296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
... . ..... . . 
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... TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
quê presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(o) 09 dia(s) do mês. de setembro de 2014, nesta Superintendência Region'al do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, Primeira Classe, matrícula n" 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 
BachmannCosta e Evolina Pereira da. Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte 
AlegretPR, Engenheiro, identidade 1708889876 - CRÉAlRJ, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador daRepública 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, OABSP320868, 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 ci 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 Ministéri() Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, 
ao diréito ao silêricio, firmando Ó ,compromisso legal de dizer a verdade, rios termos do §14 
do art. 4° da Lei· nO .12.850/:2013; QUE o declarante e sua defensoraautorizarri 
expressamerite e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 

. mídia digital(HD SamsUng nera, 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 
represeritante do Mir:1istério Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de queo presente ato de colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, 
o qUal verificará a suaregularidade: legalidade. e voluntariedade, podendo o juiz recusar a 
homologaçãocasonãoatendâ 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: I - a ~ 
identificação dos d.emais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; li-a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 111- a prévenção de infrações penais decorrentes das atividades 
da organização criminosa; IV - a recUperação total ouparcial do produto ou do proveito das 
infrações penais praticadaspeia organização criminosa; bem como a concessão do benefício 
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, . -. . 

ea,repercussÍ'io 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 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 reveladapelos meios de 
comunicação, nem serfotografadó ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI -
cumprir pena eni estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, 
está sendo advertido de que devera evitar qualquer tipo de comunicação' com os demais 
investigados como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de 
suas declarações" tailtodireta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou 
qualquer outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE sobre a destruição 
e ocultação de provas após a deflagração da Operação Lava Jato, o declarante afirmou que 
não possuía quaisquer provas sobre os ilícitos pelosquaisestava sendoinvestigado na sede 
da COSTA GLOBAL que não tenham sidoapteendidos pelos policiais por ocasião do 
cumprimento do mandado de busca e apreensão neste local; QUE não orientou os seus 
familiareS a irem até asede da COSTA GLOBAL para Suprimir ou retirar documentos; QUE 
apesar disso, quando, os ,policiais estavam cumprindo a busca e, apreensão, em sua 
residência, foi mencionado pela Delegada Chefe da equipe poliCiai que tambéni seria 
cumprido mandado de busca e apreensão no escritório da COSTA GLOBAL, sendo que isto 
foi dito na presença das filhas do declarante; QUE em razão disso as suas filhas ARIANA e 
SHANNI, ,aconipanhadasde, seus genros HUMBERTO, e MARCIO, espontaneamente 
deslocaram-se até (, escritórlóda COSTA GLOBAL e, pelo fato de que naquele momento 
airidanão havia equipe policial no local, aproveitaram a oportunidade para retirar seus 
objetos pessoais que lá Se encontravani; QUE nesta oportunidade foram retirados do 
escritório da costA GLOBAL documentos relativos a empresa FLEXIV, que comercializa 
móveis de escritório e era representada por sua filha ARIANA no Rio de Janeiro; QUE 
também foram, retirados do local. docunientos relativos a empresa "021" de seu genro 
MARCIO; QUE indagado por que motivo foram retirados tais documentos no momento em 

,quea operação foideflágrada,enquantoó declarante estava recebendo policiais em sua 
residência, afirmaque seus familiares "ficáram com medo", porque nunca haviam passado 
'por unia situaçãó como aquela; QUE os documentos retirados foram levados para as 
residências, de seUs familiares, nas quais foram inclusive cumpridos mandados de busca e 
apreensãciem seguida; QUE ratifica a integral veracidade dos depoimentos que prestou na 
sede da Policia Federal noRio de Janeiro logo após a deflagração da operação, ocasião na 
qual esclareceu sobre a retirada dos documentos por seus familiares. 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 1 0575 e 10576 

, ". padrão Polícia federaL ::' = __ ~--__ ~======~~~ 
AUTORIDADE POLICIAL: .:....c:.---,----~~=_--___\_'_~~"'-----rr-,-----
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.. DECLARANTEUJÔP . 
~~·+\-.• ~--~~~~=r~be-rt-o~c-o-st-a~.~--------~----~~--

ADVOGADO: ----:-~_--'-_~f--'·~,.:..;·UÃ"=,+· ,-L'-'~~=:--"=-"-___ ~ __ ~ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ---=:-:----:;Aç-:--:-'T--:=-"-::7.~~----

.. 
'. ' .. 

... '.'A"difuSãO ~ão. ~~tor~ad~ deste conheclmeilto· 
caracteriza violação de sigilo fu":Cional capitulado rio 

. art. 325 do. Código Penal, BrasHeiro" '. ", 
·Pena: rêclusãode 2 (doiS) a 6 (séls) anos e multa. 

Constitui-crime realizar a interCep~ç~o 'de comunicações 
. tei'efônicas, de infonnática ou telemática, ou quebrar segredo de 

JU'stlça,:sem autorização judicial'-ou com objetivos não 
autorizados e'm lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Recl,lJsão de dois a quátro anos. e -multa. 
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· . TERMO DE COLABORAÇÃO N° 72 

· . TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 11dia(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 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab parase proceder à oitiva' 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 

". Pereira daSilya Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876 --: CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Gera! 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 
acivogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868. é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato',conforme determina o §15do 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 preísenteato de colaboraçãoem mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
.Serial NumberE2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do§13do 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 
presenie, o q. ual 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, 
legalidaciee 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 divisãodelarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou doproveitodas infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do beriefício levará em conta a personalidade do 

. colaborador, a natureza, as Circunstâncias, a gravidade e repercussão social do fato 

I j)JÇ 1 
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, crimincisoe a eficácia da colaboração; QUÉo declarante, também declara estar ciente dos' 
direitosdo colaborador previstos no art. 5°daLei n° 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 
coautorese 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 
advertidodeque 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 poderáimplicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, não obstante não constar dos 

, anexos doaccirdo, deseja fornecer asinformaçoes que possui acerca de plataformas e 
, ,navios de produção; QUE entre 60 a 70% do orçamento da PETROBRAS se encontra na 

área de exploração e, produção, sendo que a área de abastecimento possui um orçamento " 
, muitomerior; QUE,parte'dasplataformas e navios de produção (Floating Production Storage 

and Off Loading - FPSO),ousejanaVios que prodUzem, processam, armazenam e 
'transferem o petrôleo sãO<constrlJídas no Brasil; QUE, alguns desses navios e pelo menos 
duas plataformas de perfuração do tipo GCAP estão sendo produzidos no pais, existindo um 
çonsorcio denominado QUIP composto pelas empresas QUEIROZ GALVAO, UTC e lESA 
situado rio portodeRloGrande/RS o qual já produziu esses navios e plataformas para a ' 

, "PETROBRAS; QUE,' as licitações e contratações acerca desses ,navios e plataformas foram 
", levadas acabo'pela Diretoria de Serviços, a cargo de, RENATO DUQUE na época em que o 
" declarante fez parte da'PETROBRAS;QUE, estima que o orçamento de E&P (área de 

exploração e produção) seja em torno de 140 bilhões de dólares num prazo de cinco anos; 
QUE, exisie um projeto em, andamento denominado REPLlCANTE para a produção de 
cascos de navio (sem o planta de processo) junto ao Porto de Rio Grande, o qual foi vencido 
pela ENGEVIX, empresa participante do cartel; QUE,aempresa ODEBRECHTfoi contratada 
pela PETROBRAS para, a construção de duas JACK-UP (plataformas de perfuração em 

'" aguas,ra,sas) no Estado, da Bahia, n,o anode 2012, presumindo que esse contrato tenha sido 
" efetuado sem licitação; QUE, explica que em caso ,de obras de maior porte há uma grande 

mobilização, de pessoas e ,de,' equipamentos, 'sendo' que em existindo necessidade de 
produção de outros itens a PETROBRASnegoCiava 'com a empresa que teria feito os itens 
anteriores no sentido de obter maior agilidade na produção ou até um desconto em vista da 

, desnecessidade de mobilização de recursos materiais e humanos; QUE, foi construído no 
Estado de Pernambuço por volta do ano de 2008/2009 um estaleiro denominado 
ATLANTICOSUL (EAS) em um consorcio formado pelas empresas CAMARGO CORREA, 
QUEIROZ <?ALVAO e SAMSUNG, visando a construção de dez navios da classe Suezmax; 
QUE, pelo que' sabe rião houve, frauç!enessacontratação, todavia posteriormente foram 

, :encomendadasa esse estaleiro liárias outrasplatafcirmaspela PETROBRAS (cerca de 16) 
, "com dispensa de licitação, sendo as compras também promovidas pela Diretoria de Serviços; 

QUE, acha pouco provável que não, tentlaocorrido percentual político em relação a todos 

..• ~'~ oo,_"m. ,e, "e "emp~,,, ,i~d" f~i •• m ~e \i~ ~ 
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procedimentos de licitação foram gerenciados pela Diretoria de Serviços, já envolvida no 
esquema de sobrepreçoe arrecadação de recursos para uso político, conforme mencionado 
em.outros depoimentos; QUE, diz ter também causado estranheza que os contratos para a 

· construção desses navios e plataformas não tenha sido alvo de nenhuma fiscalização ou 
··exame mais<acuradoporparte do TCU ,.embora o montante envolvido e a contratação. sem 

licitação; QUE, perguntado se não seria vantajoso para a PETROBRAS a construção de 
navios junto ao estaleiro ATLANTICO SUL considerando a redução dos custos por conta da 
desnecessidade de mobilização, afirma que não, pois o EAS foi construído para produzir dez 

· unidades apenas em vários anos, ao passo em que há estaleiros naCoreia do Sul por 
·.exemplo qUe produzeri'lmuito mais unidades em menos tempo, gerando uma economia de 

escala; QUE, assevera que a decisão de produzir navios no Brasil foi política e não iécnica, 
pois teoricamente acabou aumentando os custos da PETROBRAS; QUE, em relação as 
obras no exterior, afirma que há algumas plataformas construídas no exterior pelas empresas 
QUEIROZ GALVAO OLEO 'E GAS eODEBRECHT OLEO E GAS a fim de atender contratos 
de exploração junto a PETROBRAS, sendo a diária para essas plataformas de 400 a 600 mil 
dólares; QUE, acerca desses contratos afirma que apesar das plataformas terem sido 
produzidásapós a assinatura dos contratos,aiguns teriamsidofitmados com dispensa de 

· licitação; . QUE, . refere ser necessário um exame mais· apurado desses contratos, 
· consideralido que duas empreiteiras citadas (ODEBRECHT e QUEIROZ) são cartelizadaS e, 

. . somadas á CHAIN, repr~sentamas poucas empresas do Brasil a operarem com a 
... exploração "terceirizada"; . QUE,existem ... outras empresas estrangeiras que foram 

. contratadasporPETROEiRAS pàra esse tipo de serviço; QUE, perguntado se as empreiteiras 
nacionais ObEBRECHT e QUEIROZ teriam sido beneficiadas pela PETROBRAS, pagando
se a elasvalores maiores do que as empresas estrangeiras diz que é provável que isso tenha 

·.acontecido; QUE, os contratos junto a PETROBRAS são celebrados por plataforma e em 
·umprazo de cinco a dez anos,sendo o valor também variável de acordo .com a profundidade 
· e Características próprias da .unidadedeexploração; QUE, há um prazo contratual de dois a 
· .três anos para a construção desSas. plataformas;· QUE, geralmente os contratos· são 
prorrogados mediante aditivos • caso as plataformas estejam operando bem e. em 
conformidade com O.ésperado; QUEá maioria dás plataformas são construídas no exterior 
face aos custos e.a rapidez de produção,· Naqa-mais have ~o a ser consignado, determinou
seque fosse enCerradOO presente term,9-qúe,)i80 e acha o conforme vai por todos assinado 
e lacrado em envelopes com lacres número 10577 e 10 78 padrão Polícia Federal. 

.. .. 

AUTORIDADE POLI CIAL/,-: --,.~. ---'-'-,~,---".--'--'''7'Ó-~--:---=-::-~-------
Edu rdT_a at da Silva '-

· DECLARANTE: _.,~,. _--++-><-=<-----.'=:--'f:--=cJA::--:-'--'----=--+O_I-a. ________ _ 
lo Roberto Co ta 
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ADVOGADO:~~~~ __ ~~~~~~~~~~ __ ~ ________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBUCA: • o 

~~~~~~~~--=-~~b-o-n----~--~ 

TESTEMUNHA: ----:-,-~--~:-=~c.:--;-:-'~m;-;--::i--,.-----'---------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caraderiza violação' de sigilo funcional capitulado no . 

art. 325 do Código!, Penal.Brasileiro.· . . 
. Pe~la: -recluS!ão·de 2 (~ols~ á 6 (seis) anos e multa. -' 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicaçôes 
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autor.lzação judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos dO'art.·10 da Lei 9.296J96. 

Pena: Reclusão de d«;-is a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 73 

. . TERMO DE DECLARAÇÕES . .. 
que prestá PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) .11 dia(s) do mêsde setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
· Departarnento de Polícia Federal, em Curitiba/PR,perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado dePolícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, 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 SilvaGosta, nascido em Q1/01/1954 em Monte.Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
·1708889876~CREAlRJ, Ciqual firmou aco'rdo de cplaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON córn.delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP153879 (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, OABSP320868 éseudefensor legalmente nomeado 
para lhe assistir riopreserite ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarimte afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos Criminais, nos termos firmados com o Min.istério Pu.' blico 
Federal; QUE pdeclarante 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 e.sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
doregistro aUdiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Sarnsung Hera, . 
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 
informaçoes;QUE o declarante afirma estar cien·te de queo presente ato de colaboração 
dependerá da homologação dó 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. dependernde urnou· 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 pardal do produto ou dó proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem. conio a. concessão do benefício levará em cont a personalidade do 
colaborador,a natureza,as cirCunstâncias,. a grayidade e a rep ussão . social do fato 
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crimino~oeaeficáciada cOlaboração; aUEodeclarantetambém 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 ~specífica; li ~ 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 autoriz:ação por escrito; VI ~ cumprir pena em 

.estabelecimento penal diversa dos demais corréusou condenados; QUE, está sendo 
advertidO de que deverá evitárqualquer tipo de. comunicação com os demais investigados 
cOmo· forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanta direta .coma indiretamente (por meio de advogadas, familiares ou qualquer 
autro); o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, não obstante não constar dos 
anexos.do acordo, deseja tecer algumas cansiderações acerca melhoria nos procedimentos 
internas da PETROBRAS; QUE, o primeiro aspecto seria a nomeação de dirigentes com 

. experiência em gestão, sendo um exemplo positivo o ocorrido no segundo mandado do 
. presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,tendoele colocado pessoascam essas 
··característicás na presidência da PETROBRAS, HENRIQUE HAISCHTUL e FERNANDO 
GROOS, todaVia o mesmo acabou não seguindo. a mesma regra junto a área de gás e 
energia, pois nomeou DELCIDIO AMARAL; QUE, assevera que um sfaff com experiência 
comprovada na área, recrutado junto ao. setor privado ou acadêmico.é uma pratica camum 
em outros paises; todavia no Brasil e em especial junta a PETROBRAS esses cargas são. 
ocupados mediante indicações politicas, sendo. designadas por· vezes. pessoas sem 
capaCitação; QUE, há uma pratica comum quanto a lodosos diretores serem indicados 
politicamente emtadasas estatais; não apenas a PETROBRÁS, sendo a declarante um 

··exemplo .disso;QUE, especialmente em relação as áreas de exploração e produção, 
abastecimento e gás e energia, deveriam ser dirigidas por profissionais de carreira e 
capacitados tecnicamente, os quais seriam indicados pelo presidente - recrutado junto ao 
mercado-e não por indicações políticasexternas; QUE, a· Diretoria Internacional que 

.. abrange toda a exploração e produção, refino e distribuição dá PETROBRAS fora do pais 
deveria ser extinta, incorporando-se as suas funções as diretorias nacionais que se referem 
cada. atividade; QUE,atualmentea· diretoria internacional tem servido mais para o 
atendimento de demandas politicas do que uma utilidade efetiva aas interesses da empresa; 
QUE, refere ainda queGRACA FOSTER hOje acumula as funções de presidente da empresa 

. e de Diretora Internacional o que demonstra a veracidade do que mencionou anteriormente; 
. QUE, ao seu ver essa dicotOmia entre negócios nacionais e internacionais, apenas em vista 

de aspectos territoriaisnãoé umapratica de gestão em grandes multinacionais; QUE, no 
tocante ao. Conselho .. de Administração, entende deve ser presidido por pessoas 
efetivamente. focadas na interesse da cOmpanhia; QUE, tanto a participação. da Presidente 
DILMA ROUSSEFF de 2003 a 2009 primeiramente cama Ministra das Minas e Energia e 
posteriormente como Chefe da Casa Civil,comode GUIDOMANTEGA, Ministra da Fazenda 
nãofarampositivas, pois as mesmos se comportavam camo se estivessem em suas funções 
originais, auseja, defendiam os interesses do governo e não da PETRO RAS; QUE, quanto 

'M em' .... '.' d. "'ci,ti" 'riv',d."e ta",m porte d, ",elh~, ~. "e ~ 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

CONFIDENCIAL 

.... .... ...... POLIcIA. . • •. ' .' .'. 

'. SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DÓ PARANÁ 
. DRCOR - Delegacia Regional de Combatê ao Crime Organizado. . 

DELEFIN - Delegacia dê Repress~oa Crimes contra ti Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

eram um;tanto omissos, evitando qualquer atrito emrelação as decisões dosrepresentantes 
'. governamentais" com· receio de .• repercussões negativas face aos serviços e contratos . 

mantidos junto ao governo e suas estatais; QUE, deveriam também ser fixadas metas e 
prazosrealmentesériosaosexecutivos,s9,ndo que apesar desses. prazos e metas serem 
hoje estipulados' não há . nenhuma cobrança maior em telaçãó aos' mesmos, sendo 
meramenteindicatiilos;OUE, ". outro ponto qUe gostaria de abordar é quanto ao sistema de 
auditoria interna o qual deveria ser mais atuante, independente, abrangente e rigoroso, 

· inclusive sugerindo penalidades no caso de eventuais irregularidildes que vierem a apurar; 
QUE,' o resultada das auditorias atualmente passa pelas diretOrias' e presidência, . sendo 
posteriormente encaminhados aO conselho podendo haver alguma ingerência política nesse 
processo; QUE, outto aspecto seria o daquareritena, ou seja, em caso de desligamento de 
servidores de alto escalão ou detentores de informações privilegiadas os mesmos deveriam 
continuarrecebendósalários mas impedidOs de exercerem qualquer atividade em outras 
empresas; QUE,' citaó caso de empresas privadas que foramfcirmadas com ex-empregados 
.da estatal, os quais Usaram as informações obtidas junto a PETROBRAS para obterem 
alguma vantagem competitiva, sendo um exemplo disso PAULO MENDONÇA, que foi 

· contratadopelaÓGX ao desligar-se da PETROBRASe que possuía como Gerente Executivo . 
. da Area de ExploraçãoePrOdução informações bastante valiosas. Nada mais havendo aser 

cOnsignado, determinou-seque fosse encerrado o pre nte termo que, lido e achado 
. conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes om lacres número 10579 e 10580 

· padrão Polícia FederaL.. . '. 

AUTORIDADE POLICIAL: --r~-%t,:--...,..,-'--:r.-,---:C-:--=':-t----~------.,. 

. .. 

DECLARANTE:~~~~~~=-~~~~~~+-_______ __ 

PROCU RADOR DA REPÚ BLI CA: -:---=~~f-L-:-.,---'c--""=---"'d.-----,-~--
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. . . 

,-. 
TESTEMUNHA: '-~----'---'--=-,,",_---"'i'+-C-*,-_--------

APF Wilington ie~ Pereira 

. 

A difUS~'O' na~,aui~riz'a'da,de~~,c'O~~~~lm'~nto :' .. : 
'ca"racterlza vloláç~to de sigilo fÚ,ncional capitulado no 

. art. 325 do Código Penal Brasileiro. . 
. ,Pena: reclusão de 2 (doi~) a 6 (seisf anos e r:nu1ta. 

' . 

•.... . . 

-', ;', cO'~~t'it~i Crime: r'eallza~ a ,'nterceptacão de comunicações 
telefônicas, de informática ou telemática. ou quebrar segredo de 

. Justiça, sem au'torizaçiilo Judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, ""os termos·do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de.do!s a quatro anos, e"multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 74 

.. ' TERMO DE DEC~ARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 15 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
'.' Departamento .de Polícia Federal,em CuritibalPR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 

Delegada de Polícia Federal, Classe Especial; matricula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTOCOST.A, brasileiro,casado, filho dePaulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva.Costa, nascido em 01/0111954 em Monte Alegre/PR, 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 MATTOS com delegação daquele para atuar no caso e do Procurador da 
República LEONARDO CARDOSO DE FREITAS, bem como dos 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: QUE o declarante afirma que o advogado LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP320868 é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir 
no presente. ato, conforme detérmina 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 dedizer a verdade, nos termos dO§14 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUEo declárante e sua .defensora autorizam expressamente e estão cientes do registro 
audiovisual do presente ato de colaboração emmidia 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 finaldoato, 
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 homologaçMdo Poder Judiciário, o qual verificara a sua regUlaridade, 
legalidade e voluritariedadei,podendoo juiz: recusar a homologação caso não atenda aos 

reqU.iSit. os. :e.gais o .... u .ad.e .. q ... Uá-laao cas .. o concr.et~, esta. ndo ~iente., ainda. qUo e. ' os efeitos da ~ colaboraçao 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 crimiriosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquicaeda divisãO de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de Â), 
.infrações penais decorrentes das atividades daorgariização criminosa; IV -a recuperação ~ 
total ou pardal do produto ou.do pro' eitdas infrações penais praticadas pela organização . 
criminosa; bem comO' a concessão benefício levará e conta a personalidade do 
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colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
· criminoso e a eficácia dacolaboraçâo; QUEo declarante também declara estar ciente dos 

.. direitos do colaborador previstos no art. 5° dà Lei nO .12,850/2013:1- usufruir ·das medidas 
· de proteção previstas na legislação especifica; 11.,. ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados;lII'-se( 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;l comunicação, nem ser 
fotografado ou .filmado, .semsua préviaautórização por escrito; VI - cumprir peria 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, fanniliares ou qualquer 

· outro), oque poderá implicarem prejuízo ao seu acordo; QUE, com relação a empresa SBM 
e a suarelação com a PETROBRAS, diz que é Unn empresa tradicional da área de exploração 
6ft shore e foi contemplada em um contrato, não .sabendo se seria licitação ou contratação 
direta por meio da Diretorialnternacional, tendo por objeto um FPSO (produção, tratamento, 
armazenamento e transferência) no Golfo do México; QUE, recorda-se de que no ano de 
2011/2012 os diretores RENATO DE SOUSA DUQUE e JORGE LUIZ ZELADA disseram 

·.queteriampassado uma temporada junto a vinícolas na Argentina, na cidade de Mendoza, 
· sendo que posteriormente o deClarante soube pela imprensa que essa viagem teria sido 
· patrocinada pela SBM; QUE, refere que os comentários acerca dessa viagem teriam sido 

.. feitos durante uma reunião de :diretoria;QUE, na. Oportunidade não foi mencionado onom 
... de JULIO FAERMAN; QUE, em relaÇão· a pessoa de JULIO FAERMAN recorda-sede ter 

obserVàdo o nome deste pela primeira vez na imprensa, não o conhecendo; QUE, acerca 
do processo decisório junto a PETROBRAS em relação a grandes contratos, em especial o 
mencionado FPSO, afirma queoassunto era decidido no âmbito da Diretoria Executiva, 

• . sendo encaminhadÓaestapelaDiretorialnternacional então ocupada por JORGE ZELADA, 
não recordando, como dito, se houve licitação .óu contratação· direta; QUE, em sendo 

. contratação direta, '0 procedimento de praxe era de que o Diretortrazia o assunto à pauta e· 
o submete a Diretoria Executiva; sendo traVados debates e pedidos esclarecimentos acerca 

· dó assUnto. QUE,feitasas apresentações o tema então é s.ubmetido a Diretoria Executiva, 
para deliberação; QUE, não cabe submeter o assunto ao Conselho de Administração da 
PETROBRAS,ao qual cabe á. aprovação do planoquinquenal de inVestimentos, sendo 

. delegado o exame acerca dos contratos para o âmbito da diretoria; QUE, acrescenta que 
.. em contratos dessa modalidade é feita a contratação em pedodo anterior a construção da 

.. . embarcação, conformemericionado anteriormente; QUE, acerca da estrutura da Diretoria 
cJ.eServiçOS; na sequenciahierárquica abaixo de RENATO DUqUE havia um.Gerente 
Executivo de nome PEDRO JOSEBARUSCO FILHO; QUE, acerca da ingerência política 
na empreSa, refere que em vista da sustentação política governamental alguns cargos junto 
a estatais, dentre elas a PETROBRAS são liberadas para a indicação pelos partidos que 
compõe abase aliada;. QUE, especifica ente no caso da ETROBRAS os partidos que ~ 
indicavam diretorias en;tnn o PT, PP e B; QUE, . RGE lELADAera Diretor .;!!' 
'o'e,,',;o",' ,fo' '0"""0""'0 PMOS; QU RENA\:, UE ,o""";07'''~' 
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2003 e saiu na mesma época do declarante; QUE, na área de exploração e produção foi 
.indicadÓ GUILHERME DE OLIVEIRA ESTRELA pelo PT,. sehdosubstitUído posteriormente 
por JOSE FORMIGLI, sendo esta pasta responsável porcerca de 60a 70% do orçamento 
da PETROBRAS; QUE, • acerca de notíCias que circulam na internet acerca do pagamento 
de propinas a diretores da PETROBRAS pormultinaCionais para a realização de contratos, 
diz não .poderacrescentar' nada a esse respeito; QUE, com relação a manutenção de contas 
no exterior pelos diretores RENATO DUQUE,JORGE ZELADAe NESTORCERVERO, diz 

•• nãosaber; sendo provável que DUQUE tenha aberto uma conta fora dopaisa fim de receber 

.•.
...... ·asua parte das. comissões, tal como o deClarante; QUE, quando ingressou na Diretoria de 

...... AbasteCimento daPETROBRASemmaiode 2004 por indicação do Partido Progressista foi 
.' ... " .. ' avisacjo dequedeveria "zelarpelos interesses do partido" enquanto diretor da PETROBRAS; 

• QUE,posteriorrnente ficOU sabendo de' detalhes' acerca de como' o esquema funcionava 
através de JOSE JANENE; QUE, os parlamentares do PP de regra não lhe faziam 

· solicitações de recursos afim,de que o. declarante levasse o pleito. as empreiteiras,tendo 
recebido entretanto soiicitaçõesdoPl e PMDBpáraa canipanha de 2010, conforme antes 

. 'expliCitado;QUE,esclarece, que desse percentual de 3% (três por cento)' competia ao 
declar~nte fazer o cOhtrole dos. valoresdentrodo montante de 1% (um por cento), enquanto 

.. Diretor de AbasteCimento diredonandoos rElcúrsos na maiorpéll:leao PP; QUE, em relação 
aos outros dois por cento (2 %)re lativos aos contratosedestínados a finalidades políticas, o 
cOntrole ficava a cargO.de RENATODESOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado. 
da liCitação e execução. de todos os contratos de grandes investimentos da empres 
(superiOres avinte milhõesde reais); QUE,esclarece ainda que as Diretorias de Exploração· 
e ProduÇão (mai()r orçamento. da PETROBRAS)e deGas e Energia eram chefiadas por 

. pessoas indicadas pelo PT,sendo' que que: todos os valores a titu lo de sobr~preco eram 
desiinadosao 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 DiretoríalnternaCional,a indicação era do PMDB, não 
sabendo o declarante c:omoeráfeito o rateio dos três porcento (3%) relativOs ao sobrepreço 
dos contratos; QUE, dentrO dO percentuafde3% (três por cento) de uso político relativos aos 
contratos da PETROBRAS,1% {um por cento) relativo a autonomiado.declaránte era 

· repassado diretamente pelas empreiteiras a JOSE JANENE e depois ALBERTO YOUSSEF 
·····o,quaLcontrolavao"caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem 

apresentadas e autorizadas pelo dedarante quando não fossem oriundas do. PP,cujo 
repasse era automático eorateio atendia.deliberaçõesinternasdo partido; QUE, esclarece 
em relaçãÓ " a "autonomia" que seria .um montante sobre o qual. competiá ao declarante' 
atenderpedidós de outros Pélrtidospolíticos; QUE, perguntado do porque teria uma certa 

. autonomia na gestão dos. re.cursos destinados a benefiCiar políticos (um por cento), afirma 
que isso se dava em vista cje sua..indicaçãOe permanênCia .hocargoestar relaCionada ao 

· Partido dos Trabalhadores, ao Partido PrOgressista e ao. PMDB; QUE, em relação a prova 
da existência da verba de uso politico e do. repasse a parlamentares, diique o fato de vários 

.• qepUtados e senadbresteremrecebido recursosedo pr riO declarante ter sido beneficiado 
desse esquema é urna prová concreta que ô mo era Uma realidade; QUE, a 

· remuneração de YOUSSEFprovinhade teiosob. valor de cada operação, que era 

............ ;/} .. ' 

!~ 
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· .' feito da seguinte forma: do valortotal,60%eradestinado ao Partido Progressista, 20% era 
· destinado aos custos,inclusive emissão denotas fiscais, e os outros 20% eram divididos 
entre o declarante e ALBERTO YOUSSEF; QUE, desse percentual de 20%, em media 70%· 

· ficavamcorn o declarante e 30% eramdestinados a ALBERTOYOUSSEF; QUE, no caso de 
recursos .destinadosa outros partidos o repasse era feito sem a cobrança. de comissão, 
apenasressarcimerito de gastos; QUE: em relação aos valores. transferidos diretamente 
pelas empreiteiras (montantes maiores) não havia nenhum tipo de comissão ou abatimento 
relacionado. a custos; QUE,perguntado acerca de como DUQUE repassaria a verba para o 
PT,dizquenão saberia afirmar de maneira assertiva os detalhes desse processo, todavia 

• . . tem Ciência de que eram frequentes as reuniões deste com a pessoa de JOÃO VACCARI; 
QUE, diz não ter participação algUma na celebração de contratos entre a PETROBRAS ea 
SBM ,exceto no tocarite a aprovação em reunião de diretoria, o que era necessário no caso 

· de contratos de valorsuperior.a vinte milhões de reais; QUE, com relação.a ingerência de 
'. JULIO FAERMAN na celebraçãÓde contratos entre a SBMe.aPETROBRAS, afirma não 
. poder declarara respeito, pois apenas Ouviu falaro nome deste pelá imprensa; QUE,com 

relação ao envOlvimento de NEIDE BITTENCOURT FERSURA e de LUIS EDUARDO 
CAMPOS BARBOSA DA SILVA emrelaçãOaos contratos entre SBM e PETROBRAS, afirma 
que não conhece tais pessoas; .QUE, com relação a RENATO DUQUE e JORGE ZELADA 
terem recebido propinas para a concesSão de algum tipo de vantagem em relação aos 
contraios eritre aSBMe a PETROBRAS, diz não ter testemunhado nada a respeito, todavia, 
em sendO de conhecimento do declarante a existência de comissões junto aos contratos d 
estatal, uma vez tendo incidido tais comissões juntoaoscontratos da SBMé provável que 
ambos tenhamrecebidoalguma coisa; QUE, perguntado.seJOSE ANTONIO FIGUEIREDO 

· teria recebido valOres.paraa celebração de contratos entre a PETROBRASea SBM afirma 
que este ingressou na Diretoria de Serviços depois da saida do declarante, não podend 

•
. ". . informar acerca da atuação deste junto a empresa; QUE,JOSEANTONIO DE FIGUEIREDO 

,era gerente executivo da ,área a E&P na' época de GUILHERME ESTRELA como diretor, 
tendo FIGUEIREDO assumido a cadeira .de diretor de serviços depois de maio de 2012 

.' sendo nOmeadoporGRACAFOSTER, ignorando o declarante qual teria sido a força politica 

.. ··porirás do nome dele; QUE, observa que GUILHERMEESTRELA já estava forá do setor 
. petrolífero há bastante tempo e acabou sendo chamado porquestõespoliticas pelo PTpara 

assumira Diretoria de E&P;QUE; . éomrelação as pessoas de JOSE AUGUSTOSALGADO 
. DA SILVA,' RICARDO AMADOR SERRA;· FERNANDO TELES CARNEIRO, MARCO 
· ANTONIO. MADALENA, LEONARDO VILAIM, JOAO GUSTAVO ADOLFO VILELA DE 
CASTRO, diz nãotonhecer ou recordar de nenhum deles; QUE, PAULO ROBERTO 

· <BUARQLJE CARNEIRO era técnico da. área de exploração e produção, tendo mantido 
cOntafo com o mesmonofinaLda década de 80 inicio dos anOS 90; QUE, . ARMANDO 

· GONCALVESDEALMEIDA, segundó recorda, era um.técnicada área de exploração e 
produçãó; QUE, quanto a pessOa de JOSE EDUARDO LOUREIRO, diz que conheCia um 

· empregadO e nome LOUREIRO, O qual trabalhava na área de engenharia e chegou gerente 
de contratos ,ou chefe de alguma comissão de licitação; QU ,.' TUERTE AMARAL ROLlM 
foi gerente executivo da área de. produçã , tendo mantid ouco contato com o mesmo; 

· QUE, JOSE FORMIGLI era um emprega bastante téc e competente, nada tendo a 
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informa.r.que o desabone; QUE,nC) tocante ~ JOSE ORLANDO MELO DE AZEVEDO, . 
. presidente da PETROBRASINTERNACIONAL, sabe que o. esmoera ligado a Diretoria 

Iniecn8cional prilno de SERGIO GABRIELL Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou~se que fosse encerrádo o presénte termo que, ido e achado conforme vai por 
todos assinado e lacrado em envelopes com lacresnúmeo10581 e 10582 padrão Polícia 
Federal. 

• . AUTORIDADE POLICIAL: ~r---+'~7"""":-:--;~i:'-'=::~~--------

DECLARANTE: __ ~~~ __ -+~~~-r-±~~ ________________ __ 

PROCURADORDA REPÚBLICA: ----:"7f----n~~Q~~bit.~-tlI--,-~~ 

PROCURADOR DAREPÚBLlC 

TESTEMUNHA: ---,'--:-:---~9~~4i'; 

A -difusão 'nio autorizada deste corihecim:e~to 
. c~racterlz~ violáçâo' de sigilo funcional capitulado no .. 

. "art. 325 do -Código Penal-Brasileiro. 
Pena: ,recl~são de 2 (dois) a 6 '(seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a.interceptação de comunicações 
telefÔnicas. de infonnátlca ou telemática, .ou quebrar segredo de 

Justlça-, s~m a.utorlzação Judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, rios·timnos dó art.10·da·Lei 9.296/96. 

Pena: Recluslo de dois a q":latro anos,"8 multa'. 
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. . 

. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 75 

TERMO DE DECLARAÇOES . 
'. que presta PAlJLO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 15 dia(s) do mês de setembro. de 2014,. nesta. Superinteridência Regional do 
Departamento de POlíCia Federal, em Curitiba/PR,perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de PolíCia Federal,Ciasse Especial, matrícula nO 8190, 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 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, 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 CiE MATTOS com delegação daquele para atuar no caso e do Procurador da 
República LEONARDO CARDOSO DE FREITAs, bem como dos advogados do declarante, 
BEATRIZ,CATTA PRETA,OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ HENRIQUE VIEIRA, 
OABSP320868, 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 RESPONOEU: QUE o declarante ·afirma que o advogado LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA,OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir 
no presenteato, conforme determinao§15doart, 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE o 
declarante afirma qúe pretende colaborar d.eforma efetiva e voluntária cOm investigações 
policiais e processos crimiriais, 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 
NumberE2FWJJHD2223B7), 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, .0 qual ficará responsável pela guarda, cust6diae preservação do sigilo das 
informações; QUEo declarante afirma estar Ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homo.logação. do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos le'gais ou adequa-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de. um ou ma i::; dos seguintes resultados, dentre outros, ~I, 
conformeoart. 4°dal,.ei nO 12.850/2013:1- a identificação. dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosae,dasiJ;frações penais por eles praticadas; II - a revelação da 
estrutUra hierárquica e da divisão de tarefas da organização crirriinosa; 111 - a prevenção de 
infrações penaiS decorrentes das atividades da.organização criminosa; IV - a recuperação I 
total ou parCial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização I 

. criminosa; bem como a concessão benefíCio I vará em conta a personalidade do 
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colaborador, a natureza, as circunstâncias,. a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da. colabOração; QUEodeclarante também declara estar ciente dos 

.. direitos do colaborador.preVistos no art 5°da Lei nO 12.85012013: I -usufruir das medidas 
.. de proteção previstas na legislação específica; li ~ternome, qualificação, imagem e.demais 

informações preservados;· li' ..,. 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· 
declar'açoes,tanto direta como Jridiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, com relação a venda de uma 

. refinaria denominada SAN LORENZO situada na Argentina, afirma que no ano de 2001 a 
PETROBRAScornprou uma empresa chamada PEREZ-CONPAQ, sendo na sua opinião um 
negócio tão desastrado como foi PASADENA; .QUE, essa empresa PEREZ- CONPAQ 
possuía o controle de outras empresas dentre elas uma refinaria situada na cidade de San 
Lorenzo, QUE,aPEREZ COMPAQ foi transformada na PETROBRAS ARGENTINA - PESA 
e também possuía muitas diviclas, Sendo que ao cOllhecimento do declarante apesar deter 
dado lucro ernalgLins períodos a mesma foi um mau negócio para a PETROBRAS; QUE, 
recorda-se de tersido procurado posteriormente pelo lobista JORGE DA SILVA LUZ por volta 
do ano de . .2011, o.qual lhe apresentou os empresários argentinos CRISTOBAL LOPEZ e 

. JORGE ROTEMElERG osquáis tinham interesse em adquirir a PESA juntamente com todos 
os ativos desta naquele pais, sendo· aconselhados pelo declarante a dirigirem-se ao 
presiderite da PETROBRAS, o que de falo foi feito de maneira formal, sendo o então a 
presidência ocupada por SERGIOGABRie:Ll/; QUE, . os referidos empresários pertenciam 

·ao.grupoINDALO o quàlé bastante forte na Argentina e possui uma aproximação bastahte 
estreita como governo daquele pais,em especial na gestão de NESTOR .KIRSCHNER e 
CRISTINAKIRSGHNER;QUE,ápós ter saído da PETROBRAS, o declarante foi procurado 
na sede da COSTA GLOBAL novamente. por JORGE LUZ. em • nome da INDALO 
provaveh'nenteemcomparihia de LOPEZ e ROTEMBURG; QUE, o motivo da conversa era 
novamente tratar da aquisição de ativos da PETROBRAS na Argentina considerando que o 
pedido formal anteriormente feito não havia sido processado; QUE, na oportunidade a 
PETROBRAS estava promovendo uma operação chamada .·de "desinvestimento", 

. oportunidade em que estavam se,ndo negoCiadas as empresas de PASADENA, a refinaria 
deOK1NAWA, aPESA ARGENTINA, as áreas de exploração e produção na Africa (onde o 
BTG posteriormente ingressou como sócio) dentre outros ativos; QUE, esteve conversando 
como Gerente Executivo de Novos NegÓcios da PETRQBRAS, l.IBIRATAN CLAIR acerca 
do assunto e o mesmo lhe disseque estava sob avaliação;. QUE, rec;orda"se que JORGE 
LUZ e os executivos que. lhe acompanhavam informaram que a presidente CRISTINA 
KIRSHNER iria conversar com a PresidellteDILMA acerca dotema; QUE,a relaçãO entre 
a presidente CRISTINA e o GrupqINDAL' acabou va:zarido~r~:~mprensa. e· a PESA 

."b" Mlododopo"!.!;od, d""",llm .' ; QUE, "on, d" C" o \'W;';' 
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....... negoci~çãO,OlJmesmo se houve de f~toavenda da PETROBRAS ARGENTINA pois veio 
a desligar-se posteriormente da PETROBRAS em abril de 2012; QUE, no tocante a empresa 
MILFOX TRADING, não ouviu falar da mesmE\; QUE, questionado da ligação desta com a 

. aqúisiçãoe SAN LORENZO, presume que esteja ligada ao Grupo INDALO; QUE, no tocante 

.. ao papel dos técnicosdaPETROBRAS na aquisiçãO da empresa, fornecendo informações 
que ainpan:iram a aquisição de SAN LORENZO, diz não saber .se isso ocorreu; QUE, não 
conhece SERGIO RAIMUNDO TOURINHO DANTAS; QUE, JOAO AUGUSTO RESENDE 
HENRIQUES foi diretora da PETROBRAS, DISTRIBUIDORA e era uma espécie de 

•
. representante do PM[)B junto a JORGE ZELADA; QUE, desconhece a participação dele na . 

aquisição eSAN LORENZO; QUE, perguritado como sabe dessa relação entre JORGE 
. ZELADA e JOAO AUGUSTO, afirma qUe durante uma reunião~almoço juntamente com um 
advogado:rlO Rfode Janeiro cujo nome não recorda mas cujo escritório ficava próximo a 
sede da PETROBRASno Rio, e onde estavam presentes ZELADA e JOAO AUGUSTO clara 
a relação próxima entre amQos;QUE, . com relação a TIAGO CEDRAZ DE OLIVEIRA, diz 

, ... ' não conhecer essa pessoa'; QUE, no tocante.arelação entre NESTOR CERVERO e JORGE 
. LUZ,afirmaqúe em uma reunião que participou com os mesmos no ano de 2006 ficou clara 

aproximação.· de . ambos . ea "sustentaçãopolítica que O· PMDB. fornecia em relação a 
permanência deNESTORCERVEROna diretoria; QUE, BRUNO LUZ é filho de JORGE 

. LUZ e atua juntamente com o mesmo; QUE, diz não conhecer a pessoa de FELIPE 
BERNARDOCAPISTRANO DINIZ; QUE, com relação a participação de JORGE ZELADA' 
na aquisição deSAN LORENZO, afirma que o negócio pode ter iniciado perante a Diretoria 
Irlternacional todavia foi concluídoapósa.saída de ZELADA da PETROBRAS; QUE, não 

'. mantinha nenhuma relação de amizade com ZELADA, sendo as tratativas apenas no âmbito 
profissional; . QUE, CLOVISCORREA qUEIROZera funcionário ligado a Diretoria 
Internaciorial;QUE, não sabe se o mesmo desempenhou algum papel na venda da refinaria 

• deSAN LORENZO;QUE,diz não conhecer a pessoa de CARLOS FABIAN DE SOUZA; 
"QUE,perguntadoquanto a sua efetiva participação na operação de venda de SAN 

<LORENZO, afirma' que isso teria ocorrido em 2013 sendo que nesta oportunidade tanto o 
declarante como JORGEZE;LADAjá haviam se desligado da empresa; QUE, esse processo 

. foi conduzido pela própria GRACA FOSJER,a qual acabou acumulando a Diretoria 
Internacional,. nãotendo nomeadoriinguém para avaga deixada por JORGE ZELADA; QUE, 
afirma qÚénão possuía qúalquerinteressepessoal na venda da Refinaria de SAN 
LORENZO;. QÜE,àcercE\do' destino de eventual proveito financeiro ilícíto advindo da 

. negociação de SAN LORENZO, diz que, caso tenha ocorrido pode ter sido objeto de divisão 
.', entre os servidores envolvidos e os políticosqueos davam suporte; QUE,retomando alguns 
'detalhes acercada refinaria de pASADENA, ao ser questionado acerca de um adiantamento 
no valor de trinta milhões de dólares em favor da empresa ASTRA, conforme mencionado 
rio relatório do Tribunal de Contas dE\União TC' 005A06/2013-7de 23/07/2014, assevera 
que o assunto PASADENAfoi Iratadoem um termo especifico; QUE, observa, todavia que 
desconheciáa existênCia de adiantamentos em relação a' empresa ASTRA; o que considera 
extremamente incomum e . até irregular, não recordando de nenhum precedente nesse ~ 
sentido no âmbito da PETROBRAS;QUE, p esume inclusive que esse procedimento não ~ 
d,,,, ,O< , • ..ado "lo' "" d, DI'" R &",11" , , "'\,"~lhO ~' 

j '.,' y 
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Administração; QUE, segundoas normas internas da PET BRAS, qualquer assunto ligado 
a alienação ou aquisição de ativOs deve ser submetido a Conselho. Nada mais havendo a 
ser consignado, determino.u-seque fosse encerrado o esemte termo que, lido e achado 
confoái1evai portodos assinadoelacr ... ·em envelopes oom lacres riúmero10583 e 10584 

. padrão Polícia Federal, .. . . . . . . 

AUTORIDADE POLICIAL;/-: ---7''7'!-=-:-'-:-7ff'r-~,.--::-::----+-------

DECLARANTE: ---'--'----'-+--b'~~~l--:---=-...,__\---'--------

··.ADVOGADO: --'-----.,.--...,__-.!..-.l~*L..!#~~f.L-We~~----.,------

" .' '-, ," ",,:" 

. PROCÜRADORDA REPÚBLICA: ---C.CT[iiQ1~~~Cfel~~C~~-T-
. ar 

PROCURADOR DA REPÚBL.IC 

. 

.. ' -A 'difusão não'autoi"'zada deste,conheclmento .. 
carac~rlza'vlolàçào de sigilo fúndon~i cápltula.do no 

art. 325 do .Códlgo Penal Brasileiro: . 
Pima:.recluS:~o de 2'(~ols)'a 6 (seis) anos'e n:tulta. 

.. 

Constliul"crims',reallzar a Interceptação de comunIcações 
. telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem a~torização judicial'ou com objetivos não 
autorizados'em lei, nos termos ~o art. 10 da Lei 9.296/96. 

. Pena'; ~e.clusã·O de,.dois a quatro anos, e mu!ta: 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 76 

TERMO DE DECLARAÇÕES. 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 15dia(s) do mês· de .setembr6 de .2014,nesta . Superintendência Regional do 
Departamento de PolíCia Federal, em Curitiba/PR;perante EDUARDO MAuAT DA SILVA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe EspeCial, matricula nO 8190, 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 PauloBachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREA/~J,oqualfirmouacordodecolaboração que será levado à ratificação 

· do Procurador Geral .da República, éna. presença do Procurador da República DIOGO 
CASTOR DE. MATTO$coindelegação daquele para atuar ncicaso, bem como dos 
advogados do declarante, BEATRIZCATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), 
e LUIZHÉNRIQUE 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 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 

· investigaçõés 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 emmídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial Number E2FVVJJHD222387), alélll do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13do art;4°da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao represeniante do Ministério Público Federal ora 
présente, o qual ficará responsáVel pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; ·QUE odecl~ranteafirmaestar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua· regularidade, 

· legalidade e voluritadedade, 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 deumou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
confOrme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: l-a identificação dos demais coautores e partícipes 
daOrganizaçãoeriminosa e dasirlfrações,periais pOr eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hiérárquicae da diyisãode tafefas daorganização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais deccirrentesdas atividades daorganizaçãO criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial. do produto ou do. proiteitodas infrações penais praticadas pela organização 
eriminosa;bém como a .concessão do benefíCio levará em conta a personalidade do 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUEo declarante também declara estar ciente .dos 
· direitos ,do colaborador previstOs l1oarl:.5° da Lei nO 12,850/2013:1 ~usufruir das medidas 
·de proteçãoprevistasnalElgislaçãoespecífica; ri"" ter nome, qUalificação, imagem e demais 
,infOrmações. preserva<:!Os;· 1I1.'.~ser coriduzido,·· em juízo,. Separadamente dos deniais 
coautores e partícipeS; IV~ participar das audiências Sem contato visual com os outros 
acusados; V - não .tersua 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 
advertidodEl que deverá evitaI' 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 iridiretamentEl(pOrmeio de advogados, familiares ou qualquer 
outro}, o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, por volta do .final do ano de 
2010 foi informado de um contrato negociado com a empresa ODEBRECHT na área de 
segurança, meio ambiente saúde (SMS) O qual compreeridia o controle de emissão de 
poluentes, saúde dos trabalhadores' (nível· de ruído, exposição a agentes nocivos) e 
segurança nas instalações da empresa abrangendo a prestação de serviços junto as 
unidades internacionais daS PETRQBRAS; QUE, o contrato era no valor de US$800 milhões 

· e foi propOsto pela Diretoria Internacion,al; entãO ocupada por JORGE ZELADA, sendo 
posterirormente aprovado pela Diretoria Executiva; QUE, posteriormente tomou ciência pela 

· ímprensa de que GRACA FOSTER,na cOndição de Presidente da PETROBRAS teria 
determinado a criação de uma cOmissão interna que promoveu a revisão desse contrato, 

· sendo o valor reduzido pela metade,ou seja, em torno de US$ 400 milhões; QUE·lhé causou 
estranheza essa iniciativa, pois GRACA FOSTER teria aprovado o contrato como diretora 

· duranlea reunião da.diretoria executiva, todavia posteriormente veio a determinar a revisão 
do mesmo; QUE, acredita que .essa revisão tenha abrangido a redução do objeto do 
.contrato, pOis do contrário não seria passível uma alteração tão significativa em relação a 
valores; QUE, aCha possível qiJetenha havidaalgumairregiJlaridade na firmação desse 
contrato, considerando a partiéipação de uma empreiteira cartelizada, sendo certo que o 
serviço poderia ser prestado pOr outras empresas além d DEBRECHT, inClusive com sede 
fora do Brasil considerando que a execução do contratseriaeril outros países, Nada mais 
havendo a ser consignadO,determinou-se4Ve fosse e cerrado o presente termo que, lido e 
achado conforme vai portodOsassinaMe acrado em envelopes com lacres número 10585 
e1 0586 padrão Polícia FederaL . 

• • _" . ' •• " •• ".0 • 

AUTORIDADE POLICiAL: 
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ADVOGADO . z~ J4,uy~ r!w 
. 'Lul .Hennqu ~Im . . 

• TESTEMUNHA: --:--'---~--=-=::-:--'---\c-'ll""~~---------

• 

\ . . .' . 

TESTEMUNHA: - __ ~-~APi~fcfr~w~iIffi~ 
<' 

... 
. ," ..... '. '. . 

A d;fusao "h50 a~to~izá.da deste' cO~heCi~ent~ . 
. . c~'rac'terlza ylola.ção de s!glló funClonal.'capitllfado no '-: 

art. '325'.do Códigc)Penal :Bras'Uelro: . 
·p~na: teelusãe;. d,e 2.(dOI~)·a 6'(~eis} anos:e'multa . 
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, " 

, , TERMO DE COLABORAÇÃO N° 77 

TERMODE DECLARAÇÕES, 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s)15 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, 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/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876:'" CREAiRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
doPr()curádor Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO 

, ,CASTOR, DE MATTQScom ·delegaçãodaquele para atuar no caso, bem como dos 
advogadosdodeclarante, BEATRIz:CATTAPRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), 
e LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP320868,sobtodas 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,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 pretendé colaborar, de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUEo declarante' renuncia,' na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 

'firmando o compromisso legal de dizer averdáde, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUEo declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial NuniberE2FWJJHD2223B7), além do registro éscrito (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 

P,' rese,nte,_,' ,o" qual,fic",a,rá, ,res,po, riS, áV,.e"I P, ela "g" u,a,.i"d,a, c, ustódia e "preservação, do sigilo d~S~ 
, Informaçoes; QUEo declaranteaflrmÇl estar Ciente ,de que o presente ato de colaboraçao 
dependerá da' homologação do Poder Judiciário, o' qual verificará a sua regularidade, 
legalidadeevóluntariedade, 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 crimiriosa 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 produtooudoproveito das infrações periais 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 aeficácia da colaboração; QUE odecli':lranfelambémdeclaraestar ciente dos. 
direitos do colaborador previstos nó art. 5" da Lei nO 12.850/2013: I ~ usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação especifica; II ~ ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111:"" ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais 
coautorese participes; IV - partiCipar das audiências sem contélto visual com os outros 
acusados; v .... não ter sua ideritidade· revelada pelos meios de comunicação,' nem ser 

. fotografado ou filmado,serlisua previa' autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dosdemaiscOrréus 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 implicarem prejuízo ac) seu acordo; QUE, em relação ao Projeto 
· Excelênciaém SMS, organizado por VENINAVELOSA DA FONSECA aqual teria contratado 

.• uma empresa denomeSALVATERRA, cujo Contrato previa um adicional a ser repassado ao 
declarante, afirma que de fato esse coritrato existiu eque o prestador de serviços seria o 

'. seguridomarido de VENINAVELOSA DA FONSECA, todavia nega a existência de qualquer 
valor destinado a sua pessoa nesse contrato. QUE,refere ainda a outro evento ligado a 
pessoa de VENINA e envolvendo o Gerente de Comunicação de nome GEOVANE DE 
MORAES, subordinado a VENINA, que por sua lhe foi apresentado por um outro funcionário 
de nome ALANKARDEC, Gerente Executivo de Refino da Diretoria chefiada pelo declarante; 
QLJE,GIOVANI teria alçada para a emissão de notas fiscais de determinado valor; todavia 
passou a emitir notásem descoriformidade com as suas obrigações e relacionadas a 
patrocínios; QUE; fOi instaurada uma sindicância interna, a qual concluiLi pela demissão de 
GIOVANE,. tendo VENINA . alegado ·quedescOrihecia tais irregularidades, malgrado 
GIOVANE ·fosse subordinado dela; QUE, a demissão de GEOVANE não chegou a ser 
implementada enquanto o dec::larante era diretor, haja vista que o mesmo apresentou 
sucessivos atestados médicos; QUE,. chegou também ao conhecimento do declarante que 
algumas 'das notas emitidas irregularmente pOr GEOVANE. DE MORAIS teriam ligação com 

. opatroCfnio de eventos no interior da BAHIA, coincidentemente em cidades administradas 
pelo PT; QUE,nega qualquer énvolvimentocomessa fraude; QUE, acerca de VENINA ter 
sido promoVida após esse evento, assumindo. uma diretoria em Singapura, afirma que ela de 
f?ltoresidiu naquele pais quantO fez uma pos-graduação, sendo que apenas depois da saída 
do declarante da PETRQBRAS, VENINA veio a assumi uma gerencia comercial em 
Singapura; QUE, chegou ao seu Conhecimento que os gere tes executivos VENINA, PAULO 
MAURICIO e ALAN KARDEC, seus subordinados diretos, giram politicamente para ocupar 

'a DiretpriadeAbastecimento enquanto odeolarante con alescia após ter contraído malária 
.. é.pn.e.umon.ia 110 fi.nal do ariode 2006~N d~mais haven. a ser consi~nado, determinou-se 

que fosse encerrado 'o presente termo ui lido e achad onforme vai por todos aSSinado e 
. lacrado em envelopes comlacresn ' .' .' . 01 0587~1 O . padrão Polícia Federal. 
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OEL"'N- Do .... ". dO."~'''o o c,~m91 ""'" o s,,'~. ,,",",,'ro o O~.;o do V""' .. "'li' .. 

DECLARANTE:.~~~~~~~~~~~~~ ____ ~ __________ ~ __ 

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

PROCURADOR DA~EPÚBLlCA: __ ~~~~~=;;=::=;:;:=:;:::::~ ___ -----'-

. TESTEMUNHA: -:--:---:--;;:==Jrj:~~~~~ 

. 

A' difusão não 'autoriz~da deste cc"nhe~lment~ 
.. caracterlzà vlolaçáo de slgllo funcIonai ~apitulado·.no 

. art. 325 do Código Penal Brasileiro. . 
Pena: reclusão de'2.(dols) a.S'(sels)-anos e multa. 

. C'ohstitui çrim~ realizar a.intérceptação 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 9.296196. 

Pena: Rect~são de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 78 

. TERMODE DECLARAÇÕES 
. que presta PAULO ROBERTO COSTA 

. Ao(s) 15dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, 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 BachmannCosta e Evolina 

.. Pereira da Siiva Costa, nascido em 011011195:4 em MOnte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
'. 1708889876~ CREAlRJ, óqual firmou acordo de cOlaboração que será levado á ratificação 

do Procurador Geraldà República, ena presença .do Procurador da República DIOGO 
CASTOR DE MATTOS com delegação daquele para atuar no caso, bem como 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,OABSP320868é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, confOrme determina o §15doart, 4° da Lei nO 12,850/2013; 
QUE ó declárante afirma que pretende . colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 

. Federal; QLiE o declarante renuncia, na presença de seU defensor, ao ,direito ao silêncio, 
firmando ocompromissó 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 (HDSamsung 1Tera, 

. Serial NumberE2FWJJHD2223B7), além do Tegistroescrito (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,oqual verificará a sua regularidade, 
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legaiSOlJadequà~la aoCélSo concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada de'pendem 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 ouparcial doproduto ou doproveito das infrações penais praticadaspela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 

. colaborador, a naiureza, as circunstâncias, a' avidade e a reperCUSSão ~ocial do fato 
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criminoso e a eficácia da cblaboração; Q\.JE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do ,colaborador previstos no art. 5°,da Leino12.850/2013: I - usufruir. das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; li - ter nome, qualificaçãO, imagem e demais 
informaçÕes preservados; jll-serconduzido, em juízO, separadamente dos demais 
COa uto res ' e partícipes; IV ,':"'participardas, audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V ~ não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado Ou, filmado, semsua préviaaulorização 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 diretacomoindiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que pOderá,impiicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, questionado acerca do que 
sabe acerca de irregülaridadesenvOlvendo acustodia desta Superintendência, Regional, ' 

, afirma que esteve aqui custodiado por duas vezes; QUE; ao chegar aqui em março de 2014 
foi alOjado na, cela 02 e observou O presodacela 03, o Pastor VAL TENCIR com alguns 
utensílios, como garfos, facas,uma chaleira elétrica, um radioe um aparelho que servia 
como TVe DVD;QUE, a chaleira servia ao uso comum, sendo que o eventualmente o 
declarante tomou chás e sopas feitas usando a agua aquecida nesse aparelho; QUE, foram 
feitas diVersaS revistas nas 'celas nesse período e ,o referido material sempre foi deixado 
onde'estava; QUE, quando,estevecustodiado na Penitenciaria de Piraquara verificou que as 
outras célas possuíam utensílios semelhantes; QUEa relaçãO com os carcereiros BENITES, 
REDEDES eBENEDITÓsemprefoitranquila, sendo que na época em que os mesmos 
atuavam os ,custodiados permaneciam soltos na ala por mais tempo, ao contrário do que 
hoje ocorre, em que o banho de sol possui um tempo determinado; QUE a comida nessa 
epoca ingressava também com mais liberdade; QUE, após ter sido liberado por cerca de 
vinte dias, retornou a'carceragem, desta vez na cela 01, observando que todos os utensílios 
anteriormente mencionados estavam presentes, embora cela 03 estivesse ocupada por 
ALBERTO', YOÜSSEFe CARLOS tOSTA;', QUE; 'estava, tudo como antes, exceto pela 

, existência. de um aparelhçrcelularqueestava nacela·03; QUE,ouviu de YOUSSEF que o 
próprio teria providenciado o ingresso doaparélhO na carceragem, sendo que o declarante 
o utilizou por duas vezes' para falar coma familia;QUE, a pessoa que mais utilizou o aparelho 
pelo que pode observar era RAUL SROUR; QUE, segundo observou o aparelho não ficava 
o tempo todo na custodia, sendo entregue a YOUSSEF e posteriormente recolhido, não 
pOdendO afirmarquern fazia esse serviço pois estava na ala oposta a' cela de YOUSSEF; 
QUE,acerca do ingresso de comida nas celas afirma que eventualmente tinham acesso a 
comida,entregue para NELMA, que recebia uma dieta especial por recomendação medica; 
QUE, tambéinfoi entregUe comida nas cela:;; mediante pedidos dos carcereiros, não sabendo 
qual deles teria feito o pedido,sendoqueem uma dessas oportunidades foi servida costela; 
QUE, quem pagava a comida era ALBERTO YOUSSEF, o qual era o único que possuía 
dinheiro em espécie ç1entro da custodia, pelo que soube; QUE, não sabe se os carcereiros 
receberam algum valor por conta desses pedidos de comida entregues na carceragem; QUE 
recorda-seque o carcereiro BENITES solicitou em determinadaoportunidade doações para, 
um asilo que o mesmo ajudava, tendo sido feit ois depósitos pela filha do declarante 
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sendo um no valor de R$ 1 OOO,OOeoulro de. R$ 2000,00; QUE parainiplementar os 
depósitos,.BENITES forneceu lH)1 telefone para qual a sua filha teria . ligado e obtido um 
núnierodeconta bancái"iaparadeposilo; QUE, o filho de LUCAS PACCE trouxe também 
pacotes de fraldas geriátricas e os entregou a BENITES; QUE, perguntado se havia 
tratamento diferenciado entre as alas. da custodiaó ou .seja, em relação aos presos .da Lava 
Jato e os demais, diz que o tratamento era geralmente o mesmo, todavia eni algumas 
oportunidade os carcereiros chegavam mais cedo, por Volta das 07:00. e liberavam o banho 
para a ala dospresosda Lava Jato; QUE, houve algumas "batidas:' nas celas e.retirados 
todos os eletrodoméstiéos e a comida que havia nacarceragem; QUE, recorda-se que em 

. determinada oportunidadeesta\tano parlatÓrioconi o seu advogado' quando CARLOS 
COSTA pegou uma folha de seu livro de orações sem a sua autorização, fez um cigarro com 
chá de hortelã e o fumou; QUE ,foi dito que esse cigarro teria um cheiro de maconha, o que 
motivou uma nova "batida" nas celas, inclusive coma vinda de um cachorro farejador; QUE, 

. perguntado se.foisolicitado ou exigido qualquer valor por parte.dos servidores responsáveis 
. pela carceragem a sui! pessoa afirma que não, apenas houve a doação espontânea para o 
referido asilo, sendo o valor decer,ca de mil ou dois mil reais ugerido por BENITES; QUE, 
nãOs;;tbe Se osoutro!ilcustodiadoscontribuírani;apenas que o filho de. LUCAS trouxe 

.' páéotes de fraldas geriátricas várias vetes; conformeanted rmente mencionado. Nada mais 
. havendoaserconsi~'hadO, determínou~s . IlIfosseence ado o presente ter~o que, lido e 
achado conforme vai por todos assina e ácrado em en elopescom lacres numero 10589 
e 10590 padrão Polícia FederaL 

. . ... " . 

AUTORI DADE POLlCIALi':(),L.· --'-;:::-;--c-~---:-:+--;-c;---±::,-'----~----'-'--,---'----

.... DECLARANTE: _--,------'---'."' .... ~,.:::; .. "",'. ",,-. ---=0:-. -b'..::---c:"-'l-:~'f-'-:-t--,-,.-,-------'-----'-----'

ADVOGADO:~ __ ·~·'_'~~_"~·~~~~~~~~~-~~~'~_--'---'-____ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: --blDW;::c:âst<;rctewialli;SC----'-'--~~ 
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Ã difUS~O ~aô autor~d~ ~~ste' c~n'~e~im~nto 
. "cáracteriiá violação-de sigilo runcioriál'capitiJlado no . 

. _ a~". 325 do C6digo .. P~na,l_ Brasileiro. ,." _. . 
.. . pena:: ·r'~clus.ao de Z (dois) a 6 (seis) .ano~ e,ml.llta. 

Ca:n.stitul crime realizar a Interceptação de com,unicações 
:lelefOnlc_as. de Informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

. " Justiça, "sem aulórlzaçAo Judicial ou com objetivos não 
áut.orizados:em.lel, nos termos' do art. 10 da Lei ~.296/96 . 

. Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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.TERMoDE·cOLÁBORAçÃÓNo.79 

. TERMO DEDECLARAÇÕES. . 
que présta PAULO ROBERTO COS,.A 

AO(s) .. 16 dia(s) do. mês de setembr~de2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal,emCuritiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 

· Delegada de Polícia Federal, Classe EspeCial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República coristantedo Ofício nO 1152/Gab para se proceder á oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA,brasileiro,casado, filho dePaulo Bachmann Costa e Evolina· 

· Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
· . 1708889876 ~ CREAlRJ,o quaHirmouacordo de colaboração que será levado à ratificação 

do Procurador Geral da República; ena presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZ060N coni delegação daquele para atuar·. no caso, .bem como dOs 

. . advogados do declarante, BEATRIZ CATTAPRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), 
.... e LUIZ HENRIQUE VfEIRA;OABSP320868,sobtodas as cautelas de sigilo determinadas, 

atendendo aos ditames da .Lei 1.2.850/2013, nOtadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUEVIEIRA,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; QUEo declarante renúncia, na presença de seu defensor, ao· direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer averdade, nos termos do §14do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante. esua defensora autorizam expressamente e estão cientes. 
cjoregistro aüdiovisualdopresénte ato de ccilaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, 

· Serial. NuiTIberE2FWJJHD2223B7), além do registro escriio (dlúis.viasdo termo assinadas 
· em papel); nos termos do §13doart.4°da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do. 

· . at6, 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 queO.presente ato de colaboração 
dependéráda homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade evolüntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso ·não atenda aos 

·reqllisitOslegais ouadeqüá-Ia" ao casO concreio, estando ciente; ainda. que, os efeitOs da 
· colabOração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 

conforme oart.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 daorgahizaçãocrirninosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais .deeorrentesdas atividades da organização cri inosa; IV- arecuperação 
total OU parcial do prodUto oU do proveítodas infrações penais p aticadas pela organização 
criminosa; bem como a· concessão. do benefício levará onia a personalidade do 
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· 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. 50 da Lei na 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteçãoprevistastiaJegislação 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 indir'etamente(pqrmeio de advogados, familiares ou qualquer 
outro)"o que poderáimplicaremprejuízoaoseuacordO;QUE, . em relação as anotações' 
constantes da sua agenda pessoal dOanode2013, a qual possuía umacapa preta que deve 
tersidoeJctraviada mas Cootem asanotaçoes "Mitsui & Co. Ltd." em sua capa, gostaria de 
fazer alguns comentários na sequência em que são obserVados na referida.agenda: QUE, a 
anotação feita em 02/02/2013 contendo nomes de pessoas e emails da empresa MARSANS, 
aqual pertenciaaALBERTO YOU$SEF, esClarece que quando o declarante precisava viajar 

"Iigava para fazer reservas de passagens e de hotéis ficando também os custos por conta da' 
MARSANS;QUE, na a sequência háo\JtrOs contatos,cOmo"kiomi oki" pessqa com quem 
falava quando queria contatar a MARSANS; QUE, Consta também a atiotaçao referente ao 

· convite recebido por RAUL MOrAde participar de uma empresa chamada "MAIS", onde o 
declarante feria úmaparticipação de 10 por ceiioe faria um investimento de 2,75 milhões, . 

· todavia a parceria nãO' chegou a se Concretizar; QUE, a referida empresa .iria atuar no ramo. 
decharferechegou a operár por pouco tempo, pelo que sabe; QUE, consta a anotações 
relaCionadas a "EDUARDO GOUVEIA" um advogado que lhe prestou assessoria para a 
prospecção .de riovosnegóciqs; QUE, esse mesmo advogado participou de uma reunião em 
· Lichtensleinonde estava presente FERNANDO BAIANO. a qual está referida no termo de 

• oitiva do (TleS(TlO; QUE,' anotaçõesrélacionadasa"COSENZA" servidor que o substituiu na 
Diretoria de AbasteCimento,onde foi registradauma pendencia relaCionada a UTC eum 
aditivo ligadoaREPAR; QUE,afirma não terem sido. tratados assuntos de cunho político 

, . (repassesecomissões)tarnpouco alguma vantagem ilícita a ser concedida as empreiteiras 
, '.' cartelizadas; QUE, ref~retambémanotações ligadas aOs funCionários MAURICIO e VENINA, 

• Citados no fermo "excelência .SMS"; 'QUE,. há também outras' anotações relativas as contas' 
mantidas na Suiça, iniciando pqf 'PKB PRIVATE BANK, 13/09/2008".cujosdados já foram 
objeto de consideraçõesanterióres; QUE,emoutrapagina, que inicia com a anotação 
"BETO",.referindo,sea seu'gEml'o,hà umaseriedeassuntos anotados nasequênCia iniCiados 

. 'por"DPi'(naviodeimpulsionamento dinâmico) ligado ao acordo firmado com o Consul da 
Grécia de' nome KONSTANTINOS sendóque dentre os temas tratados apenas este foi 
concretizado; QUE, abaixo dessa notação também há menção a uma conta .no eJcterior no' 
"DB", Deutsch Bank, a qual foi posteriormente transferida a outra instituição; QUE, na 
se,quênCiaháuma anotação"AG 3,22;8" a qual se refere a repasses natureza política da 
empresa.ANDRADE GUTIERREZ referentes a contratos mantido m aPETROBRAS; , . .". . ' '. . . . ..' - .' . 
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'. QUE; logo.abaixo "QG+ENGEV'ea referênciadeque a.pendencia éde 3,8 milhões; QUE 
ambasasÍ'motaçõesforC!mJeitasno ano de 20t2depoisdasaída do declarante da 

· companhia,sendo que os. mesmos lhe foram repassados porALBERTO YOUSSEF; QUE, 
referente. a anotação "remediação . de' áreas 27/08/2012", e os lotes mencionados na 

, sequenciaestão' ligados ao assunto 'ESTRE" abordado anteriormente; QUE, há ' uma. 
anotação referente· a aquisição de uma lancha de EDUARDO GOUVEIA sob a égide de 
"orçamento NEILSoN", reCOl1hecendoo declarante que a transação foi de R$200 mil, pagos 
em. espécie, e envohieu recursos provenientes doesquerria de comissionamento do qual . 

'participou.como diretor da PETROBRAS;.QUE, há ria frente a anotação "orçamento 943c3" 
· reférentea essa mesma lancha; QUE áanôtação "0311 O~BANCOSANT ANDER" está ligada 

as aplicaçÕes financeiras 'rriantidas naquela instituição; QUE, "FELIPE 7 MIL REAIS" esta 
ligada ao salário. de um empregado de nome FELIPE da COSTA GLOBAL; QUE, "J&F 

· 29/1.0/12" . está ligada a uma consultoria efetivamerite prestada a referida empresa, a qual é 
· dona da empresa FRIBOle dâ ELDORADO CELULOSE; QUE, \'12/11112 FB,i está ligada a 
· duas pendenciasligadasaverbas decorriissionamento políticodévidas pelas empresas 
· ANDRADE GUTIERREZ (2,8 milhões) e QUEIROZGALVAO(3 milhões)constando também' 
o nomedé~'IDELFONSO" que era o contato juntoa últirriaempresa; QUE;acredità que essa' 
anotação' estéjarelacionada a anotaçãoaniériora qual talvez continuasse pendente; QUE, 
consta dessa anotação o nome'FB" equivalentéa FERNANDOBAIANO,·o qual era acionado 
para a manutenção de contatos junto a empresa ANDRADE GUTIERREZ, considerando a 
dificuldade· de· YOUSSEFemmanter contado com arriesrria; QUE, "CASA NO 
CONDbMíNIOCELEBRATION"e referente acasa de FERNANDO SOARES (FERNANDO 

. .BAIAN,()) éxisténteem.· OriandO . na Florida, a qual inclusive foi oferecida para que o 
declarante a comprasse; QUE, FERNANDO nãolhé dissesea casa estava no nome dele 
ou de um terceiro; QUE; a ariotaçãô "DUFERCOt3/11/12"refere-se a umâ reunião com a 
empresaOUFERCOjunto aCOSTA GLOBAL, sendo que ela atuava no mestno ramo da 

· SANKO SIDEReprocurou'O declarante depois de sua saída da PETROBRAS afim de que 
que fossem alavancados novos. negócios, o queacatiou não se concretizando; QUE a· 
DUFERCOtatnbém. irriportava os produtos da .China corno a SANKO; QUE, "contratos C! 
enviar" seguido de "LACA", ':OUFERCO"e "TECNION" , estão ligados a contratos de 
consultoria da COSTA GLOBAL, os quais não foram concretizados; QUE, logo abaixO estão 
relacionados outros . contratos de consultoria' com .. outras empresas como. a 
"DOWNSTREAM", senddque tal cotno OS.anteriores, . seréferiam a consultorias efetivas, 

. tod.aviaa maioria acabou nãosécol1cretizando; QUE, "postergação das refinarias" seguido 
de valoreS em dólares estãO' ligados a atrasos nas respectivas obras e os respectivos custos 

.'. em:vista.:desses éitrasos:QUE; perguntado se tais atrasos teriam sido deliberados a fim de" 
majorar o lucro das empreiteiras diz tercertéza que isso não ocorreu, pois' o atraso também 
seria ruim ,também para as em pesas; .' QUE, "2010 (PP28.5) seguido de nOllles de vários 

. políticos do Partido Progréssista referemcse a repasses a políticos, inclusive de forma pontual. 
para a catnpanhade 201 O; conformedetaIJÜldo.anteriormente;QUE, ôsotnatório dos valores 
seriadé28;5 milhõesd~ reais e essaanotaçãOJoi copiada pelo declarante . de uma tabela 
elaborada por ALBERTO yOUSSEF eque se encontrava nO escrit' '0 da GFD; QUE, "QG 
· FECHANDO. 2,5" representa os valores·' devidos .pelaempres QUEIROZ. GAL VAO 
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referentes ao repasse de cunho polítiéo, sendo provável que se refira.a mesmasequencia 
· deoutr()s lançarnentos manuscritos anteriores e que que a dívida já estaria sendo paga; 

QUE, "BANCO BRADESCQ SHIP MARINE" também nesta ligado ao reparo da lancha 
adqUirida junto a EDUARDO GOUVEIA; QlJE, "INNOVA" . está ligado aum deposito 

". realizado pelo declarante no valOr de 27480,00 em favor de FABIO ARAUJO DE. LUCENA . 
LIMA e diz respeitoauma"due diiigence" feita pOr FABIO em relação a empresa INNOVA 
em relação a-qual o declarante pretendiasetorriar sócio mas qUe não chegou a se 
concretizar; QUE, "assunto TIMOR"-está ligado a um contato por parte de.um representante 
do TIMORLESTE quanto a realização de obras de infraestrutura naquele pais com base em 
recUrsos que tedarnsido repassados pelo Barico Mundial; QUE, ficoU acercado nessa 
reunião, dáqual partiéiparam J. BERNARDO, HENRY HOYER e mais um amigo de HENRY 
cujo nOme não lembrá nO momento que seriam contatadas algumas empreiteiras para a 
realização dessas Obras, constando de sua agenda o cornissionamento que seria dividido 

.. (750/0 Brasil/Portugal e25% Timor) cabendo ao declarante 22,5% da cota do Brasil (anotação 
32,5% Paulo/Hénry);' QUE, .' ássevera que . essas comissões' seriam pagas mediante 
superfaluramento das obras, sendo ocontatoem nome do TIMOR LESTE feito pelo cidadão 
português "J;BERNARDO" o qual lhe fOi apresentado por HENRY HOYER; QUE, essa 
negociação foi entabulada provavelmente no final do ano de2D12 e inicio de 2013, e não 
chegou a serfech~do;QUE, a anotação "UTC MAURO CRUZ" e RICARDO PESSOA" está 
ligada a uma transaÇãO de suçcess feécom a .empresa KAEFER a qual pretendia .realizar 
algUmas obras j~nto a base da Marinha lia Antartida e estava buscando um parceiro no 

· Brasil; QUE; chegou afazerurncoritato éoina UTC nesse sentido aqual se interessou pelo 
negócio,ficarido ais empresas no agUardo .da licitação; QUE,o registro "aluguel verão 11.000 
inverrioBOOO" esta ligado a urna casa alugada pelo declarante em Angra dos Reis/RJ; QUE, 

· na sequencia hállrnaespécie de diagrama envolvendo a empresa COSTA GLOBAL e 
SUNSET, estando ligado aumaconversa mantida com o advogado MATHEUS OLIVEIRA, 
acerca decOrn9 Poderia receber os valores referentes a dois contratos de consultoria que 
seriam fechadosjunto SAMSUNG e uma empresa italiana que produzia "estacas prancha" , 
todavia não concretizados; QUE afirma que essa estrutura teria sido planejada porque os 
valores.desses contratosapénas poderiam'ser pagos no exterior; QUE, assevera que seria 
uma negociaÇão licita, pois os valores iriam ingressar no pais em nome da COSTA GLOBAL; 

.. QUE, "REUNIAO COM INNOVA 15/04" está ligada a uma reÚnião realizada no ano de 2013 
e ligada ao assunto da due diligence anteriormente me ionada, constando que HENRY 
HOYERnãoteria feito investimeritOna mesma (ao men s ostensivamente) .ao contrário do 
que. HENRY afirmara ao declarante; QUE,esselevan amento resultou em vários pontos 

.. negativos, todavia O deClarcinteainda perinaneceu in ressado na empresa, que parecia . 
p'romissora. Nada rnaishavendo a ser"êbnsignado, d terminOu-se que fosse encerrado o 
presente termoqUe,lido e achado-c()nf fme vai por to. . sassinado e laCrado em. envelopes 

· com lacres número 10591 e 10592p rão Polícia' ,€c ral. . . - . . . 

L/E<;Iu' . o Mauatda Silva 
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.. P vlo Roberto 

• 
PROCURAOÓRDA REPÚBUCA:' 

.~~~~----
. . . .. 

. ' ., '. TESTEMU NHA'_ ---'-:--"-'-""""'-'--:-=-:-:-=c-:-'-'--':=~tW.~....,.,.. __ -""""'-'~--
.' ,APFWiligtonGabrlel'~~reira 

. . 

•• 
. .A difusão' não autorizada deste 'conheciment'o' . " Cónstilul-erime realizar a interceptação de comunicações 
c,arácts.riza violaç:io de ,slgllo'funclonareapltuiãcio rio . . telefônicas;" de ir'lfohT1âtica o,u t'elemãtica, OU quebrar segredo de 

· . ,_art. 32S"do Códlgo'Perial Bràslieiro:' . 1< ; Justiça,' sem a,utor~ção,judiclal ou com objetivos não 
Pena: ~clu'sã'~: ~e 2 (dois) a 6 (seis) ârios"e multa., .' .. autorizados'em lél, nos. termos do 3rt. 10 da Lei 9.296/96 . 

_. " P~na-: Reclusão de dois -a quatro anos, e multa . 
. 

' .... . . 

... , . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 80 . 

TERMO DEDECLARAÇÕES.· 
que presta PAULO ROBERTO tOSTA 

Ao(s) 16>dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PRo perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 

· Delegada de PolíciaFederal,ClasseEspecial; matrícula na 8190, 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 dePaulo BachmannCosta e Evolina . 
'. Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Aiegre/PR; Engenheiro, identidade 

1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, ena presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, bem como dos 
advogados do declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), 
eLUIZ 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 7~,inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUEodeclarante afirma que o 
···.·advogadoLUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
· para lhe assistir nopresente ato, conforme determina0 §15 do art. 40 da Lei ria 12,850/2013; 

QUE o .declaranteafirmaque. pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
'. investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 

Federal: QUE o declarante. renúncia, na presença de seu defensor; ao direito ao silêncio" 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos temi os do §14.do art. 40 da Lei na 7 

'12.850/2013; QUE o declararite esua defensoraautorizamexpressamente e estão cientes 
· do. re .. 9ist. to aUdiovisuald. o p .. resent.ea. tOd. e C91aboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial. Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13do 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 pelá guarda,' custódia e preservação do sigilo das 
. informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
. dépenderá da homologação . do Poder Judiciátio; o qual verificará. a sua regularidade, 
,legalidade e voluntariedade, pOdendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia.aocaso concreto; éstandociente, ainda que, os efeitos da 
éolaboraçãopremiada.dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 

· conforme o art. 40 da Lei no 12.850/2013: I"': 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 detarefas daOrganizaçãocriti1inosa; 111 - a prevenção de 
" ·.infraçõespenais decorrentes das atiilidades da or. anização criminosa; 'IV - a recuperação 

total ou parcial do produto oudo proveito das inf ões penais praticadas pela organização 
·.·crimirjosa; bem, como a concessãodobenéfí levará em conta a persona idade do 
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colaborador,' anatur~~a, ~scircun~târidas,a gravidad~ e a· repercussão. s~cial do fato 
Criminoso e a.eficácia da -colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
,direitos do colaborador previstos noart, 5° da Lei nO 12,850/2013: 1- 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 
.co'alJtores 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 
fotógrafadooufilmado; sem sua prévia alJtorização 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 direlacomoindiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar . em prejuízo ao seu .acordo; QUE," deseja complementar . 
algum,asinfa,rmaçãesptestadas anteriormente em relação as buscas realizadas quanto da 

. deflagração da Operaç,ão Lava Jato; QUE,de fafona referida data, lJma segunda-feira, ficou 
um poucoasslJstadó epediupara que a süafilaARIANNAfosse até o escritório da COSTA 

· GLOBAL tendo ela arrecadado documentOs ligados a atividade da mesma e do marido 
MARCIOno ramo de moveis; pois tinha medo de que a atividade da empresa dela fosse 

· prejudicada pela apreensão de,documentos; QUE, não há nada de ilícito na atividade da sua 
filha ARIANNAe do genro MARCIO;QUE nessedeslocamentojUnto ao escritório da COSTA 
GLOBAL foi recolhida tambémul'Í'\a planilha de contratos da empresa e possivelmente Um 
relatório' elaborado pelo seU genro HUMBERTO MESQUITA relativos a comissões de 
Úokeragemenvolvendo ,os gregoseaempresa TRAFIGURA, dentre outros, conforme 
detalhada em termos de oitiva anteriores; QUE,aindàfoi recolhido por ARIANNA e pela sua 
outra filha SHANNI e pelos genros HUMBERTOeMARCIO a quantia aproximada de dez mil? 
dólares e aproximacjamentecemmil reais que estavam em, um armário e em uma gaveta; 
QUE, osdólareserarn provenientesdeurrí cOntratO de consultoria efetivamente realizado, '. 
sendo o valor em reais proveniente de comissões ilícitas pendentes e devidas aO declarante '. 
enqUanto .ainda era Diretor da PETROBRAS; . QUE, e.ssas comissões estavam descritas na 
planilha decoiJtratos da COSTA GLOBAL, aqual referia"setanto a consultorias efetivamente 

.' prestadas Como a Contratos celebrados a fim de justificara rece.birnento de comissões pagas 
pelas empresascartelizad8s que prestavam serviços a PÉTROBRAS; QUE; acrescenta que 
essa visita' ao seu escritório apenas foi viabilizada por conta de que uma. delegada que 
comandava a busca na sua residência ter lhe informado que uma outra equipe iria no seu 
escritório, todavia eSSa equipeacabo'u se dirigindo também para a sua residência, não 

. Sabendo o declarante o porquê, considerando que havia uma funcionaria no escritório da 
COSTA GLOBAL desde as 09hóras; QUE, ao Constatar que não havia ninguémnoescritÓrio 
éque o deciarante cóntatouARIANNA, a qual se fez acompanhar pelo marido; a irmã eos' 

. cunhados; QUE ,a' equipe' dciPolíciá Federéllde fato foi até a COSTA GLOBAL· naquela 
.. ·segunda~feira, lá chegando depois que as suas filhas e osgEmro's haviam se retirado com o 

-material e o dinheiro; QUE;ARIANNA levou. o dinheiro para residência da mesma eos 
documentos que· pertenciam a COSTA GLOBAL foram levados até,. a residência do 

. declarante; sendo ap~eendidosnaquarta-feira$é 'nte. durante uma nova dilig ncia da 

. \' . 
. . 

....... & .•............ 
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. . . 

.. PoliciaFederal;. QUE,acredita que essa sua atitude e de sÚ'filhase gEmros nãO tenha 
. prejudicado a. operação, pois os documentos foram de fato apreendidos posteriormente, . 

asseveraridoque quis abordar esse assunto dentro dei espirit de transparência qUe teÍllsido 
. adotado dúranteesse procedimentode.colaboração. Nada •. ais havendo a ser consignado, 

deter:minou-seque fosse encerrado o presente-termo que, lido e achado conforme vai por 
todos. assinado e lacrado em envelopes com lacres riume o 10593 e 10594 padrão Polícia 
Federal. 

.. AÜTORIDADEPOUC 

PROCU RADOR DA REPÚBLICA: -'---=:'-:'-d- b-<::"'-;-:---:"",,~"'vl-:--'---~~---, 

TESTEMUNHA:~ __ ~~~~~~~~~~~~ __ ~ ___ _ 
riel Pereira 

". ' .. '. . .: . . _. ":' . 

-A difusão não autonzada deste:conllecimento 
caracteriza violação de 'sigilo f.unclonal capitulado no .. 
. art. '325 do Código Penal Brasileiro: .. 
Pe-na: rec.lu~a~:de 2 (dois)" a 6 (seiS) anos-e mu.lta. 

.. '-,,: . 

C.ol1stltu! crime realizar a Iritercl3ptação de co~unicações 
teiefô"tllcas, 'ds'infomifltica- ou telemática, ou quebrar segredo de . 

. . Justiça;' s~m autorização judicial ou com obj~tlvos não 
autorizados em 'Iel, nos termos do art. 1.0 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de' dois a quatro ano~, e multa. 

'.' . . . 
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TERMO DE JUNTADA 

Nesta data, junto aos autos um envelope pardo contendo um 
HardDisk. 

Brasília, 25 de setembr~ e 2014. 
/ 

Fabiano oreira 
Matríjwla 2535 , 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



- ....... 

," 

L 
_J O 
<O 
tr~ 
W(J) 

8w 
LLO 
Oz 
0< 
JÜ 
ro = ::l n 
,:\. ::l 
f) ~ 
;;::. JJ 
ti: (XC 
"lU c( mO 
-< z_ 
- Q' 
~o 

C" 

~ 
(3 
o 
!t 
n. 

-

r 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

.. 

S T F 102.002 

Pet nO 5210 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, nas dependências do gabinete do Relator e 
de ordem do Magistrado Instrutor, Dr. Márcio 5chiefler Fontes, extraí 
cópia dos termos de colaboração nº 13 (fls. 336-339); nº 20 (fls 360-
362); e nº 68 (fls. 538-541), para juntada aos autos da Pet nº 5275. 

""IIi', 05 d, f6 2015. 

o FAB~ MOREIRA 

fatrícula 2535 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

• 

Certifico que, nesta data, nas dependências do gabinete do Ministro Relator, r 

petição oriunda da Procuradoria-Geral da República, com duas laudas, datada de 2 

ecebi uma 

3/02/2015, 

acompanhada de 01(um) envelope de cor branca lacrado. 

r Fontes, o Certifico, mais, que, por determinação do Magistrado Instrutor, Dr. Márcio Schiefle 

referido envelope foi aberto para conferência, sendo o seu conteúdo discriminado 

que segue: 

Conteúdo 
Termo de declarações nQ01- Paulo Roberto Costa - com cinco laudas. 
Termo de declarações nQ02 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ03 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ04 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ05 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ06 - Paulo Roberto Costa - com duas laudas . 
Termo de declarações nQ07 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ08 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ09 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQlO - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ11- Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações n2 12 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 

Termo de declarações nQ13 - Paulo Roberto Costa - com oito laudas. 
Termo de declarações nQ14 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ15 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ16 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações nQ17 - Paulo Roberto Costa - com duas laudas. 
Termo de declarações nQ18 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 

Termo de declarações nQ19 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
Termo de declarações n!QO - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 

Termo de declarações nQ21- Paulo Roberto Costa - com quatro laudas. 

Termo de declarações nQ22 - Paulo Roberto Costa - com três laudas. 
01(um) HD externo de marca SAMSUNG, na cor preta, com cabo USB, com a 
"E2FWJJHDB30E4C" e ostentando uma placa de patrimônio do MPF, com nQ 00-076.125 . 

Neste ato, todos os termos de declaração mencionados acima, bem como o HD e 

petição da Procuradoria-Geral da República, foram juntados aos autos. 

na forma 

inscrição 

xterno e a 

Certifico, por fim, que o envelope que foi aberto permaneceu acautelado no ga binete do 

Relator. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2015. 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

W 12015 - ASJCRIMlSAJ/PGR 
Distribuição por dependência à 
Petição 5.210 
Relator : Ministro Teori Zavascki 

bcúiTÔ 

PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE JUNTADA DOS 
TERMOS COMPLEMENTARES DAS OITIVAS DE COLABO· 
RADOR CUJO ACORDO JÁ FOI HOMOLOGADO PELO STF. 

Requerimento deferido da complementação de oitiva do colaborador 
Paulo Roberto Costa. 

Oitiva realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro no Rio de Janeiro. 

Pleitos de juntada das vias assinadas e de disponibilização para fins de 
utilização em requerimentos que serão formulados ao Supremo Tribu
nal Federal de forma individualizada nas petições já autuadas em se
parado em relação a cada um dos nominados . 

Em 5 de fevereiro de 2015, houve requerimento a Vossa Ex

celência de autorização para que fossem feitas.as oitivas comple

mentares de PAULO ROBERTO COSTA, no Rio de Janeiro, 

para que pudessem ser esclarecidos alguns pontos de seus depoi-
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PGR Petição_requerimento juntada depoimentos complementares PRC 

Deferido o pleito, as oitivas foram realizadas nos dias 11 e 

12 de fevereiro, cujos termos, todos lacrados e assinados, ora se 

requer a juntada. 

Em complemento, requer-se que sejam disponibilizadas 

cópias ao Ministério Público para que sejam utilizadas nos re

querimentos que serão formulados em separado e individualiza

dos no bojo das petições autuadas . 

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2015. 

á;;~o~,-t; 
Procurador-Geral da República 

D" 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N" 01 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte AlegrelPA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREA/RJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos temios do §13 do art. 4° da 
Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente 
lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 
aos fatos narrados nos Termos de Colaboração n. 01 e 02 do 
proprio depoente, "'''mou o "guiote, QUE, com ~l ç'o ~ 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

acesso dos políticos e empresários à sede Petrobras, os encontros 
eram previamente agendados; QUE o mesmo acontecia em 
relação às reuniões de todos os Diretores; QUE era raro um 
político chegar sem agendar, até porque havia muitas reuniões; 
QUE essa mesma sistemática acontecia nos escritórios de 
Brasília e São Paulo; QUE o acesso à garagem pelos visitantes 
era autorizado pelo depoente; QUE, quando o visitante entrava 
pela garagem, notadamente os políticos, eram direcionados para 
uma recepção VIP, havendo o registro de entrada nessa recepção, 
e não na portaria geral; QUE nos escritórios de Brasília e São 
Paulo da Petrobras não havia entrada diferenciada, sendo certo 
que nesses casos os registros da entrada deveriam acontecer na 
portaria geral; QUE o depoente viajava para os compromissos 
oficiais em aviões de carreira, raramente em aviões fretados; 
QUE assumiu a Diretoria de Abastecimento em maio de 2004; 
QUE sucedeu o Diretor Rogério Manso, ligado ao PSDB, que 
havia permanecido na Diretoria no início do governo Lula; QUE 
em 2004 foi procurado pelo Deputado José Janene, que propôs ao 
depoente "ser o representante do PP na Petrobras", para "ajudar" 
o partido; QUE nessa ocasião Janene estava acompanhado de 
Pedro Corre a; QUE, feitas as tratativas, tendo o depoente 
aceitado essa proposta, foi nomeado Diretor de Abastecimento da 
Petrobras; QUE até 2006 a Diretoria do depoente não tinha 
"projetos", ou seja, não tinha obras para executar; QUE por essa 
razão a interação entre o depoente e os Deputados do PP era 
esporádica; QUE nesse período inicial do depoente na Diretoria 
havia o Mensalão, e o PP tinha outras fontes de recursos, não 
necessitando de valores oriundos de contratos da Petrobras; 
QUE, por essa razão, não havia cobrança ao depoente para 
repasse de valores ao PP; QUE nesse período já funcionava o 
esquema de cartelização de empresas e propina com outras 
Diretorias da Petrobras, como as áreas de Engenharia e Serviços 
(Renato Duque), Gás e Energia (Ildo Sauer) e Exploração e 
Produção (Guilherme Estrela); QUE Duque foi indicado por José 
Dirceu, e lido Sauer e Guilherme Estrela foram indicados pelo 
PT; QUE Ildo Sauer foi o responsável pelo programa de Energia 

I 
do PT, e assumiria o Ministério de Minas e Energia no governo W 
L<lia, '"'" acabou pret,,,,o pm Dilma Ro",,,· QUE Dilma 'l 

~ \ 2 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

Rousseff foi presidente do Conselho da Petrobras no período de 
2003/2010; QUE a cartelização das empresas começou na área de 
plataformas, vinculada à Diretoria de Exploração e Produção, e 
não à Diretoria de Abastecimento; QUE depois de trinta e quatro 
anos sem fazer refinarias a Petrobras voltou a construí-las; QUE, 
portanto, as obras relevantes na área do depoente começaram 
somente a partir de 2006; QUE por essa razão não é correto 
afirmar que o cartel das empreiteiras tenha começado na 
Diretoria do depoente; QUE após uma viagem à Índia, no final 
de 2006, o depoente ficou doente e quase morreu; QUE, como os 
médicos diziam que o depoente tinha poucas chances de 
sobreviver, alguns outros funcionários da Petrobras entraram em 
disputa pelo cargo de Diretor de Abastecimento, em especial a 
pessoa de Alan Kardec, ligado ao PT; QUE o depoente ficou 
então fragilizado no cargo, mesmo após sua recuperação e 
retorno à empresa, no início de 2007; QUE nessa época foi 
procurado por parlamentares do PMDB do Senado, que 
ofereceram ajuda para manter o depoente no cargo; QUE 
primeiramente foi procurado por um emissário do Senador Renan 
Calheiros; QUE o emissário era o Deputado Aníbal Gomes; QUE 
posteriormente tratou do assunto diretamente com os Senadores 
Renan Calheiros e Romero Jucá; QUE uma dessas reuniões foi 
realizada na casa de Renan Calheiros, em Brasília, no Lago Sul; 
QUE nesta ocasião também estava presente o Deputado Henrique 

. Eduardo Alves; QUE também esteve na casa de Romero Jucá em 
Brasília; QUE também esteve no gabinete de ambos, Renan 
Calheiros·e Romero Juca, no Senado; QUE o assunto tratado em 
todas essas ocasiões era o apoio do PMDB ao depoente para 
mantê-lo no cargo, em troca de o depoente "apoiar" o partido; 
QUE os partidos (PMDB e PP) acertaram essa questão, tendo o 
PP aceitado que o depoente também ajudasse o PMDB porque 
sabia que não conseguiria, sem a sustentação política do PMDB, 
manter o depoente no cargo; QUE foi Nestor Cerveró quem 
apresentou Fernando Baiano ao depoente, em 2006; QUE 
Fernando Baiano não participou das reuniões do PMDB para 
tratar do apoio político para manutenção do depoente na 
Diretoria de Abastecimento; QUE após a manutenção do 
depoente no cargo, com o apoio do PMDB, os contatos eram 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

feitos com o deputado Aníbal, que avisava e marcava reuniões 
com os senadores Renan e Romero Jucá; QUE o tema das 
reuniões eram os "projetos", ou seja, as obras que seriam 
destinadas às empresas de interesse dos. Senadores; QUE esses 
parlamentares tinham interesse porque receberiam vantagens 
desses contratos; QUE as reuniões com os parlamentares do 
PMDB eram separadas das reuniões com o PP; QUE o depoente 
avisou o PP sobre a proposta do PMDB; QUE os representantes 
do PP já sabiam e aceitaram o apoio do PMDB, em troca de uma 
parte dos recursos oriundos da Diretoria do depoente, sob pena 
de perder a Diretoria; QUE em regra o percentual de repasses era 
de 1 a 3% dos valores contratados; QUE o PP ficaria com um 
percentual de 1%, e o restante iria para o PMDB; QUE saiu da 
Petrobras em abril de 2012 e passou a prestar consultoria; QUE, 
mostrada . a página da agenda com as inscrições "Duferco 
13/11/12", afirma que os nomes e percentuais ali constantes não 
têm relação com o esquema de corrupção na Petrobras ou com 
políticos. Nada mais havendo sobre esse· tema específico, 
encerrou-se o presente termo, que, lido e· considerado conforme, 
foi assinado pelos presentes. 

r/ /l' .--. c ~ 
fF!...~~o Magrinelli Coimbra 

Procurador da República / 

~;;::::?unXb~27 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

l---- L L' 
Joã Mestie.ri-----"'" 

Advogado (OABIRJ nO 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ 0.171466) 

~d ~/~-4: .. Ro~iillít"gu?D.1::oelho Mesnen 
Advogado (OABIRJ 0.174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REpÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 02 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU na 3, de 
19/01/2015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
na 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 

. engenheiro, carteira de identidade na 1708889876 - CREAlRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público \. . 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia ~ 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Termo de Colaboração n. 13 de· Alberto 

~. 
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. Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

Youssef, afirmou o seguinte: QUE que não tem conhecimento 
sobre o aluguel de sondas da Samsung pela Petrobras, porque 
isso não era assunto da Diretoria de Abastecimento; QUE 
conhece Julio Camargo, mas sua relação com tal pessoa não diz 
respeito ao aluguel de sondas pela Petrobras; QUE nunca recebeu 
comissão da Samsung; QUE tomou conhecimento desse assunto 
apenas quando deu o "de acordo" como Diretor; QUE, com 
relação a uma dívida de Julio Camargo, afirma que, se existia, era 
relacionada a outro tema, provavelmente a refinarias; QUE quem 
fazia o controle de valores devidos ao depoente era Alberto 
Youssef; QUE, com relação à anotação constante em sua agenda 

. relacionada à empresa Samsung, afirma que esse assunto diz 
respeito ao trabalho de consultoria do depoente, posterior à sua 
saída da Petrobras em abril de 2012; QUE chegou a assinar 
contrato com a Samsung por meio da empresa Costa Global; 
QUE esse contrato foi apreendido pela Polícia Federal; QUE 
nunca tratou com o deputado federal Eduardo Cunha do aluguel 
de sondas pela Petrobras junto à empresa Samsung; QUE não 
conhece o advogado Francisco José Reis, dono da casa 
mencionada pelo policial federal Jaime "Careca" como local de 
entrega de dinheiro para o deputado federal Eduardo Cunha. 
Nada mais havendo sobre esse tema específico, encerrou-se o 
presente termo, que, lido e considerado conforme, foi assinado 
pelos presentes . 

''''"'' .~. ~ 
bio Magrinelli Coimbra 
ocurador da República 

C=~-H-
. ~--z::::; 
~~noCaDralF ande 

Promotor de Justiça 

fL1 tALW 
Rodrigo TeUes de Souza 

Procurador da República 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

ie 
J n° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

~/~- . 

. Rodo daqáeD~ellió-Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 03 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze,dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OABIRJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 

, engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREAlRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Sarnsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel); 'no~ termos do § 13 do art. 4° da 
Lei n° 12.850/2013, os quais se'rão,'ao final do ato, devidamente I ,/ 
lacrados e custodiados pelos tepre~~ntantes do Ministério Público tl
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, eulteriórmente serão 
apresentados ao Supremo Tribúnal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados nos Termos de Cólà~oração n. 06 e 59 dó próprio 
depoente, afirmou o seguinte: QUE oS tratados nas 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

I' I t. : I 

reuniões com Renan Calheiros mencionadas no referido termo 
não diziam respeito a distribuição de dinheiro ou percentuais; 
QUE, conforme consta do termo, a conversa era específica sobre 
os temas mencionados; QUE era Arubal Gomes quem marcava 
as reuniões, que ocorriam na casa de Renan Calheiros; QUE 
quanto ao assunto referente ao Sindicato dos Práticos, afirma que 
foi procurado pelo Deputado Arubal, o qual afirmou que, se o 
assunto fosse resolvido, o depoente ganharia R$ 800.000,00; 
QUE esse valor nunca foi repassado para o depoente; QUE 
Aníbal afirmou que ele e Renan também receberiam uma parte; 
QUE, quando o depoente encontrava com Arubal, lembrava-lhe 
do valor· prometido, dizendo: "rapaz, cadê?"; QUE Alberto 
Youssef tinha conhecimento desse fato, pois o depoente 
comentou o assunto com ele depois que saiu da Petrobras em 
abril de 2012; QUE nunca tratou de valores diretamente com 
Renan, mas ficava claro que o grupo dele receberia um 
percentual; QUE o reajuste da tabela dos Práticos era justo e 
seguiu os procedimentos internos da Petrobras; QUE Aníbal 
também participou das reuniões com o SindicatO dos, Práticos, 
mas nas reuniões não se falou de pagamento de propina; QUE, 
com relação à empresa Serveng, afirma que essa empresa não 
fazia obras na Petrobras por conta do cartel das grandes 
empresas; QUE o depoente ihcluiu. a Serveng nos 'convites para a 
realização de obras, entre óutras"einprésas meriorb;'QUE qu~IIi 
levou essa empresa foi o Deputado Aníbal, que normalmente 

. '. • , . tI I 

falava em nome de Renan; QUE Arubal geralmente informava 
que estava falando em nome de Renan; ,QUE: ,n~p tom?u 
conhecimento de pagamento de valorês ouperc'en~u'ais pelá 

, i : I' I' c . 11 J. \ 

Serveng; QUE não recebeu nenhum dinheiro 'da Serveng; QUE 
se reuniu com Paulo Twiàschor, representante da Serveng, e 

. Anilbal, mas não tratou de propina; QUE, com relação ao terreno 
de Caraguatatuba, o depoente repassou o tema para outra área; 
QUE nessa ocasião Arubal também falava em nome de Renan 
Calheiros; QUE Sérgio Machado foi, colocado na P~u:obras por ~ ;. 
Renan Calheiros; QUE sabe que percentual dos contratos da 
Transpetro era repassado ao Senador Renan Calheiro's; QUE por 
essa razão Renan manteve Sérgio Machado na Transpetro durante 
tanto tempo; QUE o depoente recebeu de Sérgio Machado o 
valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente à 
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,,, 

contratação de navios, que dependia da Diretoria do depoente; 
QUE esse pagamento foi feito em espécie e aconteceu no 
apartamento de Sergio Machado, no bairro de São Conrrado, no 
RJ; QUE a anotação constante da agenda do depoente, a qual foi 
apreendida pela Polícia Federal, em que se registra o nome 
"Sergio Machado" acima de números de telefone, refere-se a 
contatos com o Presidente da Transpetro depois que o depoente 
saiu da Petrobras em abril de 2012. Nada mais havendo sobre 
esse tema específico, encerrou-se o presente termo, que, lído e 
considerado conforme, foi assinado pelos presentes. 

r<:io~a;:~lli~ra ~::curador da República 

e uoo Cabral eroao 
Promotor dei Justiça .. 

f1-!L 1JJL[J , . 
R dngo TeUes· 'de ouza 

P curado~ da R~ Íiblica 

': . 
! ., \ . 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/R)" 0 . .171466) 

L~~~/~~' 
RodoHo ~al aq;ifb.~Mestieri 

Advogado (OAB~J 0.174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 04 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 

. República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREA/RJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C),~ém 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 custodiados pelos represéntantes do Ministério Público ' 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal FederaL Indagado sobre os 
fatos narrados no Termo de Colaboração n. 16 do próprio 
depoente, afirmou o seguinte: QUE, Youseff chamou o depoente 
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avisou que Palocci estava pedindo R$ 2 milhões para a campanha 
de Dilma Roussef à presidência, em 2010; QUE nunca tratou 
com Dilma Roussef, o ex-Presidente Lula ou Palocci sobre esse 
tema; QUE o pedido foi feito somente por intermédio de Alberto 
Youssef; QUE indagado se alguém agradeceu pelo repasse do 
dinheiro, afirma que não; QUE afirma que nesses assuntos as 

-pessoas não costumam agradecer, o que acontece normalmente é 
que a pessoa reclama quando o dinheiro não chega; QUE a forma 
pela qual o depoente sabia que o dinheiro chegava ao destino era 
quando não havia cobrança ou reclamações; QUE no caso não 
houve reclamação. Nada mais havendo sobre esse tema 
específico, encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado 
conforme, foi assinado pelos presentes . 

. /') . ---f '---'--
F bio Magrinelli Coimbra 

ocurador da República 

Promotoi:'de'Justiça 

íLL1IJLAsf} 
Rodrigo Telles 'de anta 

PCiIrador a'Rêpblica' '-_-
,( ,. 

JOL~eSf ' . 
Advogado (OABIRJ n° 13.645) 

.,0 
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João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ o. 171466) 

ROdOIf~~~tieri 
Advogado (OABIRJ 0.174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 05 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRJMPU nO 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos àdvogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432; a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREA/RJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papelj; 'nos termos do §13 do art. 4° da / 
Lei n° 12.850/2013, os quaHi'Serãb; 'ao fip.al do ato, devidamente \ ' 
lacrados e custodiados pelos fêpre~~ntantes do Ministédo Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informaç'ões, eiIlteriórmente serão 
apresentados ao Súpreriío Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Temia de Colaboração n:' do próprio 

d'poente, ,finnou o ,,,,,,,,,te, Q1,JE o então. d ,do '1'". 
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Henrique Eduardo Alves acompanhou o empresarlO Paulo 
Roberto Santos em contatos com o depoente com o intuito de que 
a empresa PRS fosse contratada pela Petrobras; QUE foram 
feitas duas reuniões; QUE o projeto foi passado para a análise 
técnica; QUE a contratação não se realizou porque a área técnica 
considerou que não era prioridade para a Petrobras; QUE numa 
segunda reunião foi informado ao empresário e ao deputado que 
a contratação não era prioritária, não tendo havido insistência de 
qualquer deles; QUE depois disso não houve outras tratativas; 
QUE as reuniões foram feitas na presença de técnicos; QUE o 
deputado limitou-se a apresentar a empresa e afirmar que a 
contratação era de interesse do país; QUE não houve menção a 
repasse de valores ou percentuais; QUE o depoente não teve 
outros' encontros ou contatos com o deputado federal Henrique 
Eduardo Alves para tratar sobre esse assunto; QUE era comum 
parlamentares comparecerem à Petrobras para apresentar 
empresas; QUE o Deputado Henrique Eduardo Alves não fez 
outros pedidos em relação à' empresa; nem tamp6iIco pediu 
preferência ou tratàmento especial. Nada mais hàyenao sobre 
esse tema específico, encerrou-se o presente termo; que, lido e 
considerado conforme, foi assinadtJpelo's presentes. 

, , .. [ 

~ 
,',',:".' L..;. ,:" 

io ~gt~ Coitnbrlt . 
rocurador dâ Rêpública \_,' 

. /' 

er uno catir~ a°tor 
d. JA"1 

Rodrigo ~~~~a 
Procuradord~República 
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João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ D. 171466) 

~~~~. 
RodoHo ~ &;ôi'ôMestieri 

Advogado (OAB/RJ D. 174432) 

.. . 

r .I ~ p' ; , 

.' . < 

"" , . . 
.....;. ,~ ,\ '. J I· 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEHERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 06 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze· dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU nO 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
na 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte AlegreIPA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 

. engenheiro, carteira de identidade na 1708889876 - CRENRJ, O 

qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em midia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos tratados no Inquérito n. 3 3, afirmou o seguinte: QUE 
nunca tratou sobre assuntos d de percentuais ou 
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valores diretamente com o Senador FernandO Collor; QUE ouvia 
dizer que ele tinha muita influência política na BR Distribuidora; 
QUE sabe que Pedro Paulo Leoni Ramos também tem bastante 
influência na BR Distribuidora; QUE só esteve com Collor uma 
vez, quando ele era Presidente da República, numa ocasião em 
que ele visitou a Bacia de Campos. Nada mais havendo sobre 
esse tema específico, encerrou-se o presente termo, que, lido e 
considerado conforme, foi assinado pelos presentes. 

~>' '-"10 ~ 
Fá io Magrinelli Coimbra 
P ocurador da República 

gIO-!n'Uno Ca r er , 
Promotor de Justiça . 

Uit.K.1i 
P ocurador da Re ública 

) '-' 
J 03.0 MestíPJI:I--'~ 

Advogado (OAB 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ n. 171466) 

~~~c Rodo~?o:-êóelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REpÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 07 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cauW~s~ sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos âdvogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432; a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, ca,sq~~,J.ilhp de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da . Silva Costa, nascido em 01101/1954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREA/RJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer ,a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital' (HD Samsung' i Té'ra~ Serial j 
Number E2WJJHDB30E4C), ,~,l,én; do registro escrito (duas vias , ~ 
do termo assinadas em papel); no? termos do § 13 do art. 4° da ;;r -
Lei n° 12.850/2013, os quaissgrãoj;'ao final do ato, devidamente 
lacrados e custodiados pelos rêpieséntantes do Ministéfio Público 
ora presentes, os quais ficarãà i~spbnsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das infdrmações, li ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tríbunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Temio 'dé Colaboráção n. '11 difpiÓprib 
depoente, afirmou o seguiJ1t~: QPE o"senad Romero Jucá 
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participou da mobilização do PMDB para manter o depoente no 
cargo de diretor de abastecimento da Petrobras em 2007; QUE ao 
longo do tempo teve reuniões com o senador Romero Jucá para 
tratar de assuntos gerais da Petrobras; QUE a reunião com o 
senador Romero Jucá, mencionada no termo de colaboração 11, 
foi realizada na residência do parlamentar em Brasília; Que a 
reunião foi realizada apenas para tratar desse assunto; QUE não 
houve menção ao repasse de valores ou percentuais; QUE o 
senador Romero Jucá apenas solicitou uma atenção especial para 
a contratação da empresa Diagonal Consultoria pela Petrobras; 
QUE o senador Romero Jucá mencionou que a empresa era do 
irmão dele; QUE o depoente repassou o nome da empresa à área 
técnica para possível contratação; QUE a empresa era uma das 
únicas do Brasil a prestar os serviços em questão; QUE a 
empresa já constava do cadastro de empresas da Petrobras; QUE 
eram poucas as empresas do setor no Brasil; QUE possivelmente 
a empresa já tinha prestado serviços anteriormente à Petrobras; 
QUE o senador Rorilero Jucá não insinuou que â cüH)i'atação da 
empresa pela Petrobras seria' urna 'contrapartidapeio apoio 
político prestado pelo PMDB' parai 1 permanência' do depoente na 
diretoria de abastecimento dâ péfipb''ras;' QUE o in'rtãb'i:l()' senador 
Rorilero Jucá não pàrticipOl.i a~'~~i1nTõ'ek coill J' depd~iíN,' àpenas 

., 1. I' I • ,1 

, com a área técnica da Petrobras; QUE o pedido do depoente à 
área técnica talvez tellhaacelera'dó t\'f)ro'cesso de:J<':óhtratação da 
empresa pela petrobras, mas ela' serià 'contratada 'ele qualquer 
modo; QUE'o senador'Itoinéro júcá;'~fu'2biliato po~t~trõi'20nú:l 
depoente,mehtibiloül o'fátoi tleta~él'ílpresà':t'éP~iOô tbhtràtada' pel~ 
Petrobras. Nada mais hàvehdd 'sóbre eSse tema' específico, 
encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado c forme, 
foi assinado pelos' presentes. ' , 

,. . I'" .,1. 

/1' --'-', r ~ ~ . ábio Magrmelli Coimbra 
Procurador da República 

, ,r' ., 'I 
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~ 
SÉ!Ft!W-Bruno Cabr ernande 

Promotor de Justiça 

ftL 1Id{ 
odngo TeUes de ouza 
ocurado da Re ública 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Ádvogado (OAB/RJ n. P'1466) 

~~
. 

~ /~/. 
Rodolf a e . oe ho Mestieri 

". i .~.'. '~ .••. f~ ~ ........ ~. 

Advogado (OABIIP Ii.'174432) 
.. ,.,.~ '·~~·f,··I~ . 

.' Li .H.' .... '.~l"t-t; .'. . .. 

t.". • .,j •• . . 
, .' . "; ~ ... , . 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 08 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU nO 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisã(L,dG Ministro Teori Zavascki, 

"" ... ,).. '~v 

observando-se todas as cautelâs';de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos àd~~gados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n, 
171466; Rodolfo de B~daque D. Coelho Mesti~ri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 

, ~ " 1.1 , ' . 

Costa e Evolina Pereira da Silva 'Costa, nascido em 0110111954, I" _ • 

engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREAlRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silênciO, reafitrnàndo o tomprorriisso legru de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do ptêsente ato de 
colaboração em rnidia digital I '(HD Samsung: lTera; Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do. termo assinadas em pa~~q~')'~9~' te~os do § 13 do ~rt. 4° da 
LeI n° 12.850/2013, os qUaIk ~~~a0f,~ao ~mal do ato, ,4e~ldamente 
lacrados e custodiados pelos tê~re§éntântes do Mirlisteno Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigiÍo das infdrmaç'ões, e hlterlormente serão 

. • . . r 1 - . . 

apresentados ao Supremo Tríbúnal Federal.' Irtdàgado sobre os 
fatos narrados no TeÍmo de Cbiaboi~ção' ri: '20' do 'própno 
d'po,nte, ,finnnu ° "'guin!" Ql1t 'o d'oo,.>\<' ro~o #m ror . 
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Ministério Público Federal 
Procuradorià-Geral da República 

r'" ! ' , " 

os parlamentares do PP em Brasília, geralmente em reuniões no 
apartamento do deputado federal Mário Negromonte, líder do 
partido na época; QUE o deputado federal Nelson Meurer 
participou de algumas dessas reuniões; QUE nas reuniões se 
conversava sobre os projetos da Petrobras que interessavam às 
empresas cartelizadas; QUE nas reuniões não se falava sobre 
repasses de valores e percentuais; QUE quem cuidava dos 
repasses de valores e percentuais era Alberto Youssef, o qual 
tratava do assunto diretamente com José Janene e, 
posteriormente, com Mário Negromonte; QUE a tabela constante 
da agenda do depoente, na qual se registrou a entrega de quatro 

, milhões de reais ao deputado federal Nelson Meurer, do PP, foi 
copiada de uin çlocum~nto que o depoente viu no escritório de 
Alberto Youssef; QUE o depoente copiou a tabela para ter algum 
controle do repasse de valores a políticos, caso houvesse 
reclamação por parte deles; QUE Alberto Youssef disse ao 
depoente que os valores constantes da tabela haviam sido 
entregues aos des):indtários; 'QUE Ô depoente não ievê'reuniões 

• " . , "I" , 

com Nelson Meurer para tratar especificamente' do repasse de 
" " I 'r .. 't . " :, 

valores em questão; QUE os vruores repassadÓs 'ao 'deputado 
federal Nelson Meurer p~6và~eIHlgHie'\jestin~adJ1i~'e à"/::'ámpilnha 

,de 2010. Nada: mais ha~ênHd 1~(d6r~J'~sse't~iliii"f'~sp~~Íficô; 
encerrou-se o presente termo, que, Íldq' fi consideract ~: oriforihe, 
foi assinado pelos present: ~ ,,' " ' , , ' ''' ' 

" '", • 'I" ," 1 f ., [ ;', !""'" \ !: ,I 'J) ',;, 1,1 , , ! - /" ., : 

~h 
:-iJ:lt:glilrBruno Cabral Ft!flliÍnde 

Promotor de MU, tiça . ' Ú 4jjf,' 
Rodngo 4:Ve~ e So za 

Procurador da, República 
, .. . 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ 0.171466) 

ROdolfo~~tieri 
Advogado (OABIRJ 0.174432) 

I ." I ',. f I t' .: . I 

'1_i, ,\. ;.)(1. .jd·~t"l" D. l.. .• e. t~l 

. " .. ~") 11 .. ', li' 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REpÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 09 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRJMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OABIRJ 
na 13.645; João de Baldaqúe D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 

. natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade na 1708889876 - CREAlRJ, O 

qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em midia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da /ç:' 
Lei na 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente \ j< -
lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia ' 
e preservação do sigilo das informações, e 'ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Termo de Colaboração n. 27 do próprio 
depoente, afirmou o seguinte: E já conhecia o eputado 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República , 

. federal Alexandre Santos porque ele era da região de Itaboraí, 
onde se situa o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro -
Comperj; QUE o pedido do deputado federal Alexandre Santos, 
relativo aos seus terrenos, foi feito ao depoente em 2006 ou 
2007; QUE o deputado federal disse que tinha alguns terrenos na 
área das obras do Comperj, os quais poderiam servir para 
instalação dos canteiros de obras das· empreiteiras que 
construiriam o Comperj; QUE o deputado federal queria que o 
depoente fizesse a "ponte" entre o parlamentar e as empreiteiras, 
oferecendo os terrenos para aluguel; QUE as empresas 
responsáveis pelas obras acabaram se instalando em áreas 
cedidas pela própria Petrobras, dentro do Comperj, de modo que 
nem chegou a levar o assunto às empreiteiras; QUE o deputado 
federal não entrou em det;llhes quanto aos terrenos, ao seu 
número, à sua área, ao valor do aluguel, pois isso seria 
aprofundado apenas se houvesse interesse das empresas no 
aluguel; QUE o deputado federal posteriormente teve outros 
contatos com o depoente para tratar de questões institucionais, 
notadamente em conjunto com o prefeito Itaboraí, não tendo 
mais retomado o assunto dos terrenos, nem tampouco insistido 
sobre isso. Nada mais havendo sobre esse tema específico, 
encerrou-se o presente termo, que, lido e considera o conforme, 
foi assinado pelos presentes. 

,/l' --J~ ~ 
ábio Magrinelli Coimbra 

Procurador da República 

~ 
er uno Cabral ern 

i[;~ de (USti~ 

Rodrigo TebJ~ 
Procurador da República 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

I ___ o L 
JoIão Mes'tie~' 

Advogado (OABlfiJn° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

~~/%4f 
Rodolfo ~~IÍO Mestieri 

Advogado (OABIRJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REpÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 10 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/01/2015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro TeoriZavascki, 
observando-se todas as cautelas ,de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
nO 13.645; João de Baldaque D.~ Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D.,Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casa~o, .filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01/0111954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREA/RJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor ajltorizam expressamente e 

~ , 

estão cientes do registro audiovisual· do presente" atO de 
colaboração em midia digital (HD Samsung 1 Teta,· Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel)~'in6~ termos do §13 do art. 4° da / 
Lei n° 12.85012013, os quaiblgrãb;Jao final do ato, devidamente J / ' 
lacrados e custodiados pelos répt'es~ntantes do MinistérIo Público 
ora presente,:, os qu:n~ fic~r~~ r~~~()nS~~~is p~la g~arda,custód!a (, 
e preservaçao do SIgIlo das mformaçoes, e ·ultenormente serao 
apresentados ab' I Suprernd""fribúrial' FMéral. Iridagado sobre os 
fatos narrados rio' Termo 'de Càlaboração n. '2S'do"jn'óprio 
depoente, afirmou o seguinte: QUE, tes da so~icitação de 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

1'- • 

,.'~ , 1 

)( J'. 'I 1 t .~, .' I 
.1. 

repasse de valores pelo deputado federal do PP Simão Sessim, no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o depoente já tinha 
tido contato com o parlamentar; QUE o deputado federal foi 
presidente da comissão de minas e energia da Câmara dos 
Deputados; QUE o deputado federal, nessa função, convidou o 
depoente para discutir o Código Nacional de Combustíveis, em 
2007 ou 2008; QUE ficou conhecendo mais o deputado federal 
Simão Sessim a partir desse momento; QUE o deputado federal 
Simão Sessim é do Rio de Janeiro; QUE eventualmente 
encontrava o parlamentar no Rio de Janeiro, em restaurantes ou 
em eventos sociais; QUE acha que os valores solicitados 
destinavam-se à campanha do deputado federal em 2010; QUE o 
contato com o deputado federal, referente ao caso, ocorreu em 
reunião na Petrobras; QUE essa reunião provavelmente consta da 
agenda do depoente na Petrobras; QUE não teve nenhuma 
reunião com o deputado federal para tratar de assuntos 
institucionais da Petrobras; QUE o depoente solicitou que 
': I,. "., li'(~" ;,1.:1 ' .. ":).')~.-" .I;! ;\1 

Alberto Youssef provIdenClasse o pagamento; QUE o depoente 
não sabe como Alberto Youssef operacionalizoU Ó"p,agiirnento; 

. '. .",H I,r i ,I"""!!'_ !'"'!~"I "\1 
QUE o deputado federal Simão Sessirri posteriormente. agradeceu 
ao depoente, pói'meio de 't.Orii~f6iipessó.4i'~irt 'um' evénib'sociàL 
. . ' I,. t ( .. ,.~ 11'1," ~ I"lf' I • ,"'~I( "-, ,r,", .),.-1, " 

Nada mais havendo'so]jrEi' e'sse' fé'na esp,etíficó, "encerrou-se ô 
.. " 1 I f"'- ! I \ " ,I { . \. . ~ ". , , -

presente termo, que, lido e considerado' conforme, 'fOI' às ihiidô 
pelos presentes .. ;' " .... ': ....... ,:,,: ..... ""j',.'.,,:; ;,; 

n "';i,'J' tIl l' ')'1)111\"°' ':, ~·.i\·, !) I;~ !;I.:.:i'·: J II , 
~ ... ~;.-':':~' : 

, . 

l-

ia 'MagrÍÍieíli' Coimbra'" 
. ocúrador dá R~plíbllca ' 

.' " ='=,---,.7" 
'. ~~-71'" 

e uno Cabral .' roari 

Promotor dt!Ji.sti a (] I 'U1l .' ' .. 
~o TeUes de .ouza . 
Procurador !ia República 

.1. 

. .' I " 

. '.' . 

.. '. I' ';:',.,,' .1 j. . ~,,; .• ". d/:·: 

".'.,-;;"; i . 
. " 
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Ministério Público Federal 
Procuradorià-Geral da República 

João de BaIdaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ 0.171466) 

.~ ~ .~: 
Rodolfo de aqU~l\reStieri 

Advogado (OAB/RJ 0.174432) 

~,. H.'. 

\' ' . ~ ~ -, ~ -

'f·l~ i, •. " H/ 1J'.lJ'" i'-, ~J .. I 

!~ '. j- " ~ . 'i , . 

~. Lr. _, ~l ,I~ ,li l', ;; ~ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REpÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 11 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
. República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OABIRJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREAlRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 

. verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung lTera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Termo de Colaboração 18 do próprio depoente, 
afirmou o seguinte: QUE não tem conh ento de alguma 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

. apuração da Petrobras sobre a aquisição de turbinas da empresa 
Alstom no ano de 2001 ou 2002; QUÉ, em razão do problema de 
racionamento de energia elétrica ocorrido na época, conhecido 
como "Apagão", a Petrobras adquiriu emergencialmente turbinas 
a gás para termoelétricas; QUE Delcídio Amaral era diretor de 
gás e energia da Petrobras; QUE Delcídio Amaral era do PSDB 
ou PMDB; QUE nessa época Nestor Cerveró era subordinado a 
Delcídio Amaral na Petrobras; QUE, por meio da diretoria de gás 
e energia da Petrobras, foi adquirida uma quantidade de turbinas 
bastante superior à necessarIa; QUE varIas turbinas 
permaneceram por longo período de tempo no almoxarifado da 
Petrobras; QUE havia comentários dentro da Petrobras sobre a 
compra desnecessária dessas turbinas; QUE também havia 
comentários de que a Alstom havia pagado propina em razão 

. dessa operação de compra de turbinas; QUE a ex-presidente 
Graça. Foster tem conhecimento sobre os fatos, visto que as 
turbinas acabaram sendo utilizadas apenas em 2009 ou 2010, em 
uma usina termoelétrica em Cubatão; QUE não tem 
conhecimento da apuração dos fatos pelo Tribunal de Contas da 
União. Nada mais havendo sobre esse tema específico, encerrou
se o presente termo, que, lido e considerado conf me, foi 
assinado pelos presentes. 

~ -------, ~ If: ( -/ ábio Magrinelli Coimbra 
Procurador da República 

~~ 
' ....... OVMruno cabráfFêrna 

iI~ 
Rodngo TeUes de Souza 

Procurador da República 
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, ). L: 
Jo~oM\~~ " 

Advogado (oABirÜn° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ n. 171466) 

ROdOI~~á~stieri 
Advogado (OAB/RJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 12 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRJMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
nO 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade nO 1708889876 - CREAlRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Termo de Colaboração n. 10 do próp·o 

d'poeote •• firmo" o "goin'" QUE coofinn. o 'Q do te 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

colaboração em referência; QUE o senador Lindbergh Farias foi 
à Petrobras pedir uma ajuda ao depoente, no valor de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), para a campanha de 2010; 
QUE o contato ocorreu em uma reunião previamente agendada; 
QUE essa reunião provavelmente consta da agenda do depoente 
na Petrobras; QUE o parlamentar estava acompanhado, na 
reunião, de um assessor conhecido como "Totó"; QUE o 
depoente atendeu ao pedido e solicitou que Alberto Youssef 
providenciasse o pagamento; QUE o depoente não sabe como o 
pagamento foi operacionalizado; QUE posteriormente o 
parlamentar agradeceu pessoalmente ao depoente, provavelmente 
em um evento social, dizendo que "aquele assunto estava 
resolvido"; QUE o depoente tem certeza de que os valores foram 
pagos; QUE o depoente não conhecia anteriormente o senador 
Lindbergh Farias; QUE no início de 2014, quando o depoente já 
havia saído da Petrobras, houve outra reunião com o senador 
Lindbergh Farias; QUE essa reunião objetivava traçar o 
programa de governo do parlamentar, que pretendia candidatar-se 
ao Governo do Rio de Janeiro, em relação à área de gás e energia 
e infraestrutura; QUE essa reunião ocorreu no escritório de 
campanha do senador; QUE em outra reunião em um hotel em 
Ipanema foi entregue ao depoente uma planilha contendo uma 
relação de empreiteiras com base na qual o depoente deveria 
solicitar doações oficiais para a campanha do parlamentar; QUE 
o depoente não chegou a fazer contatos com as empreiteiras; 
QUE, mostrada a planilha ao depoente, identificada como 
"Operação Bidone", item 17, reconheceu tal documento como 
aquele que lhe fora entregue no caso; QUE o depoente estava 
auxiliando o senador Lindbergh Farias na campanha ao Governo 
do Estado porque seria indicado Secretário de Estado se aquele 
se elegesse. Nada mais havendo sobre esse tema específico, 
encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado conforme, 
foi assinado pelos present . 

. /' -------,- ~ 
io Magrinelli Coimbra 

rocurador da República 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

~~. to 
Depo te 

JOã~M;s 
Advogado (OABIR o 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

ROdolfo~d.~~i~ri 
Advogado (OABIRJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REpÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 13 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/01/2015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OABIRJ 

. n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/pA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREAlRJ, o 

. qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nbS termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e /. 
estão cientes do registro audiovisual. do presente ato de . 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado sobre os 
fatos narrados no Termos de Colaboração n. 13 e 68 do próprio 
depoente e nos Termos de Colaboração n. 03, 17,26,37 e 49 
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de Alberto Youssef, afirmou o seguinte: QUE um pouco antes de 
José Janene ficar doente, quem assumiu o papel de líder do PP 
em relação ao esquema de corrupção na Petrobras foi o Deputado 
Federal Mário Negromonte; QUE cabia ao líder do PP realizar a 
repartição dos valores arrecadados ilicitamente; QUE Alberto 
Youssef já trabalhava, desde a época de José Janene, realizando 
contatos com as empresas, recolhendo dinheiro ilícito e 
repassando os valores ilícitos a políticos; QUE Alberto Youssef 

· continuou desempenhando a mesma função quando Mário 
Negromonte assumiu a liderança do PP; QUE participavam das 
reuniões com Mário Negromonte para tratar de repasse e 
distribuição de valores ilícitos os deputados federais Nelson 
Meurer e· João Pizzolatti; QUE José Janene conseguia manter 
certa coesão no PP; QUE, quando Mário Negromonte assumiu a 
liderança do PP, ele não conseguiu manter essa coesão, tendo 
surgido um outro grupo dentro do partido, formado pelos 
senadores Ciro Nogueira e Benedito de Lira, bem como pelos 
deputados federais Arthur de Lira, Aguinaldo Ribeiro e Eduardo 
da Fonte; QUE esse último grupo era liderado pelo senado Ciro 
Nogueira; QUE, por volta do final de 2011 e do início de 2012, o 
grupo do senador Ciro Nogueira assumiu a liderança do PP em 
relação ao esquema ilícito na Petrobrás; QUE esse grupo não 
confiava em Alberto Youssef, porque achavam que ele não fazia 
os repasses de dinheiro de forma equânime, priorizando o grupo 
de Mário Negromonte; QUE o grupo de Ciro Nogueira 
conversou com o depoente e disse que iria apresentar urna outra 
pessoa para desempenhar a função de Alberto Youssef; QUE o 
depoente não se opôs a issó;' QUE o d~poente informOu a /: 
situação a Alberto Youssef; QUE Alberto Youssef encarou· a sua 
substituição com naturalidade; QUE o grupo de Ciro Nogueira -

· apontou a pessoa de Henry Hoyer de Carvalho para substituir 
Alberto Youssef; QUE o depoente já conhecia Henry Hoyer, o 
qual é empresário no Rio de Janeiro e havia sido assessor do 
senador Ney Suassuna; QUE o depoente era amigo de Henry 
Hoyer, mas a indicação do nome dele não partiu do depoente; 
QUE o depoente não sabia que Henry Hoyer fazia o tipo de 
serviço prestado por Alerto Youssef, sabendo apenas que ele era 
empresário do setor de telemarketing; Q o depoente trabalhou 
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com Henry Hoyer apenas nos primeiros meses de 2012, até a sua 
saída da Petrobras em abril desse ano; QUE o depoente não sabe 

. se, após sua saída da Petrobras, Henry Hoyer continuou 
trabalhando para o PP; QUE o endereço da casa de Henry Hoyer 
é o que consta da agenda do depoente, apreendida pela Polícia 
Federal, em página que contém o nome "Henry" e a indicação 
"Rua Hélio Maurício, n. 125, Condoriúnio Jardim Ibiza (ATRÁS 
DO SHOPPING BARRA GARDEN)"; QUE· a substituição de 
Alberto Youssef por Henry Hoyer gerou problema, porque as 
empresas que atuavam no esquema, que trabalhavam há anos 
com Alberto Youssef, não tinham confiança em Henry Hoyer; 
QUE por isso repasses de valores e percentuais chegaram a ser 
suspensos; QUE o depoente chegou a participar de uma reunião 
na casa de Henry Hoyer, na qual estavam presentes Ciro 
Nogueira, Arthur de Lira e Eduardo da Fonte; QUE na época 
Mário Negromonte era Ministro das Cidades; QUE Mário 
Negromonte deixou o Ministério e, em seu lugar, assumiu 
Aguinaldú Ribeiro, o que demonstra a aséensão do grupo de Ciro , 
Nogueira dentro do PP; QUE, mostrada a agenda do depoente 

. apreendida pela Polícia Federal, na parte em que consta uma lista 
de siglas acompanhadas de números, ele ressaltou que copiou a 
referida lista de uma tabela que se encontrava no escritório de 
Alberto Youssef; QUE normalmente Alberto Youssef não 
apresentava ao depoente essas tabelas de repasse de valores; 
QUE o depoente copiou a tabela para ter uma noção do que havia 
sido repassado a agentes políticos, que viviam perturbando o 
depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: "5,5 Piz" 
significa cinco milhões e meio de reais pagos a João Pizolatti; 
"5,0 Ma", significa cinco milhões e meio de reais pagos a Mário 
Negromonte; "5,3 Pe" significa cinco milhões e trezentos mil ra 
pagos a Pedro Correa; "4,0 Nel" significa quatro milhões de reais 
pagos a Nelson Meurer; "1,0 Bl" siginifica um milhão de reais 
pagos a Benedito de Lira; '.'7,5 Pnac" significa sete inilhões e 
meio de reais pagos ao diretório nacional dú PP; "0,56 Adv Pizz" 
significa quinhentos e sessenta mil reais pagos a advogados de 
João Pizzolatti; "1,0 PB" significa um milhão pago a Paulo 
Bernardo para a campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado; "0,3 
Tvian" significa trezentos mil reais pa a TIão Viana; "0,5 
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WR" significa quinhentos mil reais pagos ao senador Valdir 
Raupp, esclarecendo que usou letra W porque acreditava que o 
nome do parlamentar em questão seria se escrevia Waldir e não 
Valdir; "2010 (pp 28,S)" refere-se, aproximadamente, o total dos 
valores repassados ao PP em 2010; QUE esses valores foram 
pagos no ano de 2010, tendo sido retirados do caixa de propina 
do PP; QUE o escritório no qual o depoente encontrou a tabela 

. em questão era a sede da GFD Investimentos; QUE conheceu a 
pessoa de nome Ediel na carceragem da Polícia Federal, sabendo 
se tratar de uma pessoa que tem empresas no Rio e tinha contato 
com o doleiro Chater, do Posto da Torre em Brasília; QUE não 
conhece a pessoa de Ivan Vernon; QUE nunca tratou com 
assessores parlamentares do PP sobre o repasse de valores ou 
percentuais; QUE sempre tratava do assunto com José Janene, 
Mario Negromonte, Ciro Nogueira, Arthur de Lira e Eduardo da 
Fonte; QUE, quando José Janene era vivo, ele às vezes era 
acompanhado pelo assessor parlamentar João Cáudio Genu, que 
não tinha qualquer poder de decisão; QUE depois do escândalo 
do Mensalão, no qual João Cláudio Genu foi envolvido, ele 
desapareceu; QUE, quando havia atraso nos pagamentos feitos 
pelas empresas do cartel, um dos líderes do PP cobrava do 
depoente; QUE, quando' isso' ocorria, José 'J ànene e; 
posteriormente à doençà dele, Alberto Yous~ef iam tobrar juntei 
às empreiteiras envolvidas; QUE :quem mais atrasava 

. pagamentos de repasses era a Alldrade Gutierrez; QUE já esteve 
nos apartamentos funcionais dos deputados federais Mario 
Negroinonte e João Pizzolatti para tratar de assuntos relacionados 
ao esquema ilícito ora narrado; QUE nunca esteve no 
apartamento funcional de Pedro Correa ou na residência dele em 
Pernambuco; QUE nunca esteve na residência de Nelson Meurer; 
QUE conheceu Luiz Argôlo, então deputado federal, no escritório 
de Alberto Youssef onde funcionava GFD Investimentos; QUE 
encontrou muitas vezes Luiz Argôlo no escritório de Alberto 
Youssef, mas nunca se reuniu com ele; QUE nunca esteve na 
residência de Luiz Argôlo; QUE nunca esteve na residência do 
ex-deputado federal André Vargas; QUE chegou a ver André 
Vargas algumas vezes conversando com Alberto Youssef; QUE 
José Mentor esteve na Petrobras umas d s vezes para tratar com 
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o depoente de um assunto do qual não se recorda; QUE conhece 
Bernardo Schiller Freiburghaus, o qual foi apresentado ao 
depoente por Rogério Araújo, da Odebrecht; QUE Bernardo 
Freiburghaus foi quem abriu conta bancária para o depoente na 
Suíça; QUE essa conta era utilizada para receber repasses de 
valores da Odebrecht; QUE conheceu Zwi Scornick na década de 
1990, quando ele representava uma empresa inglesa chamada 
Solar, que fornecia turbinas a gás; QUE não conhece Julio 
Fermann; QUE conheceu Glauco Colepicolo Legati, que era 
gerente da área de engenh~ria e serviços (diretoria de Renato 
Duque), sendo responsável pela construção da Refinaria Abreu e 
Lima; QUE não tem conhecimento do envolvimento de Glauco 
Colepicolo Legati com as empresas do esquema de corrupção na 
Petrobras; QUE conhece Eduardo Gouveia, o qual era advogado 
do genro do depoente; QUE Eduardo Gouveia prestou serviços 
ao depoente depois de sua saída da Petrobras, no âmbito da 
empresa Costa Global; QUE Eduardo Gouveia esteve com o 
depoente e Fernando Baiano em Liechteinstein para abrir uma 
conta bancária; QUE Fernando Baiano tinha conta no mesmo 
banco em que o depoente iria abrir a conta bancária; QUE 
Fernando Baiano iria repassar valores ao depoente, referentes a 
repasses ilícitos da empresa Andrade Gutierrez, bem como 
valores relativos a propina para que o depoente não atrapalhasse 
a compra da Refinaria de Pasadena (EUA) pela Petrobras; QUE 
Cláudio Lima era representante da Skanska, tratando com! o 
depoente sobre questões relativàs à empresa; QUE Cláudib Lirmi 

( • • ." .". • j 'I 

era muito ligado a Waldemar Costa Neto; QUE não conhece a 
empresa Câmara Vasconcelos; QUE 'conhece Mario Barbosa 
Beltrão, empresário de Pernambuco que tinha contratos de //' 
manutenção de guindastes com a Petrobras na Bacia de Campos; lYl. 
QUE Mario Barbosa Beltrão era ligado a Humberto Costa, tendo 
feito pedido de um milhão de reais para a campanha de 
Humberto Costa ao senado em 2010, conforme já relatado em \ 
termo de colaboração; QUE conhece Jorge Luz e Bruno Luz, que 
são pai e filho; QUE Jorge Luz é um lobista da Petrobras bem 
antigo; QUE, mostrada ao depoente a agenda de sua propriedade 
apreendida pela Polícia Federal, e ecificamente na página que 
contém os registros "QG fechand "2,5", "-300 partido", "-300 
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PR", "+600", esclareceu que a anotação se refere a um débito de 
· repasse em atraso da empresa Queiroz Galvão; QUE o depoente 
entrou em contato com a pessoa de Ildefonso, da Queiroz 
Galvão, para resolver a pendência; QUE conhecia o deputado 
federal Francisco Dorneles, mas nunca tratou com ele sobre o 
esquema de corrupção na Petrobras; QUE o PP colocou 
Francisco Dorneles como presidente de honra em razão da sua 
respeitabilidade no meio político, mas· ele não atuava 
efetivamente como liderança do partido, figurando como uma 
"Rainha da Inglaterra"; QUE não conhece o deputado federal 
Gladson de Lima Cameli; QUE o deputado federal João Leão 
participou uma ou duas vezes de reuniões referentes ao esquema 
ilícito no apartamento de Mário Negromonte; QUE não conhece 
o deputado federal Roberto Pereira de Brito; QUE não teve 
contato com o deputado federal João Sandes Júnior; QUE não 
conhece o deputado Waldir Maranhão Cardoso; . QUE os 
deputados José Otávio Germano e Luis Fernando Ramos Faria 
não participavam das reuniões do PP, tendo ambos se limitado a 

· encaminhar ao depoente um pleito de contratação da empresa 
Fidens pela Petrobras, o qual foi tratado em termo de colaboração 
específico; QUE não conhece o deputado federal Dilceu João 
Sperafico; QUE não conhece o ex-deputado federal Roberto 
Teixeira; QUE conhece o deputado federal Julio LuiZ Lopes, o 
qual foi secretário de transportes do Rio de Janeiro, mas ressalta 
que nada sabe sobre possível envolvimento dele no esquema de 
corrupção da Petrobras; QUE não conhece o deputado federal 
Gerônimo Pizzolotto Goergen; QUE não conhece o deputado 
federal Alfonso Hamm; QUE não conhece o depútado federal 
Luiz Carlos Henze; QUE não conhece o deputado federal Renato 
Molling; QUE não conhece o deputado federal Vilson Luiz 
Covatti; QUE não conhece o deputado federal Carlos Magno 
Ramos; QUE não conhece o deputado federal MiSionário Jose 
Olímpio; QUE não conhece o deputado federal Lázaro Botelho 
Martins; QUE conhece a deputadé! feral .Aline Correa, por ser 

· filha de Pedro Correa, mas o depoente nunca tratou com ela 
sobre o esquema de corrupção na Petrobras; QUE, depois que o 
depoente· saiu da Petrobras, em abril de 2012, os deputados 
federais Simão Sessim e Eduardo da nte e o senador Ciro 
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Nogueira visitaram o escritório do depoente na empresa Costa 
Global; QUE na ocasião Simão Sessim solicitou que o depoente 
intermediasse a contratação de uma empresa de transportes por 
outras empresas privadas; QUE nenhuma contratação acabou 
sendo efetivada; QUE o fato foi tratado em e-mail do deputado 
federal Simão Sessim enviado ao depoente em 2013; QUE Simão 

. Sessim tem base eleitoral em Nilópolis e é ligado à Escola de 
Samba Beija-Flor; QUE, por volta de 2011, recebeu uma 
homenagem de Deputados do PP, realizada em um restaurante 
em Brasília, dentre os quais estavam presentes com certeza 
Mário Negromonte, Simão Sessim, Benedito de Lira; QUE, 
salvo engano, também estavam presentes os' Deputados Aline 
Correa, Pizzolatti, Nelson Meurer, Arthur de Lira, Luiz Fernando 
de Ramos, Eduardo da Fonte; QUE nessa ocasião recebeu de 
presente um relógio Rolex; QUE não sabe precisar quem 
comprou o relógio; QUE a homenagem foi feita porque o 
depoente era o "homem do Partido çlentro da Petrobrás". Nada 
mais havendo sobre esse tema específico, encerrou-se o presente 
termo, que, lido e considerado conforme, foi assinado pelos 
presentes. 

s' 

, d. 

" ~'. ..~ l. " 
. . , , .. "------,: ~ 

Fábio Magru;,~lli Coimbra 
Procurador da República 
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1--' LA, 
João Mestieri ) 

Advogado (OABIRJ 0° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ 0.171466) 

ROdolf~~úeri 
Advogado (OAB/RJ 0.174432) 
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TERMO DE DECLARAÇÕES N° 14 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.85012013, na presença dos advogados João Mestieri, OABIRJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte AlegrelPA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01101/1954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREAIRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 

! 

estão cientes do registro audiovisual do preSente ato de 
colaboração em rrúdia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel)~no~ termos do §13 do art. 4° da 
Lei na 12.850/2013, os quaiS s~rãb,,' ao final do ato, devidamente 
lacrados e custodiados pelos repreSentantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo' dai; infàrmaç'Ões, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tril:lunal Federal. 'Indagado ein relação 
aos fatos narrados nos Termos de Colaboração n 17,28 e 44 do 
próprio depoente, afirmou o seguinte: QUE Jor 

\ 
/ 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



/ 

• 

• 

Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

,
I , 

depoente, pelo que se recorda em 2008, dizendo que tinha uma 
empresa que fornecia asfalto, chamada Sargent Marine; QUE são 
poucas empresas do mundo que têm capacidade de trazer asfalto 
do exterior; QUE a Petrobras precisava de asfalto, então o 
depoente passou essa empresa para a área técnica, informando 
que se tratava de uma empresa idônea, e ela acabou contratada 
para a importação de asfalto; QUE, quando Jorge Luz procurou o 
depoente, já falou de comissão, em caso de contratação da 
empresa; _ QUE Jorge Luz também falou que o deputado 
Vacarezza estava envolvido nessa negociação e ganharia uma 
comissão; QUE após a contratação o depoente recebeu comissão, 
assim como Jorge Luz e o deputado Vacarezza; QUE o deputado 
Vacarezza recebeu a parte dele através de Jorge Luz, mas não 
sabe de que forma; QUE Alberto Youssef e Renri Royer não 
tiveram participação nesses fatos; QUE em relação ao deputado 
Vander não teve reunião alguma com ele, não tendo 
conhecimento de seu envolvimento nesses fatos; QUE 
desconhece relação desses fatos com a chamatlf ,M~fia" db 
Asfalto, investigada na Operação Fratelli~ em São -PaulO; QUE os 
encontros com Jorge Luz eram sempre mi casa dele, fiá'Barra da 
Tijuca (condorninio Mandala), sendo marcados por' telefone; 
QUE o deputado Vacarezza 'E!stav-Ü)resente, pelo que se' recorda, 
em duas dessas reuniões m! êiisÁ"de Jorge Luz; QUE Bemardo 
Freibeurghaus não tem qua1qJ~i-~'reHiçãb com -esses f~tos; 'QUE 
Jorge Luz é um lobista com atuação na Petrobras há muitos anos; 
QUE o depoente conheceuJorge úi:i qu~ndo oco,tieu' o 'apoíb do 
PMDB para sua permanência na Diretoria dá Petrobdfs; ou seja, 
após 2006; QUE Jorge Luz é muito próximo ao, PMDB, 
especificamente ao 'Senador Ren'an Calheiros eao Deputado 
Jader Barbalho, além de Sérgio Machado, ex-presidente da r / 
Transpetro; QUE -normalmente Jorge Luz e seu filho Bruno \ -
participavam das reuniões, mas quem mandava era o pai (Jorge 
Luz); QUE a contratação da empresa Sargent Marine foi direta, 
pois não há licitação para a importação de asfalto, ',dj.ante da 
existência de poucas empresas que -atuam ne'sse ramo; QUE 
quem realizou a contratação da empresa Sargent Marine foi o 
gerente executivo da área comercial, de nome Pereira; QUE a 
contratação direta gera um proc~dimento formal, ficando os atos 
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respectivos registrados; QUE tudo isso está lá, dentro da 
companhia; QUE a única relação que o depoente manteve com o 
deputado federal Cândido Vaccareza vincula-se à contratação da 
empresa Sargent Marine pela Petrobras; QUE não ordenou ou 
pediu que Alberto Youssef entregasse valores em espécie a 
Cândido Vaccareza em São Paulo. Nada mais havendo sobre esse 
tema específico, encerrou-se o presente termo, que, lido e 
considerado conforme, foi assinado pelos presentes. 

t4/'. . ---., , L 
ábio Magrinelli CoimBra 

Procurador da República 
.=~v?'2 

:',11<1 .. 1 . • 1 P 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ o. 171466) 

.1 

~~,. 
Rodolfo ~A?oclh~estieri 

Advogado (OAB/RJ 0.174432) 
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TERMO DE DECLARAÇÕES N° 15 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRJMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
na 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade na 1708889876 - CREAlRJ, O 

qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 

1-
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação JY 
aos fatos narrados no Termo de Colaboração n. 09 do róprio 
depoente, afirmou o seguinte: QUE Alberto Youssef ou ao 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

depoente que havia um pleito do então Ministro Paulo Bernardo 
de R$ 1.000.000,00 para a campanha de Gleisi Hoffman de 2010 
para o Senado; QUE Alberto Youssef não disse ao depoente se 
foi o próprio Ministro Paulo Bernardo ou algum interlocutor em 
nome dele que solicitou a quantia; QUE o depoente autorizou o 
pagamento solicitado; QUE pelo que se recorda Paulo Bernardo 
era Ministro ainda nessa ocasião; QUE o único pleito de valores 
para a campanha de Gleisi Hoffman ou vindo de Paulo Bernardo 
para o depoente foi esse; QUE não teve partidpação na 
disponibilização da quantia acima mencionada, não sabendo 
informar se tem relação com as doações oficiais para a campanha 
de Gleisi Hoffman; QUE a fonte do pagamento solicitado foi o 
caixa comum do PP. Nada mais havendo sobre esse tema 
específico, encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado 
conforme, foi assinado pelos presentes. 

r p1 r" '--) r ~ 
~iO ~agrinelli Coimbra 
Procurador da República 

....-~oBruno Cab a Fernandes 
Promotor de Justiça 

} L 
J oãb Mes i .... ·--

Advogado (OABIRJ nO 13.645) 
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João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

ROdOHO~~~~~Stieri 
Advogado (OABIRJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 16 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRJMPU nO 3, de 
19/01/2015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Mínístro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432;, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01101/1954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CRENRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e ;{l 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de \ /l. 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 
aos fatos narrados no Termo de Colaboração n. 08 do próprio 
depoente, afirmou o seguinte: QUE foi procurado p Mario 
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Ministério Público Federal 
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Beltrão, em 2010, não se recorda se na Petrobras ou em 
Pernambuco, tendo ele dito que estava precisando de dinheiro 
para a campanha ao Senado de Humberto Costa; QUE Mario 
Beltrão pediu R$ 1.000.000,00; QUE o depoente disse a Mario 
Beltrão que iria providenciar; QUE então o depoente determinou 
a Alberto Youssef que ele disponibilizasse a quantia solicitada; 
QUE não tem conhecimento de como Alberto Youssef 
disponibilizou essa quantia; QUE Mario Beltrão era amigo de 
longa data de Humberto Costa; QUE fez diversas reuniões e teve 
diversos encontros em que Humberto Costa e Mario Beltrão 
estavam juntos, mas nunca para tratar desse assunto de valores 
para a campanha ou de irregularidades envolvendo a Petrobras; 
QUE quando Mario Beltrão solicitou a quantia para a campanha 
de Humberto Costa estavam reunidos apenas o depoente e Mario 
Beltrão; QUE autorizou o pagamento porque Humberto Costa era 
um expoente dentro do PT; QUE a fonte de pagamento da 
quantia solicitada foi o caixa comum do PP. Nada mais havendo 
sobre esse tema específico, encerrou-se o presente termo, que, 
lido e considerado conforme, foi assinado pelos presentes. 

~. /I. ~ 
F' io Magrinelli Coimbra 
P ocurador da República 

=<--o=c--

~~ 
~~ Cabral Fe and 
~ Promotor de Justiça 

flk. W1he S uza 
Pr orador R p' lica 
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I,-,~ 
João M:estie~ 

Advogado (OAB'1:IíÍn° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

~~44: Rodolfo~ill"éõ"~llío Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 17 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU na 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OABIRJ 
na 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01/0111954, 
engenheiro, carteira de identidade na 1708889876 - CREAlRJ, O 

qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da 
LI ei n

d

o 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente \ /
.acra os e custodiados pelos representantes do Ministério Público . 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação ~ 
aos fatos narrados no Termo de Colaboração n. 15 do próprio 
depoente, afirmou o seguinte: QUE o depoente não se r orda de 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

onde partiu a solicitação de valores para a campanha de Valdir 
Raupp; QUE pode afirmar que foi feito o pagamento, através de 
Alberto Youssef, não tendo conhecimento de como a quantIa foi 
disponibilizada; QUE a fonte desse repasse foi o caixa comum do 
PP; QUE não houve outros pedidos de valores em favor de Valdir 
Raupp para o depoente; QUE Valdir Raupp não fazia parte do 
grupo que apoiou a permanência do depoente na Diretoria da 
Petrobrás; QUE Valdir Raupp já era um nome de destaque dentro 
do PMDB, sendo certo que foi por isso que o depoente autorizou 
o pagamento. Nada mais havendo sobre esse tema específico, 
encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado conforme, 
foi assinado pelos presente . 

/"" ....--,' ~ 
io Magrinelli Coimbra 

oro,.do, da 2Z 
l~;;io1lJír~ ern d 

Promotor de Justiça 

UO~d~a 
Pr urador d R ú Iica 

rll () V] e::-
~ob toCo ta 

Depo te 

JO~MeS 
Advogado (OAB 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

ROdOIf~~eStieri 
Advogado (OABIRJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 18 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU nO 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01101/1954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREAIRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de / 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial ~ / -
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente s r-
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 
aos fatos narrados no Termo de Colaboração n. 19 do próprio 
depoente, afirmou o seguinte: QUE os deputados José Otávio 
Germano e Luiz Fernando Ramos Faria não tiveram participação 
na indicação do depoente para a diretoria de abastecimento da 
Petrobras; QUE os parlamentares em questão nem sequer 
participavam das reuniões do PP para tratar do esquema de 
corrupção na Petrobras; QUE os deputados federais José Otávio 
Germano e Luiz Fernando Ramos Faria tinham uma posição de 
de isolamento dentro do partido; QUE por volta de 2009 ou 
2010, os parlamentares procuraram o depoente, solicitando que 
fosse viabilizada a participação da empresa Fidens em licitações 
da Petrobras; QUE a Fidens constava do cadastro de empresas 
que prestava serviços à Petrobras, mas não era do cartel de 
empreiteiras; QUE a Fidens foi uma das empresas de menor 
porte incluídas pelo depoente para tentar "quebrar" o cartel de 
grandes empresas que atuava na Petrobras; QUE a empresa 
Fidens ganhou uma licitação para fazer a terraplenagem da 
Refinaria Premium I, no Maranhão, e outra para construção de 
prédios administrativos do Comperj; QUE, pelo que o depoente 
se recorda, a Fidens só teve essas duas obras na Petrobras; QUE 
o depoente não tratou com a empresa ou com os parlamentares 
sobre repasse de valores ou percentuais; QUE, mesmo assim, 
sem solicitação do depoente, os deputados federais José Otávio 
Germano e Luiz Fernando Ramos Faria posteriormente disseram 
ao depoente que a empresa tinha-lhe enviado um "agrado" de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais); QUE os dois parlamentares 
convidaram o depoente a comparecer ao Hotel Fasano em 
Ipanema, no Rio de Janeiro, onde estavam hospedados; QUE na 
ocasião os deputados federais entregaram ao depoente, em um 
quarto do hotel, a quantia acima indicada, em dinheiro em 
espécie, a qual estava acondicionada em uma sacola; QUE o 
depoente entrou no hotel pela porta principal, não tendo usado o 
serviço de manobrista; QUE conheceu o presidente da empresa 
Fidens, de nome Rodrigo, o qual foi apresentado ao depoente 
pelos deputdos federais José Otávio Germano e Luiz Fernando 
Ramos Faria; QUE o dinheiro não foi depositado em nenhuma 
conta, tendo sido mantido em casa. Nada mais h vendo sobre 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

esse tema específico, encerrou-se o presente termo, que, lido e 
considerado conforme, foi sinado pelos presentes. 

~r ./l" ~ 
Fá io Magrioelli Coimbra 
P ocurador da República :,,;;;;..:..:ç---# 

Promotor de Justiça 

U1(J.,~ 
Pr rador d Re ú Iica 

~obe 
Depoe 

JoL Mes I~CJJ...-~ 
Advogado (OAB J 0° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ 0.171466) 

ROdOlfo~~~~~ri 
Advogado (OAB/RJ 0.174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 19 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte AlegrelPA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREA/RJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em midia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público I.· 

ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 
aos fatos narrados no Termo de Colaboração n. 14 d 
depoente e no Termo de Colaboração n. 35 de Albe 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

afirmou o seguinte: QUE nunca conversou com o senador Ciro 
Nogueira sobre o pagamento de quantia para barrar a CPI da 
Petrobras em 2010; QUE o deputado federal Eduardo da Fonte 
do PP pediu para conversar com o depoente sobre o assunto no 
Hotel Sheraton ou no Hotel Windsor na Barra da Tijuca no Rio 
de Janeiro; QUE, ao chegar ao quarto do hotel, estavam juntos o 
deputado federal Eduardo da Fonte e o senador Sergio Guerra do 
PSDB; QUE Sergio Guerra falou ao depoente sobre a 
possibilidade de o PSDB barrar a CPI da Petrobras mediante 
alguma contrapartida; QUE o depoente respondeu que precisaria 
analisar a situação; QUE levou o assunto ao conhecimento do 
chefe de gabinete do então Presidente da Petrobras Sergio 
Gabrielli; QUE o chefe de gabinete, de nome Armando Tripodi, 
disse que "seria bom se o problema fosse resolvido"; QUE o 
depoente entendeu que isso significava que poderia seguir 
adiante na negociação; QUE o depoente não sabe se o chefe de 
gabinete conversou com o presidente da Petrobras sobre o tema; 
QUE em seguida houve uma segunda reunião com o deputado 
federal Eduardo da Fonte e com o senador Sergio Guerra no 
Hotel Sheraton ou no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro; QUE nessa segunda reunião o senador Sergio Guerra 
apresentou o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 
como contrapartida para barrar a CPI; QUE os contatos para 
acertar essas reuniões foram feitos por telefone com o deputado 
federal Eduardo da Fonte; QUE o intervalo entre as usa reuniões 
foi de quinze a vinte dias; QUE compareceu às reuniões em carro 
da Petrobras com motorista, de nome Evangelista, funcionário 
terceirizado; QUE em face disso procurou Ildefonso Colares da 
Queiroz Galvão e pediu que ele fizesse o repasse dessa quantia 
ao senador Sergio Guerra; QUE a escolha da Queiroz Galvão se 
deu pelo fato de a empresa ter uma obra na Refinaria Abreu e 
Lima, em Pernambuco, estado do senador Sergio Guerra; QUE o 
dinheiro foi abatido dos valores destinados ao caixa comum do 
PP, que tinha também tinha interesse na não-instauração da CPI 
Petrobras; QUE não sabe do envolvimento de outras pessoas do 
PSDB no fato; QUE não sabe como foi feito o pagamento da 
contrapartida ao senador Sergio Guerra; QUE Ildefo o Colares 
apenas confirmou ao depoente que o pagamento ha . do feito; 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

QUE não sabe da participação no fato de Alberto Youssef ou de 
Fernando Soares, os quais não foram acionados pelo depoente, 
Nada mais havendo sobre esse tema específico, encerrou-se o 
presente termo, que, lido e considerado conforme, foi assinado 
pelos presentes, 

'b' M"l' :-'ll'-C ~b a 10 agrIDe 101m ra 
rocurador da República 

~=?--
~/~""75\ 

er runo Cabral erna 
Promo .. , d, In 

u,1111., 50' W 

Pr urador d Repú lica 

013.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OAB/RJ n. 171466) 

~-'~~4, 
Rodolfo ~ . .ê%é1ííó Mestieri 

Advogado (OAB/RJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N" 20 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRJMPU na 3, de 
19/01/2015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OABIRJ 
na 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
174432; a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte AlegreIPA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade na 1708889876 - CREAlRJ, O 

qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em midia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 
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aos fatos narrados nos Termos de Colaboração n. 03 e n. 07 do 
próprio depoente, afirmou o seguinte: QUE em 2010 o então 
Ministro de Minas e Energia Edison Lobão solicitou R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a campanha de 
Roseana Sarney ao Governo do Estado do Maranhão; QUE não 
se lembra se a solicitação ocorreu na residência de Edison Lobão 
em Brasília ou no próprio Ministério de Minas e Energia; QUE 
se recorda que na ocasião estavam presentes apenas o depoente e 
Edison Lobão; QUE o depoente solicitou que Alberto Youssef 
operacionalizasse o pagamento, salientando que a quantia se 
destinava a Roseana Sarney; QUE Edison Lobão especificou o 
valor de dois milhões e ressaltou que seria destinado à campanha 
de Roseana Sarney; QUE o valor foi retirado do caixa comum do 
PP; QUE o depoente não ganhou nenhum valor para si com essa 
operação; QUE Edison Lobão não chegou a agradecer ou 
informar sobre o pagamento, mas também não reclamou, o que 
indica que deve ter sido concretizado; QUE teve várias reuniões 
com Roseana Sarney para tratar da Refinaria Premium I, no 
Maranhão; QUE ratifica o Termo de Colaboração n. 07, 
especialmente na parte que narra o almoço em que estavam 
presentes Rosaena Sarney, seu marido e alguns secretários, 
ocasião em que foram feitos breves comentários sobre o 
pagamento de quantia para a campanha; QUE, nessa 
oportunidade, o depoente perguntou para Roseana Sarney se 
estava "tudo certo"; QUE Roseana Sarney respondeu 
afirmativamente; QUE, pelo contexto, ficou claro que o depoente 
e Roseana Sarney estavam se referindo aos valores solicitados 
para a campanha; QUE em 2008 Edison Lobão pediu R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) ao depoente; QUE o depoente 
não tem certeza se solicitou que José Janene ou Alberto Youssef 
operacionalizasse o pagamento; QUE conheceu a pessoa de 
Marta Lira do Nascimento depois de ter saído da Petrobras em 
abril de 2012, não tendo ela relação nenhuma com os fatos; QUE, 
com relação a Marco Antonio Martim Almeida, trata-se de ex
funcionário da Petrobras que ocupava o cargo de secretário de 
petróleo, gás e biocombustível no Ministério de Minas e Energia 
na gestão de Edison Lobão; QUE Marco Antonio artim 
Almeida não tem nenhuma relação com os fatos. 
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havendo sobre esse tema específico, encerrou-se o presente 
termo, que, lido e considerado conforme, foi assinado pelos 
presentes. 

~ 
bio Magrinelli Coimbra 

rocurador da República 

ruoo erna es 
Promotor do Distrito Federal 

n'""~rdlg'~o flUa 
P a Rep' lica 

JO;O Mes .. 
Advogado (O /RJ 0° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ 0.171466) 

-~/~%., 
RodoHof~w.CóeÍho Mestieri 

Advogado (OABIRJ 0.174432) 

3 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



r-------------- --- -------

• 

• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 21 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU na 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
na 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OAB/RJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e EvoJina Pereira da Silva Costa, nascido em 0110111954, 
engenheiro, carteira de identidade na 1708889876 - CREAlRJ, O 

qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em midia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público /. 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia \ . 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 1r 
aos fatos narrados nos Termos de Colaboração n. 23 do próprio 
depoente e os Termos de Colaboração n. 16, 28, 40 e . UE os 
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repasses de propina feitos ao então Deputado Pizzolatti, referidos 
no TC 23 do próprio depoente, foram feitos por Alberto Youssef; 
QUE o valor de R$ 5 milhões que consta da agenda também foi 
realizado por Youssef; QUE, com relação ao pagamentos de 
advogados de Pizzolati, no valor de R$ 560 mil, se recorda que 
dizia respeito a resolução de algum problema na área ele itoral; 
QUE o dinheiro repassado a Pizzolatti era definido pelos próprios 
líderes do PP; QUE esse repasse para os advogados foi algo 
extraordinário e definidas pelo próprio PP; QUE nessa época a 
liderança do PP já estava a cargo de Negromonte; QUE aos fatos 
narrados no TC n. 16 de Youssef, relacionado a fatos envolvendo 
a Brasken, afirma que todo dinheiro recebido pelo depoente da 
Brasken, foi feito no exterior e está incluído no depoimento que 
narra os recebimentos de propina pela Odebrecht; QUE quando o 
depoente fala em propina recebida pela Odebrecht também está 
incluída a empresa Braskem, visto que são empresas do mesmo 
grupo; QUE nunca discutiu a parte do Partido Progressista com a 
Odebrecht ou com os representantes da Braskem José Carlos e 
Alexandrino, limitando-se a parte da propina que cabia ao 
próprio depoente; QUE o contato que teve com João Genu foi até 
2006 e nunca recebeu dinheiro da Odebrecht das mãos de Genu, 
reafirmando que todos os repasses foram feitos diretamente o 
exterior; QUE as reuniões eram feitas na sede da Brasken em São 
Paulo e em hotéis na mesma cidade; QUE Janene era muito 
ligado Alexandrino, da Brasken; QUE, com relação ao TC n. 40 
de Alberto Youssef, referente à empresa Mendes Junior, informa 
que, em média, 1% dos valores dos contratos da área de 
abastecimento iam para o PP e 2% para o PT; QUE confirma as 
informações prestadas por Youssef, sobre as reuniões realizadas 
na casa de Janene e hotéis com representantes das empreiteiras; 
QUE, conforme já declarado em outro termo e colaboração 
referente à Mendes Junior, os contatos do depoente eram feitos 
com a pessoa de Sérgio Mendes; QUE não dizer se o dinheiro ./ 
destinado ao PP, oriundo das obras da Mendes Junior, era ;f'L .. 
recebido por João PiZZ. olatti, sabendo apenas que no ano de 2010 \ 
a liderança do PP era exercida de fato por Mário Negromonte e • 
não por Pizzolatti, líder formal do PP; QUE, com relação ao TC 
n. 44 de Youssef, o depoente prestou depoimento sobre esses 
mesmos fatos e reitera o já declarado sobre a empr Andrade 
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Gutierrez; QUE informa que, nos mesmos moldes das outras 
empresas, os repasses eram feitos, em média, da seguinte forma: 
1 % dos valores dos contratos da área de abastecimento iam para 
o PP e 2% para o PT; QUE, inicialmente, a operacionalização os 
repasses da Andrade Gutierrez era feita por Janene e Youssef, 
porém, tendo em vista que a empresa era contumaz em atrasar os 
pagamentos devidos, Janene pediu ao Fernando Baiano que 
desempenhase essa função, em especial porque Fernando Baiano 
tinha muita proximiade com o Presidente da Andrade Gutierrez; 
QUE esses valores eram destinados ao PP, mas após a 
participação de Fernando Baiano, uma parcela passou a ser 
destinada ao PMDB; QUE não sabe exatamente qual percentual 
caberia ao PP e ao PMDB, mas acredita que o PMDB tenha 
passado a ficar com a maior parte; QUE não tem conhecimento 
sobre a destinação para o PP , em 2010, de R$1,5 milhão, quantia 
essa que teria sido recebida por Alberto Youssef da Andrade 
Gutierrez, a pedido de Fernando Baiano; QUE, com relação ao 
Te n. 28 de Alberto Youssef, relacionado ao um esquema ilícito 
o DENATRAN, o depoente informa que nada sabe sobre o 
assunto. Nada mais havendo sobre esse tema específico, 
encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado conforme, 
foi assinado pelos presentes. 

, b - ---. 
Fáti o Magrinelli Coimbr 
Pr curador da República 

~~:;A 
_____ ~·~IO Bruno Cabra Fernandes 

Promotor de Justiça 

~1d1!-Ji:! 
P curador a ep blica 
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I ~ V0. 
Joao Mestieri 

Advogado (OABIRJ n° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

RodoHo d~<~~~eri 
Advogado (OABIRJ n. 174432) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMODE DECLARAÇÕES N° 22 
PAULO ROBERTO COSTA 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Procuradoria da 
República no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da 
República Fábio Magrinelli Coimbra e Rodrigo Telles de Souza e 
o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados João Mestieri, OAB/RJ 
n° 13.645; João de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
171466; Rodolfo de Baldaque D. Coelho Mestieri, OABIRJ n. 
174432, a oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, 
natural de Monte Alegre/PA, casado, filho de Paulo Bachmann 
Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01101/1954, 
engenheiro, carteira de identidade n° 1708889876 - CREAlRJ, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em núdia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2WJJHDB30E4C), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 
a aquisição da Petroquímica TRIUNFO, afirma QUE conhece 
pessoas de BORIS GORENTZVAIG e um de seus filh 

I-
\ 
1/ 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



,----------------

, 

• 

• 
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provavelmente AURO GORENTZVAIG; QUE a Petroquímica 
Triunfo foi adquirida pela Petrobras e pela Braskem em data da 
qual o depoente não se recorda; QUE a aquisição foi decidida 
pelo Conselho de Administração da Petrobras, em acordo com a 
Odebrecht; QUE o depoente não sabe detalhes sobre a aquisição; 
QUE o depoente participou da operação apenas como membro da 
Diretoria da Petrobras, que é ouvida sobre as aquisições da 
empresa antes da deliberação do assunto pelo Conselho de 
Administração; QUE a aquisição de uma petroquímica era da 
área da Diretoria de Abastecimento, ocupada pelo depoente na 
época; QUE GRAÇA FOSTER chegou a ser gerente executiva 
subordinada ao depoente, na área petroquímica, mas não sabe se 
o período em que ela exerceu a função coincide com a época da 
aquisição da Petroqilímica Triunfo; QUE o Presidente da 
Petrobras na época era SERGIO GABRIELLI; QUE o depoente 
não tem conhecimento sobre eventuais irregularidades na 
aquisição da Petroquímica Triunfo pela Petrobras; QUE nada 
sabe sobre o envolvimento de autoridades na operação em 
referência; QUE sabe apenas que BORIS e seu filho tinham 
amizades muito fortes no âmbito político. Nada mais havendo 
sobre esse tema específico, encerrou-se o presente termo, que, 

lido, 'o"id,,,do c;,:"~ fO:::i,"':'::O' p""nte', 

q!bio ~agrinelli Coimbra 
Procurador da República 

r i 
Promotor de Justiça 

~Ulles eMI-
ocurado d Re ública 

n\ n..- [/l~ 
~Ro er C sta 
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Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

l --- LG 
Joã Mestie~' 

Advogado (OAB/RJ n° 13.645) 

João de Baldaque D. Coelho Mestieri 
Advogado (OABIRJ n. 171466) 

~~~4--.' 
Rodolfo ~: éoêihô Mestieri 

Advogado (OAB/RJ n. 174432) 
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TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos petição oriunda da Caixa Econômica Federal, 
datada de 23/02/2015, com duas laudas, acompanhada de um anexo 
composto de três laudas . 
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CAIXA ~tb~ÔMICA 
FEDERAL 

PAB Supremo Tribunal Federal 

Praça Três Poderes, STF, anexo IIB, térreo 

70.175-900 - Brasília - DF 

Ofício nO 003/2015, Caixa Econômica Federal PAB STF 

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2015 

Ao 

Exmo. Sr. Ministro Teori Zavascki 

Referência: Ofício nO 3.411 1 R, de 02/10/2015 

Objeto: Petição 5.210 

Assunto: Recebimento de recursos e títulos do Exterior. 

1. Informamos que recebemos do Royal Bank of Canada o valor de US$ 

1.131.542,32 (Um milhão, cento e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e dois 

Dólares americanos e trinta e dois centavos de Dólar americano) para a conta 

do Ministério Público Federal aberta sob nO 3133.005.00000330-4. 

1.1. Para finalização do crédito na conta judicial aberta por requerimento 

• desta Corte, conforme Ofício nO 3.411/R de 02/10/2014, há necessidade de 

mandado judicial para conversão do valor em Real, pelo Magistrado da ação, 

tendo em vista que a conta de Depósito Judicial aberta não recebe depósito em 

moeda estrangeira. 

11.G02-7 V01 

2. Conforme anexos, informamos que recebemos ainda, da mesma 

Instituição, demanda para recebimento de custódia de títulos no exterior. No 

entanto, a CAIXA não poderá prestar este serviço, em razão de não termos o 

produto em nosso portfólio de serviços. 
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11.002-7V01 

CAIXA 
3. Aguardamos orientação para comunicarmos ao Royal Bank of Canada 

a destinação e procedimentos a serem adotados pela Instituição. 

4. Ressaltamos que estamos à disposição para esclarecimentos e que 

podemos receber recursos em moeda estrangeira para conversão em real e 

posterior crédito na conta de deposito judicial indicada nos e-mails, porém não 

podemos receber títulos para custódia. 

Atenciosamente, 

Gerente Geral 

PAB STF 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

mDE ISIN 00 VAL SUF. =1= VALEUR DEV. T/C DEMIT. ~ITE QTE BLK - MJrIF 

XS0282340230 2888595 10 % GP INVE'SlMENl'S 07-00 MZ\T USO C 6880300 300'000 
USP07785AD38 10704052 9.95% BANCO BMG SA 09-05.11.19 USO C 6880300 200'000 
USP1516SEB11 10913833 7 3/8 VOl'ORl'NrlM 10-21. 01. 20 USO C 6880300 100'000 
USG3980PAD71 11535772 9 1/4 roL FINI'OCE ?010-20. 7 .20 USO C 6880300 200'000 
USP9037HAL70 11743648 5 1/2 OI SI\. 10-23.10.20 USO C 6880300 200'000 
USG3925DAA84 11802514 5 3/4 GERDAU TRADE 10-30.01.21 USO C 6880300 100'000 
USP3058WPC12 12160703 6 1/4 SABESP REG S 16.12.20 USO C 6880300 200'000 
US91911TPM53 14678242 4 3/8 VALE OVERSEAS 12-11.1.22 USO C 6880300 100'000 
USG0732AAG32 18067680 5 3/4 BANCO B~ 01.03.22 USO C 6880300 200'000 
USP07790AD31 19634396 5 3/4 % Bm BTG ~ 12-28.9.22 USO C 6880300 200'000 
US18683KAF84 20218065 FRN CLIFFS NAT RES 12-15.01.18 USO C 6800038 80'000 
USG074020P58 20558164 6 1/4 Bm BRASIL Q\YMAN-OO MAT USO C 6880300 200'000 
US71647NAF69 21412786 4 3/8 PETroBRAS 13-20.05.23 USO C 6880300 200'000 
XS0938722401 21488623 2 1/2 GLENOORE FNCG 13-15.1.19 USO C 6800038 90'000 
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~: 2411134 

CXJOE 1SIN 00 VlIL SUF. INITIULE VALEUR DEV. T/C IEEa3IT. ÇPl\NI'1TE QI'E BIK - MJrIF 

US88732J1\W80 10818005 5% TIME WARNER = 09-1.2.20 USO C 6800038 20'000 
USP1516SEEll 10913833 7 3/8 vorDRANTIM 10-21.01.20 USO C 6880300 100'000 
US18683KAF84 20218065 Em CL1FFS NAT RES 12-15.01.18 USO C 6800038 20'000 
XS0938722401 21488623 2 1/2 GLENXlRE ENIG 13-15.1.19 USO C 6800038 20'000 
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CXlOE ISIN NO VAI. SOF. INI'I'IULE VALElJR DEV. T/C 

GBOO08847096 408910 1005 = PIe USO C 
US3626073015 2992685 GAFISA SA SADR REPR 2 SHS USO C 
XS0454935395 10584870 4.9 EOP FINANCE 09-01.10.19 USO C 
XS0530499663 11586122 5 1/2 ECO ~~ 10-04.08.15 USO C 
USG8600UAA19 11772609 5 7/8 ~ TRADING 23.01.21 USO C 
XS0583302996 12368177 8 3/8 l1AOOBANK NEDL 11-NO mT USO C 
XS0591920607 12473997 5 1/4 ECO varcAANI'IM 11.02.16 uso C 
USG6710EPG55 12777024 6 % Oo~ FIN 2011-5.4.23 uso C 
USG1315RAD38 12847923 5 3/4 BRASKEM FIN 11-15.04.21 uso C 
USP9159E<AA03 12995866 9 3/4 CIMENI'O TUPI 11-11.05.18 uso C 
USG07402I:N0l 13077386 5 7/8 BANOO BRASIL 11-26.01.22 USO C 
XS0680715777 13889630 9 % MORGAN ~~y 11-05.10.15 uso C 
USG0732RPG32 18067680 5 3/4 BANDO BRADESOO 01.03.22 uso C 
US4655&11\F95 18171465 5.65 % ITAU UNIBANOO 19.03.22 uso C 
XS0772509484 18368849 6 % VTB CAPITAL SA 12-12. 04 .17 uso C 
USP3772WAE23 18824367 5 7/8 ECO 00 BRASIL 12-19.1.23 uso C 
USA57902AA51 19828938 8 1/4 GAS INVEST 12-19.10.19 uso C 
XS0850393264 19922570 6.5 BRUNSWICK RAIL 12-1.11.17 USO C 
US4655€M\..1l8 19976581 5 1/8 I~U UNIECO 12-13.05.23 USO C 
US06740LBC27 20043776 7 5/8 BARC1AYS BK 12-21.11.22 USO C 
US05971BAB53 20434636 4 % BOO BrG PAC TR2 13-16.1.20 USO C 
USA9617TAA90 20591851 6 1/4 ESAL GMBH 13-05.02.23 uso C 
XS0935311240 21445823 5 1/4 SBEREANK-RUSS.13-23.5.23 USO C 

DEKSIT. <]JllNI'ITE 

6880300 40'500 
6880300 14'400 
6880300 500'000 
6880300 350'000 
6880300 200'000 
6880300 300'000 
6880300 250'000 
6880300 252'000 
6880300 400'000 
6880300 150'000 
6880300 300'000 
6880300 200'000 
6880300 500'000 
6880300 500'000 
6880300 200'000 
6880300 500'000 
6880300 250'000 
6880300 300'000 
6880300 600'000 
6880300 200'000 
6880300 618'000 
6880300 305'000 
6880300 3'000'000 

• 
QI'E BIK - MJrIF 
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TERMO DE CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Relator 

\ 

,,,.m,, 25 d. ~ 2015 

FABI NO MOREIRA 

jatrícula 2535 

/ 
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Supremo CTnfi.,mn{ 

Petição 5.210 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Reporto-me à decisão proferida em 5.2.2015 nos 
autos da Pet 5244, segundo a qual "nada obsta a postulação apresentada", 
observada a certidão de fI. 591 . 

2. Defiro o requerimento de fls. 592-593, mediante extração e 
remessa de cópias dos termos de oitiva do colaborador (fls. 594-664) e da 
aludida certidão ao Procurador-Geral da República. 

667-668. 

Cumpra-se com urgência e prioridade. 
Intime-se, também para manifestação acerca do ofício de fls. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2015 . 

~.......-..--. ,.""' 
Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fI. 873 e nas 
dependências do gabinete do Ministro Relator, extraí cópias do referido 
despacho, das fls. 594-664 e, também, da certidão de fI. 591, para 
encaminhamento, em mãos, à Procuradoria-Geral da República, por meio do 
ofício nQ 422/R. 
Certifico, ainda, que as referidas cópias foram devidamente identificadas por 
meio de carimbo "Via PGR" . 

e 2015. 

FABIAN I MOREIRA 
I 

Matrícula 2535 

VISTAÀPGR 

Faço vista destes autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República . 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu ao gabinete de Sua Excelência o Ministro 
Teori Zavascki, o Dr. Eduardo Botão Pelelia, Procurador Regional da República, 
tendo este recebido, em mãos, os autos da Petição nº 5210 (com três volumes), 
do Inquérito nº 3693, que é composto de um volume e um apenso que se 
constitui na Petição nº 5543; e, por fim, da Petição nº5245 (com quatro 
volumes), conforme guia de deslocamento anexa. 

Certifico, mais, que o referido Procurador da República também recebeu, em 
mãos, o original do ofício nº 423/R (acompanhado de cópias de fls. 508-513, 
516-797, e da decisão proferida em 25/02/2015, todas relativas à Petição nº 
5245) e do ofício nº 422/R (acompanhado de cópia de fls. 591, 594-664, e da 
decisão proferida em 25/02/2015, todas relativas à Petição nº 5210), firmando 
recebimento nas cópias dos aludidos expedientes. 

,,,,m,, 25 d/l d. 2015 

FAst:.~d.EIRA 
atrícula 2535 
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"'1iII Supremo Tribunal Federal Página: 1 

?:~:==--"''':':'~:~·~~~;~;;;~:;;2~~:;~;;~~;~~;;;;--~-~~~'~G~c~ 
Origem: 600000793 - GABINETE MINISTRO TEORI ZAVASCKI 

Destino: 23 - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA 

Processos Remetidos 

Pel5210 

Inq 3963 

~ Pe15543 
Pel5245 

Tolal de Processos: 4 

Otde Volumes 

3 

1 

1 

4 

AUTENTICAÇAo NA ORIGEM - REMESSA 

DATA/HORA: 25/02/201516:01:14 

RUBRICA: 

Qtde Apensos Qlde Juntada Qtde Vinculados 

O O O 

O O 1 

O O O 

O O O 

AUTENTICAÇAo NO DESTINO - RECEBIMENTO 

DATA/HORA: 25/0212015 

RUBRICA: ú-' 8:37 
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.. :~J. 

. CONFIDENCIAIJ 
~' 

ofício nO 422/R 

Brasília, 25 de fevereiro de 2015. 

PETIÇÃO N° 5210 
AUTOR: Ministério Público Federal 

Senhor Procurador-Geral da República, 

Encaminho a Vossa Excelência cópia de decisão 
proferida nesta data, que defere requerimento formulado em 23 de 
fevereiro de 2015, e da documentação nela referida, devidamente 
identificada. 

Apresento a 
protestos de consideração e 

Vossa Excelência 
apreço. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 
Relator 

A Sua Excelência o Senhor 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Procurador-Geral da República 

os meus elevados 
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Ofício nº 423/R 

Brasília, 25 de fevereiro de 2015. 

PETIÇÃO N° 5245 
AUTOR: Ministério Público Federal 

Senhor Procurador-Geral da República, 

Encaminho a Vossa Excelência cópia de decisão 
proferida nesta data, que defere requerimento formulado em 23 de 
fevereiro de 2015, e da documentação nela referida, devidamente 
identificada. 

Apresento a Vossa Excelência os meus elevados 
protestos de consideração e apreço. 

~ 
Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 

A Sua Excelência o Senhor 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Procurador-Geral da República 
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TERMO DE JUNTADA 

Nesta data, nas dependências do gabinete do Ministro Relator, junto a estes 
autos petição oriunda da Procuradoria-Geral da República, datada de 
04/03/2015, com 04 laudas, acompanhada de: 
- Quatro laudas relativas a expediente do Ministério Público da Confederação 
Helvética; 
- Documento da Procuradoria da república no Paraná, intitulado "Autorização de 
acesso a contas no exterior e repatriamento de ativos" . 
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MINISTÉlUO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

N° 12015 -AS)CRIM/SA]lPGR 
Petição n. 5:2.10 

Relator : Ministro Teori Zavascki 

REPATRIAÇÃO DE ATIVOS. DEPÓSITOS 
BANCÁRIOS -- NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 
TÍTULOS - ANUÊNCIA PRÊVIA -- DEPÓSITO EM 
CONTA)UDICIAL NO BRASIL. 

O Procurador-Geral da República vem à presença de 

Vossa Excelência expor e ao final requerer o quanto segue. 

Autoridade do Ministério Público suíço envIOu ao MPF o 

oficio anexo (versão original em francês e sua tradução para o 

português), por meio do qual informa que está em curso procedi

mento para a repatriação de valores mantidos em instituições fi

nanceiras daquele país sob controle ou titularidade de PAULO 

ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSC01
• 

P 
1 A decisão quanto a este réu é de competência da 13" Vara Federal de Cu

ritiba. 
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PCR 

Tais valores foram bloqueados em razão de pedido ativo de 

cooperação internacional emitido pelo MPF, nos termos autoriza

dos pelas autoridades competentes do Brasil e da Suíça, e estão su

jeitos a restituição internacional imediata, em função de 

acordo de colaboração premiada firmado por PAULO 

ROBERTO COSTA e homologado pelo STE 

Estima-se que PAULO ROBERTO COSTA tenha controle 

direto ou indireto de quantia em torno de US$23 milhões de

positados em bancos suíços, o que corresponde a R$68,5 milhões 

ao câmbio de hoje, o que inclui fundos em nome das oJfshores 

AQUILA HOLDING LTD, ELBA SERVICES LTD, GLACIER 

FINANCE INC, INTERNATIONAL TEAM ENTERPRISE 

LTD, CANYON INVEST SI A, SAGA HOLDING SI A, SANTA 

CLARA PRIVATE EQUITY, SANTA TEREZA SERVICES 

LTD, SIGNUS ASSETS SI A e OST (conforme documento 

anexo) . 

Conforme depreende-se do ofício do Ministério Público 

da Confederação Helvética, parte dos valores corresponde a tÍ

tulos de investimento (securities), de modo que aquele órgão so

licita pronunciamento da contraparte brasileira acerca da 

possibilidade de liquidação de tais ativos antes de serem repatriados 

P'bSUi"·Y 

2 
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PGR 

Esta Procuradoria-Geral noticia tal fato a Vossa Excelência e 

informa que nada tem a opor à liquidação dos referidos investi

mentos' seja porque não haverá prejuízo financeiro relevante - se é 

que haverá algum, pois os juros correntes naquele país são baixos -, 

seja porque, sem tal procedimento prévio, a repatriação dos ativos 

de PAULO ROBERTO COSTA ficará inviabilizada . 

Destaca-se que a autoridade ministerial suíça informa ao 

MPF que "cette maniere de procéder til'. devmit pas avoir une 

grande incidetlce sur lI'. montant des avoirs rapatriés" 2. 

Assim, o Procurador-Geral da República dá ciência a Vossa 

Excelência que concorda com a liquidação dos títulos em questão, 

a fim de acelerar a repatriação dos valores mantidos na Suíça 

em nome de PAULO ROBERTO COSTA, de seus famil-

iares e/ou de offshores por ele ou por eles controladas, nos 

termos do acordo de colaboração premiada homologado pelo STF, 

o que se fará mediante transferência bancária para a conta judi-

d,l.b"" po< """""",,;0 d"" cole"do T"bU"V 

2 Este procedimento não deve ter um impacto significativo sobre o mon
tante dos activos repatriados. 

3 
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PGR Pct52(l9 __ rep;ltri(lç~o ativos 

A Procuradoria-Geral da República requer também autoriza

ção do Supremo Tribunal Federal para encaminhar comunicado ao 

Ministério Público da Confederação a anuência dessa Corte e 

da própria PGR à liquidação dos títulos, a fim de que as providên

cias finais para o envio dos valores ao Brasil sejam adotadas pelas 

autoridades suíças . 

Brasília (DF), 4 de março de 2015. 

f~~~t ~r~ Barros 
Procurador-Geral da República 

VA/DF 

4 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



• 

• 

P.P. CH·3003 Berna. Mpc LAUS 

Urgent 
Par courrler électronlque 

MPF Ministerio Publico Federal 
Procuradoria da Republica in Parana 
,Deltan M. Oalla9nol and 
Orlando Marlello Junior 
Procurador da República em Curitiba 
Curitiba 
Brasil 

Procureur f_I: 
Procureure fédérale: 
ProaneUte fédÓlOIe assIslante: 
Grefliêre: 
Pl'OCédute na.; 

Lausanne, la 3 f6vr1er 2015 

Lu<: Lehngruber 
GnIzIe4Ja de Fako Haldemann 
CynIhla Se""'''' 
SyIvIa SacheI-Glnlzl>urgor 
SV.14.04Q4.1,L 

ElundesanwaltlSch,afl 
Mlnlst6ro publlc dD la Con'ód6raUon 
Mlnlstero pubbllco dena Canfaderazfana 
proc"r, publlca federala 

= = 

Rapatriement au Bresil des avolrs de Paulo Roberto COSTA et Pedro BARUSCO salsis 
en Sulsse 

Liquidation des tltres 

Messieurs les Procureurs, 

Dans le cadre des procédures pénales que votre autorité mime au Brésil (à Curitiba et à Rio 
de Janeiro), Paulo Roberto COSTA el Pedro BARUSCO ont décidé de collaborer avec la 
justice. IIs ont admls que leurs avoirs saisis en Suisse provenaient de leurs activités corrupti
ves et ont donné leur accord à ce que ces avoirs soient transférés sur un compte du Parquet 
brésilien en vue de leur confiscation. 

Le processus de rapatriement est en cours. Les diverses instructions de transfert ont été 
transmises aux banques concemées. 11 apparait toulefois qu'une grande partie des avoirs 
saisis en Suisse est constituée de titres, et qu'il parait particuliêremenl compliqué de transfé
rer ces titres sur des comptes au Brésil. 

Je vous saurais dês lors gré de bien vouloir me falre savoir si les autorilés brésiRennes ont 
une objection à ce que les lilres soient liquidés el que le rapatriement des avoirs saisis ne 
porte ainsi que sur des montanta en liquidités. Selon les contacts que j'ai eus avec certaines 

MI_re pubUc de la Confédérallon MPC 
Sylvla Sachet-Glnlzburver 
Roula de Chavannes 31 
Ca58 postale 
1001 Lausanna 
TOI. +4158 483 33 01, Fax+4158 483 33 20 
www.bundesanwaltschaft.ci1 
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Numéro d. prac6dure: SV.14.D4D4-U. 

banques, celte maniére de procéder na davraít pas avoír une grande incídance sur le mon
tant des avoirs rapatriés. 

Je me permets d'insister sur le caractére urgent de la présente. 

11 va de soi que je reste ã votre disposition pour loul renseignement complémantaire. 

Dans I'inlervalle, je vous prie de croire, Messíaurs les Procureurs, ã I'assurance de ma par
feita considéralion . 

Page212 
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PP. CH-3003 Berna, MPC, LAUS 

MPF Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 
Deltan M. Dallagnol e 
Orlando Martello Junior 
Procuradores da República em Curitiba 
Brasil 

Procurador Federal 
Procuradora Federal 
Procuradora Federal Assistente 
Escrivã 
Processo n° 

Lausana, 3 de fevereiro de 2015 

Luc Leimgruber 
Graziela de Falco Haldemann 
Cyntia Beauverd 
Sylvia Sachet-Gintzburger 
SV.14,0404-LL 

M.'fI,s1ê.-e o"bltC ~& I. CO~~tId!,.!.ctI 
,'I..IhS1cfO oubb!ico "Q"~ ~eClDrllllont) 

Repatriamento ao Brasil dos bens de PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO 
apreendidos na Suíça 

Liquidação de Títulos 

Senhores Procuradores, 

No objeto das Ações Penais conduzidas pelas autoridades do Brasil (em Curitiba e no Rio de 
Janeiro), PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO decidiram colaborar com a Justiça. 
Eles admitiram que seus bens apreendidos na Suíça são provenientes de suas atividades corruptas e 
concordaram com que seus estes sejam transferidos a uma conta do Ministério Público brasileiro 
com vistas a seu confisco. 

O processo de repatriação encontra-se em curso. As diversas instruções sobre a transferência foram 
transmitidas aos bancos envolvidos. Depreende-se, contudo, que grande parte dos bens apreendidos 
na Suíça é constituída de títulos, e aparenta ser particularmente complicada a transferência desses 
títulos a contas no Brasil. 

Ministério Público da Confereção MPC 

Sylvia Sachet- Gintzburger 

Route de Chavannes 31 

Case Postale 1001 - Lausanne 

Tel +41 58 483 33 01 , Fax: +41 58 483 33 20 

www.bundesanwaltschaft.ch 

Documento traduzido pela Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal 
Document traduit par le Secretariar de Cooperation Intemational du Ministere Públique du Brésil 
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Processo nc ·SV.14,04C14-LL 

Gostaria de averiguar se as autoridades brasileiras tem alguma objeção em que esses títulos sejam 
liquidados e que a repatriação dos bens apreendidos se dê unicamente sobre as quantias liquidadas. 
Segundo contatos que fiz com alguns bancos, esta maneira de proceder não deveria ter uma grande 
incidência sobre a quantia dos bens apreendidos. 

Permita-me insistir no caráter urgente deste comunicado. 

É certo que estou à sua disposição para quaisquer informações complementares. 

Nesse ínterim, Senhores Procuradores, expresso minha mais alta consideração. 

• Ministério Público da Confederação MPC 

• 

Assinatura e Carimbo 
Luc Leimgruber 
Procurador Federal 

Documento traduzido pela Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal 
Document traduit par le Secretariat de Cooperation Jnternational du Ministere Públique du Brésil 
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PUlBLJOCO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ·PARANÁ 

ANEXO 3- 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 

Eu, PA'JLCl ROBERTO COSTA, brasi..1 eiro, caoado, nascido em 1/1 /1954, 
filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, 
natlJcal de Monte Alegre/Paraná, tereeiro qrau complel:o, 
engenheiro, portador do docurnem::o de idade ,,0 POH8:J9876/CREA-R.J, 
CPF 302.612.879-15, com endereco na Hua Ivando de Azambuja, casa 
3C, condominio Rio MaL" IX, Bar.ra da l'ijuca, Rio ele Janeiro/RJ, 
atualmen~e recolhj.do na carceragem da Policia federal de Curitiba, 
duto~izo o Ministério Público Federal bras:ileiro a acessar e obter 
todos os dado-s de minrlas contd::· bancá~ias no e:-<lerior, que estejam 
50)) meu nome ou sob meu controle, quer di.reta quer indj.retame~te 

por me~o de j.n~erpostas pessoas (familiares e empresas oifshures), 
em qualquer país, inclu.i.ndo,. dentre outros papeis, docümentos ou 
dados, toda a movimentaçao financetra (i:v.:l:Jindo a identiÍicação 
de partes deposi tantes e bene f.1 ciários), todos os docum'3nlos 
cadast.rais, extratos, carcões de assinaLuras, dados relativos a 
cartões de c.rédito, aplicacr:.es e identiricação de depositantes e 
berleficiârios de transaç6cs financeiras. 
Neste mesmo a1:0, re.nunc.io err, Íavor da União federal :3 todo e 
qualquer at.ivo (dinheiro, depósitos, valores em cofre, açoes e 
qualquer espécie de investimento) mantido no exterior, diretamente 
o mediante int.erpost2.!s pessoas {incluindo famil i.ar'8s e empresas 
orfBhore), integralmente, por constituirem produtD de Çiti.vidade 
criminosa {crimes de co,crupç:ào), autorizando, desde logo, o 
['lin.istério Público Federal brasileiro a proceder a t.odas as 
medidas necessárias, direta~ente peranLe os Estados e bancos 
estrangei ros, para obter o repo triamerlto dos ali vos. Em Güt !"as 
palavras, renuncio a ·todo e qual.qlJe.r dir-=lto sobre ,3tivo~ Ttl2lntilios 
no exterior, rp.conhecendo o direito cio ESt3do bro?sileiro sob!.'e 
tais valores. 
p., ::\:::nú.llC.la inclui, desde logo, os a.pro:·:imarjamente USD 
~:::,.ooo.nOOj 00 (vinte e l:rês milhões de dóla!:"es) rr.anl~do~; r . .:l Suíca, 
no nome de emp]~esas of' Lshores e Eami lia :ces f i nc.l. uindo os va leres 
:nant i.dos por meio das ofi'shores ,AC"JIU\ HOLDING LTD, ·;:L51\ 3(;':\11'::::1':5 
Ll'D, GLAêI;::R tTNANCS IN:::, r<lrr::ENl,TIO::i'.L TE.ll.~l Ei·:'l"2:",PRISF .LTD, 
LAROS~ HOLDI:~GS SA, OMEGA ?AR'l'NERS SA, QU:NUS SERVICE[i SA, POCK 
CFtNYGN nV2:':T SA, SAGAR HOLD~NG :jA, SAtn'i\ ':;LAHA PRIVr,TE EQUlTi, 
SANTA TEREZA SERVTC~~ LTU, ~iGNOS ASSETS SA, dS q1Jais tiveram S J5 
ativos bloqueados na Sulca, embora não record02, neste 
particularmente, quais dessas contas estào vinculadas a 
A ren6nci.B inclui, desde logo, os aproximadamente USU 
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PÚlBL1:CO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ 

Idois milhões c oitocentos mil dOlaces) mantidos em conta do Royal 
Bétrlk of CaJ'1ada, em Cayman, o que inclui duas subco:ltas, uma em de 
Mareio e un13 em nome de Humberto, tendo migrddo uma delas para a 
T J1-la de Man. 
A re:1ú:lI::.i.a inclui, desde logo, qualquer valor mantido tambem no 
Banco Valartis Bank, em Liechts!lstein. 
A re:1úncid inclui, de::::de 10g(', qU<:l14Uer valor mantido também no 
RAnrr: Tt:"Jmb.;r·j Od1er, na Suíça, em nome da efishorc .,)::';'1', assim como 
qllal,!uer valor mantido n;; orrf'IJOre R~ (:ONSULTING, mar.ti.da UBS 
Luzomburgo . 
r~d hipótese de co~~tas, cujos recursos são meiolS, estarem sob nome 
de interpos::'ds pessoas, co:n9rometo-rr..e a obter autorizêçf.io idêntica 
de tais pessoas para renúncia e repatriamento de ativos. 

CuriLiba, 28 de agosto de 2014. 

I, ,'I\l!LO ROBERTO COST.8., brazilian, married, bUrJl in 01/01/1954, 
SOll o: Paulo BaC:hmann Costa ano Evoli!1a Pereira da Silva Costa, 
born in r·lonte Alegre/Paraná, engenee::, rn n° 170B889S76/CREi'.-RJ, 
Re· .. rF!nue Service number 302.612. 879-1~, "'1ith adress at Rua Ivando 
clt=> Azarnbuja, casa 30, condominio Rio [>1ar IX f Barra da 'l'ijuca, t" .. 1.0 

de ,-Ia:)e.i.ro/F~J, l..:urrently arrested cit Federal Police in Curitibd , 
Pardtln, autnorize the Federal Prosecution Otfice tO access anà 
qather alI the bank data as to accounts held Id.irectly Ol" 

irlrli re~tly throught tront persons, relatives and oifshore 
cOrnpcHl"j es) dbrodd, i;-; dny foreign country, including, ômo!1g other 
materiaIs, documents and data, all the financiaI transactions, alI 
Lhe openJ'ling documents, accoun't. balances, signature car.ds, data 
reqarding credit cards, investments anel the ldent lt y of pa rt i es 
invol ved such as people "lho deposi ted and were beneÍi ted by 
tindncial trdnsactions. 
In Lll.is same act, I .renounce in bene:it of the Brazilian 
GOVE:ll.Ilmelll dny dfld every d5set {molley, (jeposits, assets in safety 
boi':s, sha.r.es and any kinQ o: i~vestmen~) beld abroad, directly ar 
by LI,,, me""s of fronl persons (including reIative" and offoShore 
eompaniesl, in total, because tl1ey are fruits ú.r criminal activity 
(corLuption), authori7..i.ng, since now, the t'ederal Prosecution 

O[fi..ce LO preceeá to dny meaSLlre, directly before Íoreing 
cOiJntrie5 and ban}:s, ir:. arder' to achieve the return of the assets 
to Brdzll, in benefit of the Brazilian Governmenc. 
In olher '."ords, 1 renounce any and every r ight 
al:>road, rer::ogni7.jng the b!'dzí.Lian Government's 
assets. 
The renou:~.:c 

23.000.000,00 
Switzer:land, 

on dssels 
right on 

held 
sueh 
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• 

~ -MINISTÊRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ 

Bank, PKB Bank) , under thc name aí cffshore companies and 
:celôUves, .Lncluding Lhe dssel.s )~eld Lhrought the ottsÍlore 

companics AQUlLA HOLDING LTD, ELBA SERVICES LTD, GLACIER FINANCE 
INC, INTERNATIONAI, TEAi'j ENTE:RPRTSE LTD, LAROSE HOLDINGS 5A, OHEGA 
PARTNGRS SA, QUINUS SERVICGé; é;A, p.aCK CANYCN lNVEST S.1>" SAGAR 
HOLDING 5A, SANTA CLARA PRIVATE EQUITY, SAN1'A TERi':ZA SERVICES LTD, 

SYGNl'S .n_SSET5 SA, whose assets ,-lere 
eventhough I ::to not remp.ffioer, in tr1is 

seized 
mornen t., 

in S\,o.li :.zerland, 
which oí :hese 

accoents are ur.der my name. 
The renunciatio~ includes, since ~ow, the ap9reximately USD 
2.800.000,00 (two million dnd e.'..qht hUlldreci thous<ind dolldrs) r.eld 
in an account in Royal Ba:1k of Canada, in Cayman, which includes 
1".\,':0 subaccounts, one under Lhe name Df. í.ly son-in-lê\-l Mareio and 
anoU~er under the nar:1e of my sOIl-ln-law !-lumber·to, one af ,oJhld: was 
t.cansferred ta a bank in the Man Is]and. 
The renur:ciation incl~des, S::-1C'0 fJO~", a:-:y asset also held in 
Valr:is Ban<, in Liechtenstei~. 
Th<2 .rel1\..!l1cidtloll illCludeg, Sllll::r:: 1I0W, a!ly dssets also lIeld in Lhe 
Lombc1rd Odier Bilnk, in Switzerlancl, under the name ar the of"fsnore 
OST, ciS well as dny asset held lhrough Lhe offshor~ BS CONSULTING, 
held in the UHS Bank in Luxemburgo. 
Tn lhe case that the accounts, whose asseLS are nli.ne, be under the 
~ame of front persons (j,Jlcluding reldLivesJ, I promise to gel 
identical a~thorizatjon from such persons so t~at the renunciation 
and t!le reLurrl of Lhe dSSetS to 1~!1e ELdzllian Governme~t can take 
ettcct. 

• Curi:.iba, .n.U9ustir8th" 2r4

1

; ( 

, (LU ti-- .L;>'\'.~ 1/)', 

Testemunhas deste ato (witnesses of this act) 
\ 

P!:"eta 

1',dv0gada (De:ense 1'.ttor~ley), OAB l:J3~79 

,"rem the Federal P::osecut io;] Of [.ice: 
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, 

::~~~~~~~~~~~~~~r~~~~FEDERAL NO PARANÁ 

Deltan Marfi Orlando Martello 
Procurador da República Procurador Regional da República 

Januário Paludo 

Procurador Regional da 

,-

Carlos Fernando~~antos Lima 
~_~p curador Regional\.qp Repúbl ica 

, i) 

Mendonça 

República 

) 
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TERMO DE CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Relator. 

de 2015. 

FABIANO REIRA 
Matrí lula 2535 

I 
I 
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• 

Pet - 5210 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, nas dependências do gabinete do Ministro Relator, 
extraí 23 (vinte e três) cópias do requerimento de folhas 03-145, para juntada 
nas Petições de nº 5263, 5276, 5256, 5257, 5265, 5258, 5252, 5268, 5260, 5253, 
5271, 5273, 5272, 5259, 5266, 5267, 5269, 5261, 5254, 5274, 5255, 5262 e 5264, 
conforme despachos proferidos nos aludidos cessas . 

FABI 
atrícula 2535 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, nas dependências do gabinete do Ministro Relator, 
apensei a estes autos um expediente oriundo da PGR (identificado como anexo 
do pedido de homologação de acordo de colaboração de Paulo Roberto Costa); 
bem como os envelopes com lacres numerados que continham os termos de 
colaboração, bem como os termos de declarações complementares prestados 
por Paulo Roberto Costa, tendo formado os apenso ngOl e 02, respectivamente .. 
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PETIÇÃO 5.210 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

REQTE.(S) 

PROC.(AlS)(ES) 

: MIN. TEORI ZA V ASCKI 

: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Em expediente datado de 23.2.2015, a Caixa Econômica 

Federal informou o recebimento de recursos e títulos do exterior e 

assinalou que a institu.ição não possui serviço' de custódia para os 

aludidos títulos, solicitando or.ientação acerca do procedimento a ser 

adotado, assim como expedição de mandado judicial "para conversão do 
valor em Real, pelo Magistrado da ação, tendo em vista que a conta de Depósito 
Judicial aberta não recebe depósito em moeda estrangeira" (fls. 667-668), 

Com vista dos autos, o Ministério Público apresentou manifestação, 

nos seguintes termos (fls. 680-683): 

"Conforme depreende-se do ofício do Ministério Público 
da Confederação Helvética, parte dos valores corresponde a 
títu los de investimento (securities), de modo que aquele órgão 
solicita pronunciamento da contra parte brasileira acerca da 
possibil.idade de liquidação de tais ativos antes de serem 
repatriados pela Suíça. 

Essa Procuradoria-Geral noticia tal fato a Vossa Excelência 
e informa que nada tem a opor à liquidação dos referidos 
investimentos, seja porque não haverá prejuízo financeiro 
relevante - se é que haverá algum, pois os juros correntes 
naquele país são baixos - seja porque, sem tal procedimento 
prévio, a repatriação dos ativos de Paulo Roberto Costa ficará 
inviabilizada. 

l· .. ] 
Assim, o Procurador-Geral da República dá ciência a 

Vossa Excelência que concorda com a liquidação dos títulos em 
questão, a fim de acelerar a repatriação dos valores mantidos na 
Suiça em nome de Paulo Roberto Costa, de seus familiares e/ou 
de offshores por ele ou por eles controladas, nos termos do 
acordo de colaboração premiada homologada pelo STF, o que 
se fará mediante transferência bancária para a conta judicial 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24108/2001. que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://VfflW.stf.jus.br/portallautentlcacao/sobo número 7973300. 
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PET 5210 IDF 

aberta por determinação desse colendo Tribunal. 
A Procuradoria-Geral da República requer também 

autorização do Supremo Tribunal Federal para encaminhar 
comunicado ao Ministério Público da Confederação a anuência 
dessa Corte e da própria PGR à liquidação dos títulos, a fim de 
que as providências finais para o envio dos valores ao Brasil 
sejam adotadas pelas autoridades suíças". 

2. Cumpre revogar o sigilo até agora assegurado ao procedimento. É 

que a Constituição proíbe restringir a publicidade dos atos processuais, 
salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 
5º, LX), e estabelece, com as mesmas ressalvas, que a pub.1icidade dos 

julgamentos do Poder Judiciário é pressuposto inafastável de sua 
validade (art. 93, IX). Ora, não há, aqui, interesse social a justificar a 

reserva de publicidade. Pelo contrário: é importante, até mesmo em 
atenção aos valores republicanos, que a soCiedade brasileira tome 
conheCimento dos fatos relatados. 

É certo que a Lei 12.850/2013, quando trata da colaboração premiada 

em investigações criminais, impõe regime de sigilo ao acordo e ao 
procedimento correspondentes (art. 7"), sigilo que, em princípio, perdura 

até a deCisão de recebimento da denúnCia, se for o caso (art. 7º, § 3º). Essa 

restrição, todavia, tem como finalidades precípuas (a) proteger a pessoa 
do colaborador e de seus próximos (art. 5", 11) e (b) garantir o êxito das 
investigações (art. 7°, § 2°). No caso, arquivado o procedimento, nele 

cessam as investigações, e os colaboradores, que respondem a outras 
ações penais com denúncia recebida, já tiveram sua identidade exposta 

pub.1icamente. Portanto, não mais subsistem as razões que impunham o 
regime restritivo de publicidade. 

3. Ante o exposto, defiro o requerimento do Ministério Público, 
assim como determino expedição de mandado judicial a teor do item 1.1 

do expediente de fl. 667, com afastamento da tramitação sigilosa dos 
autos. 

Cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Ministério 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hUp:llwww.stf.jus,brJportal/autenticacaol sob o número 7973300. 
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PET 5210/ DF 

Público. 

Oficie-se. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Brasilia, 6 de março de 2015. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documento assinado d igitnlmente 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.20Q...2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ·lCP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portalfautenticacao/ sob o número 7973300. 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, compareceu ao gabinete do Ministro Relator o Dr. 
Eduardo Botão Pelella, Procurador Regional da República, ocasião na qual tomou 
ciência dos despachos/decisões proferidos nos processos abaixo, deles levando 
cópia: Petições nº 5253, 5259, 5271, 5272, 5273, 5283, 5286, 5287, 5559, 5254, 
5252, 5280, 5290, 5274, 5258, 5264, 5257, 5256, 5269, 5268, 5285, 5284, 5282, 
5255, 5278, 5265, 5291, 5267, 5294, 5266, 5261, 5288, 5260, 5263, 5262, 5244, 
5245, 5210, 5208, 5209; e Inquéritos nº 3883 e 3963 . 

.P 
2015. 
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1fPr1 
,-----------------------------------------, 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento de decisão proferida em 
06/03/2015, retifiquei os registros processuais para 
retirar o grau de sigilo destes autos. 

Brasília, 09 de março de 2015 

edo Moreira 
- matrícula 2535 
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