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empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF O qual controlava o "caixa" e fazia a destinação de 
acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pelo declarante, 
quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; QUE, perguntado do porque teria 
uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos, afirma que 
isso se dava em vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido 
dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; QUE no caso de JOÃO PIZZOLATI 
o declarante não foi consultado por YOUSSEF sobre a liberação de valores para aquele, 
uma vez que, como se tratava de parlamentar do próprio PP, recebia diretamente dos valores 
destinados ao caixa do partido, cerca de 60% (sessenta por cento) no universo de 1 % (um 
por cento) dos valores dos grandes contratos da Diretoria do declarante. Nada mais havendo 
a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 10479 e 10480 
padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: --H----c=-:-:----:--::-:-::-;-.,----h--------
iaKk-trena : 

DECLARANTE: ____ ~r_~~~~~~~~~~-----------
aberto C 

ADVOGADO: _________ -+~~~~~~~~~-----------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ----rd~~~~~~~------
altos 

TESTEMUNHA: _________ ~~~acn~~~~~~~--------

A difusão nao 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 interceptaçao de comunicações 
telefônicas, de informática ou telemãtica, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREA/RJ, O qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 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 1 Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1-a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organizaçãO~ 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a p sonalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâ cias, a gravidade e a repercuss - social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a BENEDITO LIRA, o 
mesmo foi candidato a senador em 2010, por Alagoas e pelo Partido Progressista; QU E o 
declarante não conhecia BENEDITO LIRA, tendo-o conhecido apenas após 2010, quando já 
havia sido eleito senador; QUE BENEDITO LIRA não frequentava o círculo de MARIO 
NEGROMONTE e JOSÉ JANENE, nunca o tendo visto em reuniões das quais participou 
com estes dois últimos e demais integrantes do PP mais próximos a estes; QUE esclarece 
que consta na agenda do declarante apreendida na Operação Lava jato a anotação de um 
pagamento de R$ 1,0 milhão (um milhão de reais) destinados a BENEDITO LIRA; QUE 
referida anotação ("1,0 BL") diz respeito a um repasse que teria sido feito no primeiro 
semestre de 201 O; QUE não sabe dizer se referido valor dizia respeito a um repasse ordinário 
do PP a seus parlamentares ou extraordinár"lo; QUE quanto a demais anotações de 
pagamentos a parlamentares constantes de sua agenda, pode afirmar que se tratavam de 
repasses extraordinários do partido em razão do elevado valor, entre quatro e cinco milhões 
de reais; QUE ALBERTO YOUSSEF, que controlava o caixa único das propinas recebidas 
pelo PP, disse ao declarante que referido valor de R$ 1 milhão (um milhão) seria destinado 
à campanha eleitoral de BENEDITO LIRA ao senado no ano de 2010; QUE esclarece, como 
dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na PETROBRAS para 
políticos, que todos os grandes contratos desta entidade participavam empresas 
(empreiteiras) cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de 
sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem 
repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao declarante fazer o 
controle dos valores dentro do montante de 1 % (um por cento), enquanto Diretor de 
Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros 
dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle 
ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da 
licitação e execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa (superiores 
a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção 
(maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas 
indicadas pelo PT, sendo que que todos os valores a título de sobrepreco eram destinadOS\ 
ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a . 
alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que receb se do referido 
partido; QUE, em ""ação a D''''''''a ,o,emae;,,,,,~o PM , 000 _~o 
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O declarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos 
contratos; QUE, dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso político relativos aos 
contratos da PETROBRAS, 1 % (um por cento) relativo a autonomia do declarante era 
repassado diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o 
"caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e 
autorizadas pelo declarante, quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; QUE, 
perguntado do porque teria uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a 
beneficiar políticos, afirma que isso se dava em vista de sua indicação e permanência no 
cargo estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; 
QUE no caso de BENEDITO LIRA o declarante não foi consultado por YOUSSEF sobre a 
liberação de valores para aquele, uma vez que, como se tratava de parlamentar do próprio 
PP, recebia diretamente dos valores destinados ao caixa do partido, cerca de 60% (sessenta 
por cento) no universo de 1 % (um por cento) dos valores dos grandes contratos da Diretoria 
do declarante. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes 
com lacres número 10481 e 10482 padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -!lL~f:f::=+---.!...~~~~~~~=----

. lli~ t na 
In Cr 

DECLARANTE: _____ -+~~~~~~~--+u~·-----------------
berto Cost 

ADVOGADO: __________ ~~~~~~~~~~-------------

PROCU RADOR DA REPÚBLICA: ___ ---.J!\-~~~~:::::::,,__-----------
. astor de Mattos 

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

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

\ 

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO 
CASTOR DE 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 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 1 Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1-a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização i 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a pers nalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão cial do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a SIMÃO SESSIM, o 
mesmo era deputado federal pelo PP, pelo Estado do Rio de Janeiro; QUE SIMÃO SESSIM 
não frequentava o círculo de MARIO NEGROMONTE e JOSÉ JANENE, nunca o tendo visto 
em reuniões das quais participou com estes dois últimos e demais integrantes do PP mais 
próximos a estes; QUE se recorda que no ano de 2010 SIMÃO SESSIM procurou o 
declarante diretamente na Sede da PETROBRAS (Av. Chile, 65, Rio de Janeiro/RJ); QUE o 
declarante o atendeu em uma das salas de reunião, quando então SIMÃO lhe pediu um 
repasse extraordinário de R$ 200 mil reais, não se recordando se SIMÃO mencionou que 
seria para sua campanha a deputado ou para a campanha de seu filho, que concorreria à 
Prefeitura de alguma cidade da baixada fluminense; QUE normalmente os parlamentares do 
PP já recebiam sua cota a partir do quanto destinado ao próprio PP da parcela de um por 
cento dos contratos firmados no âmbito da Diretoria de Abastecimento; QUE não perguntou 
a SIMÃO SESSIM por qual razão não procurou o próprio PP para pedir o aumento da sua 
cota; QUE como se tratava de um valor baixo, apenas informou a ALBERTO YOUSSEF que 
este deveria operacionalizar a entrega sOlicitada; QUE não sabe como YOUSSEF coordenou 
a entrega deste valor; QUE cerca de um a dois meses depois do pedido, em um encontro 
casual com SIMÃO SESSIM na Sede da PETROBRÁS, quando este teria lá ido para tratar 
de outros assuntos, passou na sala do declarante e lhe agradeceu pela liberação dos valores 
solicitados, indicando assim que YOUSSEF teria feito conforme combinado; QUE esclarece, 
como dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas na PETROBRAS 
para políticos, que todos os grandes contratos desta entidade participavam empresas 
(empreiteiras) cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de 
sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem 
repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao declarante fazer o 
controle dos valores dentro do montante de 1 % (um por cento), enquanto Diretor de 
Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros 
dois por cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle 
ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da 
licitação e execução de todos os contratos de grandes investimentos da empresa (superiores 
a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração produçã~ 
(maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas pessoas 
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ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a 
alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do referido 
partido; QUE, em relação a Diretoria Intemacional, a indicação era do PMDB, não sabendo 
o declarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos 
contratos; QUE, dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso político relativos aos 
contratos da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia do declarante era 
repassado diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o 
"caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e 
autorizadas pelo declarante, quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; QUE, 
perguntado do porque teria uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a 
beneficiar políticos, afirma que isso se dava em vista de sua indicação e permanência no 
cargo estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; 
QUE no caso de SIMÃO SESSIM, em tese este poderia ter demandado o valor aqui 
mencionado diretamente ao próprio PP, pois como parlamentar do próprio PP, receberia 
diretamente dos valores destinados ao caixa do partido, cerca de 60% (sessenta por cento) 
no universo de 1 % (um por cento) dos valores dos grandes contratos da Diretoria do 
declarante; QUE, contudo, acredita que possivelmente não tenha sido atendido, o que 
motivou sua ida até o declarante. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que 
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes com lacres número 10483 e 10484 padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: _-$~~~f-M...,-;:...:.....:~Vvt~~~:::::ss::....-__ _ 

f () P-,. 

DECLARANTE: ______ +L~~~~~~-~U~·---------

ADVOGADO: _______ 4U~~~~~~~º---------

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~~~~~~=------

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

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

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO 
CASTOR DE MATTOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do § 14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da I 

estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção d*e '. 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta personalidade d 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a reper são social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a ALINE LEMOS DE 
OLIVEIRA CORREA ANDRADE, esclarece que a mesma em 2010 era deputada federal por 
São Paulo e pelo PP, e participava das reuniões do partido, especificamente do círculo de 
parlamentares mais próximos de MARIO NEGROMONTE e JOSÉ JANENE; QUE assim 
como os demais parlamentares do PP, ALINE CORREA deveria ter algum tipo de benefício 
oriundo dos recebimentos do partido a partir da cota devida pelos contratos firmados no 
âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, titulada pelo declarante; QUE ALINE 
CORREA nunca pediu pessoalmente nenhum valor ao declarante, recordando-se da mesma 
apenas porque participava de algumas das reuniões com o grupo principal de dirigentes do 
PP, em razão de ser filha de PEDRO CORREA, e enquanto o PP foi dirigido por JOSE 
JANENE e MARIO NEGROMONTE; QUE esclarece, como dito anteriormente, acerca da 
sistemática de repasse de propinas na PETROBRAS para políticos, que todos os grandes 
contratos desta entidade participavam empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE tais 
empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobre preço de cerca de 3% em 
média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem repassados aos políticos, sendo 
que desse percentual competia ao declarante fazer o controle dos valores dentro do 
montante de 1 % (um por cento), enquanto Diretor de Abastecimento direcionando os 
recursos na maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros dois por cento (2%) relativos 
aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle ficava a cargo de RENATO DE 
SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da licitação e execução de todos os 
contratos de grandes investimentos da empresa (superiores a vinte milhões de reais); QUE, 
esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção (maior orçamento da 
PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas indicadas pelo PT, sendo 
que que todos os valores a título de sobrepreco eram destinados ao Partido dos 
Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a alocação desse 
montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do referido partido; QUE, em 
relação a Diretoria Internacional, a indicação era do PMDB, não sabendo o declarante como 
era feito o rateio dos três por cento (3%) relativos ao sobrepreço dos contratos; QUE, dentro 
do percentual de 3% (três por cento) de uso político relativos aos contratos da PETROBRAS,~ 
1 % (um por cento) relativo a autonomia do declarante era repassad diretamente pelas 
empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF o qual controlava o "caixa" e fa a a destinação de 
acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas autoriz s pelo declarante, 
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quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; QUE, perguntado do porque teria 
uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos, afirma que 
isso se dava em vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido 
dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB. 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 10485 e 10486 
padrão Polícia Federal. 

• AUTORIDADE POLICIAL: _--fl'-"'::~--=--:~--:~:-:-----;-_W\_---'<"'< /-:..-' _ ...... _--'' _.-_--"--<-=:--__ 

• 

DECLARANTE: ____ ~~~~~~~-L-_Fú0~-~-------

ADVOGADO: _____ ~~~~~~~~~---------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ~-~b:~k§~;;;;;;2-----

TESTEMUNHA: _____ ~~~~~~~~~~~~~------

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

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

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 27 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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 (HO Samsung 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 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 por eles 
praticadas; 11- a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 
111 - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a 
recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 
organização criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 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 legiSlaç~ao 
específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações preserv os; 111 - ser 
conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - articipar das 
audiências sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidad velada pel 
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meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI -
cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está 
sendo advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas declarações, tanto 
direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer outro), o que poderá 
implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS, 
deputado federal pelo PMDB, do Rio de Janeiro, recorda-se que o mesmo participou de 
algumas reuniões com o declarante na Sede da PETROBRÁS; QUE em tais reuniões o 
referido deputado trouxe ao conhecimento do declarante que possuía alguns terrenos 
próximos à COMPERJ e ofereceu tais imóveis para serem alugados pelas empreiteiras que 
iniciariam a construção do dito Complexo; QUE o declarante não levou tal assunto ao 
conhecimento de nenhuma das empreiteiras e tampouco referido parlamentar lhe perguntou 
mais sobre isso; QUE nunca recebeu nenhuma solicitação de valores de ALEXANDRE JOSÉ 
DOS SANTOS; QUE este deputado tinha o reduto eleitoral em São Gonçalo e Itaboraí, 
justamente área de construção da COMPERJ; QUE então seria de interesse do parlamentar 
que a obra em questão tivesse um bom andamento, pois geraria empregos e impostos na 
região; QUE se recorda que encontrou ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS mais uma ou 
duas vezes, juntamente com o prefeito de Itaboraí, para falar sobre a COMPERJ. 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 10487 
e 10488 padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIA 
: 

DECLARANTE: ____ ~~~~~~~~~~~+_-----------------

ADVOGADO: ______ ~------~~~~~+4~~~~~--------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ---'l>----~~E.t~ifá'êlIl~rs~-----

TESTEMUNHA: -----.....,;;;::;;;:~;;;;::;:5.S~~~~~~~=--

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

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

" 

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 28 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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 ?D, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação ~ 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessã do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circ âncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a CANDIDO 
VACAREZZA, deputado federal pelo PT, o conhecia apenas de vista até 2007 ou 2008; QUE 
então em 2008 houve uma reunião na casa de um empresário e lobista do Rio de Janeiro 
chamado JORGE LUZ, que apresentou ao declarante uma empresa americana que poderia 
adquirir asfalto no exterior e o trazer para o Brasil, chamada SARGENT MARINE; QUE a 
PETROBRÁS veio a contratar esta empresa, assim como outras para fornecer asfalto à 
estatal; QUE há uma demanda sazonal de asfalto, por exemplo, em ano eleitoral se precisa 
muito de asfalto, e no ano de 2008 a demanda estava alta; QUE a contratação da empresa 
referida gerou para JORGE LUZ uma comissão, e soube pelo próprio JORGE LUZ que este 
teria dividido a comissão com o deputado VACAREZZA; QUE soube deste repasse em uma 
outra reunião na casa de JORGE LUZ, na qual conheceu pessoalmente CANDIDO 
VACAREZZA, e quando ficou sabendo que JORGE teria repassado R$ 400 mil (quatrocentos 
mil reais) ao referido parlamentar; QUE não sabe a razão pela qual JORGE LUZ teria dividido 
sua comissão com VACAREZZA, acreditando que se tratava de algum negócio entre ambos; 
QUE o declarante também recebeu uma comissão da empresa SARGENT MARINE, que a 
mesma depositou no exterior, mas não se recorda nem o valor e nem em qual banco no 
exterior, visto que se tratam de fatos ocorridos por volta de 2008; QUE, disponibilizado ao 
declarante o documento apreendido em sua residência denominado "Beto- Relatório Mensal" 
- item 1 do auto de apreensão (Bidone 2), verifica que a comissão foi de U$ 800.000,00 
(oitocentos mil dólares), recebida no banco suíço LOMBARD ODIER, e acrescenta que teria 
recebido este valor em conta em nome de seu genro HUMBERTO; QUE quanto à referência 
a BRUNO LUZ no mesmo documento, esclarece que se trata do filho de JORGE LUZ e que 
o auxilia em seus negócios; QUE tomando por base o valor recebido pelo declarante, acredita 
que o valor recebido de comissão por JORGE LUZ possa ter sido bem maior, inclusive o 
valor que este teria repassado a CANDIDO VACAREZZA; QUE a SARGENT MARINE não 
recebeu nenhuma facilidade para ser contratada pela PETROBRÁS, sendo que a atuação 
do declarante limitou-se à indicação do nome da mesma para a área comercial da 
PETROBRÁS; QUE acredita que a empresa acabou por ser contratada tendo em vista o~ 
diminuto nÚ,mero de empresas que oferecem este produto no mercado internacional; QUE a 
PETROBRAS produz asfalto, mas com o aumento da demanda no mercado, em razão de 
eventos esporádicos, tais co s obras do PAC e anos eleitorais, por exemplo, acabou 
sendo necessária a importaçã produto; QUE a PETROBRAS a partir de 2008 acabou 
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por comprar asfalto de duas empresas estrangeiras, sendo uma a indicada por JORGE LUZ 
e uma outra, cujo nome não se recorda. 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 10489 e 10490 padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: _-IJ.dLl&2~~_..u::L---..1:'~~~~~~-_ 
Erik 

DECLARANTE: _____ -+~~~_+~~~~~+_--------

ADVOGADO: _____ ~-~~~~~~~~~-------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ____ ~~~'=~;;:~~-----
. __ --/l=i;l'ogo Castor e Mattos 

\ 
TESTEMUNHA: _____ ~_=~~~~~~~~~~-=~~----

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

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

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de 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: Reclusão de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 29 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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 1 Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes ~ 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fat 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partíCipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a HENRIQUE 
EDUARDO ALVES, deputado federal pelo PMDB, e atual presidente da Câmara dos 
Deputados, já o conhecia socialmente apenas; QUE em 2010 ou 2011 HENRIQUE 
EDUARDO ALVES foi por duas vezes até a sede da Petrobrás no Rio de Janeiro (Av Chile, 
65), acompanhado de um empresário chamado PAULO ROBERTO SANTOS, dono da 
empresa PRS, a qual por sua vez era sócia da TERMORIO, termoelétrica que tinha a 
PETROBRÁS como uma das sócias; QUE nestas duas oportunidades o declarante foi 
procurado para que viabilizasse a construção de uma unidade de calcificação de coque verde 
de petróleo no município de São Bernardo do Campo-SP, cujo prefeito, LUIS MARINHO, 
havia sido Ministro do Trabalho do PT; QUE o papel da PETROBRÁS seria fornecer a 
matéria-prima, isto é, o coque verde de petróleo, que é usado para fabricação do coque 
calcinado, o qual, por sua vez, é matéria prima para a produção de anodos para a fabricação 
de alumínio; QUE um segundo papel da PETROBRAS no investimento sugerido seria a de 
entrar como sócia da unidade de calcinação; QUE a segunda visita ao declarante por parte 
das duas pessoas citadas foi para cobrar o andamento do quanto haviam proposto; QUE, 
contudo, não era prioridade para a PETROBRÁS investimentos na área de calcinação, já 
que, para que isso se operacionalizasse adequadamente, a estatal teria que entrar como 
sócia dessa empresa calcinadora, e não havia interesse nisso na época; QUE a atitude que 
o empresário e o deputado esperavam do declarante seria a formulação de um memorando 
de entendimentos entre a PRS e a PETROBRÁS, noticiando o início de estudos de 
viabilidade técnico-econômica; QUE como o declarante sabia que isto não era prioridade da 
estatal, não levou adiante; QUE quando da segunda visita o declarante deixou claro que não 
era interesse da estatal o investimento sugerido; QUE então não foi mais procurado sobre 
este assunto e nem por estas duas pessoas; QUE nunca foi procurado por LUIS MARINHO 
e nenhum interlocutor deste; QUE perguntado se sabe as razões pelas quais o empresário 
PAULO ROBERTO SANTOS teria sido acompanhado pelo deputado HENRIQUE 
EDUARDO ALVES nas mencionadas visitas à sede da PETROBRÁS, ou se haveria uma~ 
participação deste deputado no negócio, não tem conhecimento; QUE em nenhuma das duas 
reuniões o deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES disse ao declarante as razões pelas 
quais estava empenhado na viabilização do investimento envolvendo a PRS; QUE acredit 
que apenas mencionaram na reunião que o prefeito do município de São Bernardo do Cam 
tinha interesse no assunto, isto é, de que referido negócio desse certo. Nada mais haven 
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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 10491 e 10492 
padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE 

DECLARANTE: ____ ~~~~b--~~~~jrl,~~~---------------
tt ADVOGADO: ____ -1~----~~~~~~~~~---------

• 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ---......:....----=j)j~~f§i )f=dê~rrfc5i~-----

TESTEMUNHA: _____________ ~~~fcffi~~~~ 

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

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

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

Justiça, sem autorização Judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 30 

'TERMO DE DECLARAÇÕES 
. que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 03 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 n08190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTOCOSTA,brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, oqualfirmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTAPRETA,. 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: QUEo declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUEVIEIRA, OABSP320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe .assistirno 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. decl;uanterenuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, . 
firmandO o comprOmisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei n° 
12.850/2013; QUEo deClarante e sua defensora autorizam expressamente e.estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em midia 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 
infon:nações;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~la ao caso concreto, estando ciente, ainda que,os efeitos da 
colaboraçãópremiadadependem 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 participes 
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 oudo proveito das infrações penais praticadas pela organização 
crirninosa;bemcomoa. concessão do beneficio levará em cOnta a personalidade do , 

.. colaborador, a natureza,ascircunstãncias, a gravidade ea repercussão soCial do fato. I .. ........ ... \I;f 
. . 

". . " . 
. . . . 
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criminosoea 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 
.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 
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 ao seu acordo; QUE, acerca da empresa 
CAMARGO CORREA,·afirmaqUe a mesma era uma das empreiteiras que participavam do 

· sistema de cartelização envolvendo os contratos da PETROBRAS, em relação aos quais 
havia uma margem.de sobrepreçode 3% (três por cento) para uso politico, conforme antes 

... mencionado; QUE, esclarecequea medida em que os repasses dos contratos em execução 
fossem feitos, ou seja, na medida em que as faturas fossem pagas, as empreiteiras se 
comprometiam a desembolsar os recursos; QUE. detalha que os valores. para uso politico 
eram repassados a JOAOVACARI NETO tesoureiro do PT quando se tratassem de recursos 
destinados ao Partido dos Trabalhadores; QUE, nO caso dos valores devidos ao Partido 
Progressista,os,valores eram recebidos e controlados por jOsE JANENE ate 2008 e, 
quando este ficou doente ALBERTO YOUSSEF assumiu essa função; QUE, o contato junto 
a empresa CAMARGO . CORREApara tais finalidades era EDUARDO LEITE,· diretor da 

... CAMARGO CORREA, a quemYOUSSEFchamavade "leitoso"; QUE, questionado acerca 
do montante que teria sido repassado pela CAMARGO· CORREA· como parte desse 
esquema, diz que isso poderia ser calculado a vista de todos os contratos dos quais a mesma 
partiCipou, tanto os vinculados a Diretoria ocupàda pelo declarante como a outras diretorias; 
QUE, diz te(ocorrido algumas reuniões com EDUARDO LEITE tanto na sede da CAMARGO 
CORREAem. São Paulo como no escritório do declarante jUnto a PETROBRAS; QUE, 
nessas reuniões não foram tratados de assuntos relacionados a repasses aos políticos, 
embora EDUARDO tenha feito menção em algumas. oportunidades ao processo de 
CartE~lizaçãoerivolvendo a CAMARGOCORREA,· OAS, . UTC,· ODEBRECHT,QUEIROZ 
GALVAO, TO'(O SETAL, TECHINT,GÁLVAO ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, 
lESA, ENGEVIX, s.endo tais nomes os quais recorda no momento; QUE, manteve contatos 
esporádicos com o presidente da CAMARGOCORREA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO 

. de nome DAL ToN todavia nãoforam .tratados assuntos nem relativos a cartelização e nem 
· ao repasse de valores a partidos políticos; QUE, acerca da existência do mencionado cartel 
e da exiStência de fato dos repassés para usopolítico,diz ter conhecimento de várias 

.. reuniões a fim de tratar desse assunto, .onde as empreiteiras decidiam quem iria assumir 
cada obra0 quesoúbe por meio dos próprioS diretores dessas empreiteiras, dentre eles o 
próprio EDUARDO. LEITE; QUE, segundo sabe as reuniões das empreiteiras cartelizadas 
ocorriam na sede da ABEMI -'- AssoCiação Brasileira das Empresas de Engenharia Industrial 

'" "' ... de de .I,om. d" empreitei,,,: QUE, eore",,,ta q" f p<o~,o de "~'~ 
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. . . . . ' . . . .' 

atingia não apenas os contratos com aPETROBRA$; masoutras obras públicas promovidas 
por outras 'estatais e rias quais essas grandes empreiteiras atuavam; QUE, quando ingressou 
na PEIROBRAS em maio de2004 por indicação do Partido Progressista foi. avisado de .que 
deveria "zelar pelos interesses do· partido" .enquantodiretor da PETROBRAS; QUE, 
posteriormente ficóusabendo 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 a fim de que o declarante levasse o pleitó as empreiteiras, tendo recebido entretanto 
solicitações do, PT e PMDB para a campanha de 201 D, conforme antes explicitado; QUE, 
esclarece, que desse percentual de 3% (três por cento) competia ao declarante fazer o e controle dos valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto Diretor de 

... Abastecimentcidiáicionando os recursosi-Ia maior parte ao PP; QUE, em relação aos outros 
dois pbr cento (2%) relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle 
ficava a cargo de RENATO DE· souzA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da 
licitação e execução de todos os contraios de grandes investimentos da empresa (superiores 
a vinte milhões de reais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção 
(maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e Energia eram chefiadas por pessoas 

. i~dicadas peloPT,sendo.que que.todos os valores a título de sobreprecoeram destinados 
·ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO DUQUE, Diretor de Serviços, a 

alocação desse montante conforme as orientações e pedidos.que recebesse 'do referido 
partido; QUE, em relação áDiretorialnternacional, a indicação era doPMDB, não sabendo 
o declarante . como era feito o rateio dos três por cento. (3%) relativos ao sobrepreço dos 
contratos; QUE, dentro do percentual. de 3% (três por cento) de uso político relativcisaos 
contratós da PETROBRAS, 1 % (um por cento) relativo a autonomia do declarante era 

. repassado diretamente pelas empreiteiras a JOSE JANENE e depois ALBERTO YOUSSEF 
.. : o qual controlava o "caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem 

.•...... '. apresentadas e autorizadas pelo declarante quando não fossem oriundas doPP, cujo 
repasse era automático e o rateio atendia deliberações. internas do partido; QUE, perguntado 
.do porque teria urna certáautonomia na gestão dosrecursos.destinadosa beneficiar políticos 
(um por cento), afirma que isso se daVa em vista de sua indicação e permanência no cargo 
estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ào Partido Progressista e ao PMDB;QUE, 
em relação a prova da existência da verba de uso politico e do repasse a parlamentares, diz 
que o fato de vários deputados e senadores terem recebido recursos e do próprio declarante 

.. ter sido. beneficiado desse esquema é uma prova concreta de que· o mesmo era uma 
..... realidade; QUE, a remuneração deYOUSSEF provinha de um rateio sobre o valor de. cada 

.. operação, que era feito da seguinte. forma: do valor total, 60% era destinado ao Partido 
Progressista,20% .era destinado aos custos,int!usiveemissão de notas fiscais, e os outros 

. ·.20% eram divididos entre o declarante e ALBERTO YQUSSEF;QUE, desse percentual de 
, .. ··20%, ernmedia 70%· ficavarncom o· declarante e 30% eram destinados a ALBERTO 

YOUSSEF; QUE, nó caso de recursos destinados a outros partidos o repasse era feito sem 
acobrança de comissão, apenas ressarcimento de gastos; QUE, em. relação aos valores 

... trarisferidos.diretamepte pelas empreiteiràs (montantes maiores) não havia nenhum tipo de 
. comissão ou abatimeritorelacionado a cUstos; QUE" acredita que o esquemad cartelização 
e de sóbrepreço junto aos contratos para fins políticos ainda existe,tendo in ive tomado 
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. conhecimento por meio dai~prensaque no tocante ao cohtratos doDNITo sobrepreço 
seria de 8%(oilo por cento). Nada mais havendo a serc IJsignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presenletérmo que ,lido ~"chado confor. )2vai por lodos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres número 1 0.4'd3 e 10494 P . r- Polícia Federal. . 

AUTORIDADE POLICIAL' C-++-'--=--',~:-:---,--:+-----f--:--.,.......,--.,...--

;' ... Ed 0ua~ .. do Mau;,;r oSilva In :-

DECLARANTE: -----'---\fl.tLA/,..,:---:::---7--'-:::f=-:-~__,_:_'__c::___,_:____fu'--.'I---:-___ ~ __ _ 

PROCURADOR DA REPÚ BLI CA: .-:-"'=::*'-----::':---"~A-'-:=--,.___,"---~-'--'---'
u Poizobon 

... . 

. 

A difusão não á-utorizada deste conhecimento . 
': ca"rái::teriza'viOlaçao de sigilo -funcional capitulado no 
. '. art. 325 dçi Código Penal Brasileiro. " 

Peria: reclusão de·.2 (dois) a 6.(sels) anos e "multa. . . . . , . .' " 

~t::?\~.r 

Constitui crime reaiizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou'telemátlc-a, ou quebrar seg'redo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não· 
autorizados em lei, nos teimos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena:'Rec1usãç, de dois a quatro anos, e multá .. 
... . . .. . .. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 31 

.. TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

. .... .. . 

· Ao(s)03 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência. Regional do 
Departamento de Policia Federal,em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado dê PoliCia Federal, Classe Especial, 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 de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereirada Silva Costa, nascido.em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 

· do Procurador. Geral da República, e na presença dO Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE PciZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/$P 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 

· HENRIQUE VIEIRA, OABSP. 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo.aos ditames.daLei12.850/2013,riotadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
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 presenteato,conforme determina o § 15 do art. 40 da Lei na 12.850/2013;7 

' .. QUE o declarante afirma que pretende .colaborar de forma efetiva e voluntária com 
. i.nvestigações policiais e processos criminais, nos termos firmado. s com o Ministério Público . 

Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer.averdade,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 atode 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 0 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 
dependêrá da homologação do Poder Judiciário,. o qual verificará a sua regularidade,' 
legalidade e vOluntariedade.,podêndoojuiz recusar a homologação caso' não atenda aos 
requisitos legais ouadequá-Iaab caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
coiaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art, 40 da Lei na 12,850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e participes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica eda divisão de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação t· I 
tOtal ou parcial do produto oudo proveito das infraçÕes penais praticadas pela or nização 
criminosa; bem como a concessão do· benefício levará em conta a perso i ade do 
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. . 

'colabo~ador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
· criminoso e a eficácia da colabOração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art, 5° da Lei nO 12,850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais 

· informações preservados; 111 .~ ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e 'partídpes;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 déverá 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), oque poderá implicarem prejuízo ao seu acordo; QUE, com relação a empresa lESA, 
· ·afirma queainesma eráuma das empreiteiras que participavam .do sistema de cartelização 
· envolvendo oscOntralos da PETROBRAS, em relação aos quais havia uma margem de 
sobrepreço de 3% (três por cento) .para uso politico, conforme antes mencionado; QUE, 
esclarece que a medida em que os repasses dos contratos em execução fossem feitos, ou 

. seja, na.medida em que as faturas fossem pagas, as empreiteiras se comprometiam a 
desembolsar os recursos; QUE. detalha que os valores para uso politico eram repassados a 
JOAO VACARI NETOlesoureiro do PT quando se tratassem de recursos destinados ao 

· Partido dos Trabalhadores; QUE; no caso dos valores devidos ao Partido Progressista, os . .'. .. . .' . 

valores eram recebidos e controlados por JOSE .JANENE ate 2008e, .quando este ficou 
". doente ALBERTO YOUSSEF assumiu essa função; QUE,.o contato junto a empresa lESA: 

para. tais finalidades era VALDIR LIMA CARREIRO, presiderite da empresa; QUE, 
.questionado acerca do montante total que teria sido repassado pela lESA como parte desse 
esquema, diz que isso poderia ser calculado a vista de todos os contratos dos quais a mesma 
participou, tanto os vincUlaqosa Diretoriaocupada pelo de.clarànte como a outras diretorias; 
QUE, diz ter ocorridoalgumas reuniões com VALDIR CARREIROtanto na sede da iESA no 
Rio de Janeiro como no escritório do declarante junto a PETROBRAS; QUE, nessas reuniões 

'. não foram 'tratados de assuntos relacionados arepasses aos políticos, embora VALDIR 
"CARREIRO tenha feitomençao em algumas oportunidades ao prOcesso de cartelii:ação 

envolvendo a CAMARGO CORREA, OAS, UTC, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, TOYO 
SETAL, TECHINT,GALVAo ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, lESA, ENGEVIX, 

,sendo tais nomes os quais recorda no momento; QUE; acerca da existência do mencionado 
cartel e da existência de fato dos repasses para' uso político, diz ter conhecimento de várias 
'reuniõe's afim de ,tratar desse assunto, onde as empreiteiras decidiam quem iria assumir 
cada obra o que soube por meio dos próprios diretores dessas empreiteiras, dentre eles o 
próprio VALDIRCARREIHO; QUE, segundo sabe as reuniões das empreiteiras cartelizadas 

'. ocorriam na sede da ABEMI-Associação Brasileira.das Empresas de Engenharia Industrial 
Ou na sede de alguma das empreiteiras; QUE; acrescenta que esse processo de cartelização 

·.atingia não apenas os contratos com aPETROBRAS, mas outras obras públicas promovidas 
por o.utrasest. atai~. e .nasquais essas g ... randes empreiteiras atuavam. ; QU. E, qua o ingressou ~ 

· na PETROBRAS em maio de 2004 por indicação do Partido Progressista foi ' do de que 

. ...... •. .fjy\ 2 

P' 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



CONFIDENCIAL' 

'. POLIcIA FECIERI~L 
. SUPERINTEND~NCiA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR":' Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
DELEFIN .., Delegacia de Repre'ssão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

deveria "zelar pelos interesses do partidO'" enquanto diretor da PETROBRAS; QUE, 
posteriormente ficou sabendo de detalhes acerca de como o esquema funcionava através 

' .• de JOSE JANENE; QUE,osparlamentaresdo PPde regranão.lhe fatiam solicitações de 
recursoSa fim de 'que o deClarante levasse o pleito as empreiteiras, tendo recebido entretanto 
· solicitações do PTe PMDB para a campanha de 201 O,conforme antes explicitado; QUE, 
esclarece, que desse percentual de 3% (três por cento) competia ao declarante fazer o 
controle dos valores, deritro do montante de t% (um por cento), enquanto Diretor de 

. Abastecimento direcionando os recursos na maior parte aopP; QUE, em relação aos outros 
dois por cento (2%). relativos aos contratos e destinados a finalidades políticas, o controle 

• . ficava a cargo de RENÀTO DE. SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços, encarregado da 
· licitação e execução detodosos contratos de grandes investimentos da empresa (superiores 
a vinte milhõesdereais); QUE, esclarece ainda que as Diretorias de Exploração e Produção 

· (maior orçamento da PETROBRAS) e de Gase Energia eram chefiadas por pessoas 
indicadas peloPT, sendo que que todos os valores a título de sobrepreco eram destinados 
ao Partido dos Trabalhadores, competindo a RENATO' DUQUE, Diretor de Serviços, a 
alocação desse montante conforme as orientações e pedidos que recebesse do referido 

· partido; QUE, em relação a Diretoria Internacional; a indicação era do PMDB, não sabendo 
odeclarantecomO era feito o rateio dos três. por cento (3%) relativos. ao sobrepreço dos. 
contratos; QUE, dentro do percentual de 30/0 (três pOr cento) de uso político relativos aos 

, . contratos da PETROBRAS, 1 % (um por cento) relativo aaiJtonomia do declarante era 
repassado diretamente pelas empreiteiras a JOSE JANENE e depois ALBERTO YOUSSEF 
o qual controlava o "caixa" e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem 
apresentadas. e autorizadas pelo declarante quando não fossem oriundas do PP, cujo 
repasse era automático e o rateio atendia deliberações internas do partido; QUE, perguntado 

: do porque teda uma certáautonomia nagestao dos recursos destinados a beneficiar políticos 
(umpor cento), afirma que ísso se dava emvistade sua indicação e permanência no cargo 

.' . estarrelacionadaaoPartido dps Trabalhadores, ao PartidOProgressista e ao PMDB; QUE, 
em relação a prova da existência da verba de uso politico e do repasse a parlamentares, diz 
que o fato de vários deputados e senadores terem recebido recursos e do próprio declarante 
ter sido beneficiado deSse esquema é uma prova concreta de que o mesmo era uma 

, realidade; QUE, a remuneração de YOUSSEFpr6"inha de un:nateio sobre o valor de cada 
operação, que era feito da seguinte forma: do valor total, 60% era destinado ao Partido 

'. Progressista, 20% era desfinadoaos custos, inclusive emissão de notas fiscais, e os outros 
>20% eram divididos entre o declarante eALBERTO YOUSSEF; QUE, desse percentual de 
20oio,ein media 70% ficavam com o declarante e .30%' eram destinados a ALBERTO 
YOUSSEF;QUE, no ca.so derecürsoSdestinados a outros partidos o repasse era feito sem 
a cobrança de comissão, apenas ressarcimento de gastos; QUE, em relação aos valores 
transferidos diretamente pelas empreiteiras (montantes maiores) não havia nenhum tipo de 
comissão ou abatime,nto relacionado a custos: QUE, acredita qUe o esquema de cartelização 
e ·de sobrepreço junto aos contratos para fins políticos ainda existe, tendo inclusive tomado 
conhecimento por meio da imprensa que no iocante aos contratos do DNo sobrepreço 
seria de 8% . (oito por cento); QUE,aponta.ainda qUe houve ó repasse p o Goverrio de 
Pernambuco, .onde a lESA participava de um 'consorcio juntamente c empreiteira 
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QUEIROZ GALVAOi tendo sido o repasse operacionalizado diretamente pela QUEIROZ 
.. GALVAOaoGoverriodo Estàdo,provavelmente representado nessa negociação por 

FERNANDO BEZERRA; QUE, acrescenta que mesmo depois da sua saída da Diretoria de 
.. Abastecimento da PETROBRAS restaram· pendentes de pagamento algumas comissões 

qUanto. ao esquema de cartelização e de repasse de valores a partidos políticos; QUE, em 
relação. a isso, diz ter. sidO .celebrado um contrato de consultoria entre a COSTA GLOBAL e 
a lESA, provavelmente no ano de 2013, a fim de documentar o recebimento de uma 
comissão pendente no valordeummilhãoeduzentos mil reaisaque o declarante teria direito· 

. face a sua atuação como Diretor da PETROBRAS; QUE, o contrato era de fato fictício, não 
tendo havido qualqúer prestação de serviço, asseverando o declarante que o valor teria sido 
parcelado em doze mesese não fora paga integralmente por conta de problemas de caixa 

· da lESA; QUE,.acrescenta que esse contrato constou deu~a planilha que foi apreendida no 
seu escritório; QUE, perguntada de como foi feito o cálculo aperca dessa comissão pendente, 
afirma que isso lhe foi informado .por YOUSSEF, a quem competia apontar o rateio das 

· comissões . nos percentuais . anteriormente mencionad s\ Nada mais havendo a ser 
· consignado, determinou-se quefosse.encerrado o pre ente termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado e lacrad . e .. envelopes· . m lacres número 10495 e 10496 
padrão Polícia Federal. . 

.. . 

.. AUTORI DADE POLI CIAL: ft'-7-~~-'-;-'--:-:T:--:--;--;::-:;''---t--'-------

DECLARANTE: . 
------~~~~~~~~--~--~~~------------~-----

ADVOGADO: ~-----+~~..l".L-+'-"='-+"=-+-"I''-'--=---------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: _---:::.-:'~L--:-:-~..--__=".-+-_:_-----

TESTEMUNHA: ___ .,,--_-'-:-:::=-,--;-:-.:,,7--:\-c= ~~ _____ --,-___ _ 
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. A dlfúsão 'não autorizadifdà~te to-"hecimantó . . 
caracteriza vlolá"ção de'sigiló'funé_lonal capJtuladp no 

. art. 325'do Código Pel'.1al Brasileiro. 
Pena: reclusã~ de- 2 (dois) a 6 (se.is') anos':8 m.ulta. 

. 

. ..... 

. . 

Constitui crime realizar a Interceptação de-comunicações 
.. telefônicas, de infonnática ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça,' sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em _'ei, nos tennos do art 10 daLei 9.296J96 .. 
. Pe,na: Re'cli.Jsão de dois"a quatro' anos; e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 32 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
. que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 03 cjia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Départamento 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 para se proceder à oitiva 
dePAULO ROBERTO COSTA, .brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascidoem01/0111954em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 

·.1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e napresEmça do procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBoN cóm 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, 
· átendendoaos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTOCOSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 

· advogado Lu'IZ 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 coiaborar· de forma efetiva. e voluntária com 
investigações polieiaise 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° daLei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 

. do registro audiovisual do presente atodecolaboração em mídia digital (HD Samsung nera, 
Serial Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
empapei), nos termos do §13do art.4° da Lei n012.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, deVidamente lacrados eentreguesaorepresentante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUEo deClarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboráçãopremiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° daLeino 12,850/2013: 1-: a identificação dos demaiscoautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; ·11 - a revelação da 
estrutura hierárquica edadivisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infraçêÍes 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 
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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 noart. 5°da Lei nO 12,850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; II-ternome, 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 

esiabélecimeríto .penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE,está sendo 
'. advértidode quedeveráevitarqualquer tipo de comunicação com os demais investigados 

conio forma de' acerto de. versões, ajusteouqualquef forma de condução' de suas 
declarações, tanto direta comO indiretamente (pormeiode advogados, familiares ou qualquer 

· outro), o que poderá implicarem prejuízo ao seu acordo; QUE, a PETROBRAS fez varias 
aquisições no período em que esteve a frente da Diretoria de Abastecimento, como a as das 
empresas IPIRANGA e UNIPAR, por exemplo; QUE, unia dessas aquisições, a da SUZANO 

" PETROQUIMICA, lhe pareceu uni pouco estranha; QUE, esclarece que existe um setor na 
PETROBRASdenominado Gerencia Executiva de Novos Negócios o qual atua na área de 
grandes fusõeseaquisições;QLJE, nocasodaSUZANO PETROQUIMICA, tanto a área de 

,novos negóCios como os bancos que assessoravam a PETROBRAS estabeleceram um 
range, que representaria os limitésmãxinio e mínimo de precificação da empresa que iria 
ser adquirida; QUE, como praxe, seria esperado que o preço de aquisição fosse próximo do 
mínimo, afim de atender aos interesses comerciais da PETROBRAS; QUE,esClarece que 
esse range é feito para informação interna 'e baseado emcritérios técnicos, ou seja, o range 
não.é apurado como estratégia. de negociação para que o valor final seja menor; QUE" . 
causou surpresa qUe a negociação tenha sido fechada em um, patamar bem superior ao . 

. '. mínimo fixado no, range, face· a uma decisão unilateral do entãO presidente SERGIO' 
· GABRIELU, arespeitodaqual o mesmo hão forneceu maiores detalhes aos diretores; QUE, 
essa decisão, que se referia a um valorJechado cujo montante não recorda no momento, foi 
comunicada por SERGIO GABRIELLI em uma reunião de caráter interno da PETROBRAS 

.' na .cidade de São Paulo,. convocada especificamente para tratarcjesse assunto, estando 
. presente o deélarante, o gerente executivo da área denbvos negóciose outrosassessorés 

qUe partiCipavam desse processo; QUE, esse valor fói aceito pela PETROQUIMICA 
SUZANO.e posteriormente aprovado em uma reunião de diretoria, esclarecendo o declarante 

. que essa reunião de. diretoria é meramente formal, ou seja, raramente uma decisão do 
presidente é.questionadapelosdiretores;QUE;a decisão de compra da SUZANOpelo preço 

· estipulado por SERGIO . GABRIELLI foi chancelada pelo Conselho de Administração da 
PETROBRAS, composto por oito integrantes e do qual não fazem parte os diretores da 
empresa, recordando que a atual Presidente DILMA ROUSSEF, o empresário JORGE 

'GERDAU eOPr'esidente,GABRIELLI faziam parte desse conselho na época; QUE,não 
recorda no momentoquem"era o titular da Gerencia Executiva de Novos Negócios na época; 

'QUE, essagerencia atuade regra em todas as grandes aquisições da PETROBRAS, não 
tendo atuado, todavia, no caso dacompra da REFINARIA .DE PASADENA; QUE, não sabe 

... ,' o porque dessaaquisjçãodePASADENÀnãoter contado coma participação da Gerenci 
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·Executiva de NbvoS·NegóciOs, tendo sido o processo conduzid pela Diretoria Internacional, 
na época· chefiada por NESTORCERVERO. Nada mais avendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, li o e achado conforme vai por 
todos assinado e laCrado em envelopes com lacres número tO 97 e 10498 padrão Polícia 

. . / 
Federal. ... .. . .. . 

". . ..' 

AUTORIDADE POLICIA . -,.L-~~-'-----..,L-,----,~~--------

D EC LARANTE: ---'------""---I+-"""'-"'----c:;:-F"":'-"'::-:--'-:-----::'f-J2-,-...-+. _""' ___ ---'-____ _ 

sta~ 

. PROCURADOR DA REPÚBLICA: -~~~:::::--:-:--~~C+---:------
R~1S0", 

... ·otESTEMLJNHA: -'--~~".-'-'-,-':':"':'=~~~~=:--'---'--____ -'--_~_ 
APFLuir-·.I.",., 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
. caract~rlza' violação de sigilo funCionai capitulado nó 

. ,: . art; 325 do-Código Pená! Brasileiro. :" 
Pe~a:-'-I'eclusã~ de"2 (dc:>iS), a'~.("sels) anos e" multa. " 

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

Justlça;.sem autorização judicial ou com objetivos não 
-autorizados em lei, nO'5 termos do art."10 da LeI9.296J96. 

Pe~"a: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 33 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 03 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, Matricula 16027, 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 Monte 
Alegre/PA, Engenheiro, identidade 1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador da República ANDREY BORGES DE MENDONÇA 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 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 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 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 co~essão do neficio 

1 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

21
0



r 

• 

• 

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 

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 questionado sobre 
o Consórcio SEHAB, o declarante não se lembrou de qual seriam as empresas componentes 
do referido Consórcio; Que esclarecido ao declarante que o Consórcio era composto pelas 
empresas OAS e CONSTRAN, declarou que conhece as empresas, mas não se recordava 
do Consórcio; QUE a OAS é uma das principais empresas envolvidas no processo de 
cartelização já esclarecido pelo declarante; Que esta empresa. assim como as outras, incluía 
3% na planilha de preços ou no BOI, sendo 2% para a Diretoria de Serviços e 1 % para a 
Diretoria de Abastecimento, que o declarante fazia parte, conforme já esclarecido; Que a 
OAS é uma das empresas que fazia parte do referido cartel; Que o contato com a OAS era 
diretamente com o Presidente, LEO PINHEIRO, e o Diretor AGENOR FRANKLlN 
MAGALHAES MEDEIROS; Que o declarante conversava com estas duas pessoas no 
tocante aos assuntos da OAS, mas não tem qualquer conhecimento sobre o consórcio 
SEHAB; Que questionado sobre a empresa GAS BRASILIANO GBD, informa que é uma 
empresa de distribuição de gás que atende o interior do São Paulo, ao lado de outras duas 
empresas no Estado de São Paulo; Que, porém, a GAS BRASILIANO não era relacionada à 
área do declarante, mas sim à Diretoria de Gás e Energia; QUE em outubro de 2010, a 
Diretora desta área era a atual presidente da Petrobrás, GRAÇA FOSTER; Que informado 
ao declarante que o CONSÓRCIO SEHAB era responsável pela urbanização da Favela Real 
Parque, na Zona Sul de São Paulo, o declarante informa que isto não possui qualquer relação 
com o setor do depoente e que não sabe explicar qual a relação deste Consórcio com a 
Petrobrás; QUE indagado sobre contrato de prestação de serviços entre o referido Consórcio 
e a MO Consultoria, desconhece totalmente; 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 10499 e 10500 padrão Policia 
Federal. 

AUTORIDADE POLlC IAL: ---=-,.,---=-:---'-:::~:---:-:--+---,.L-'7"'''-------~ 
Felipe Eduardo Híã 
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:::::::~:~";. d, 'pro§'o, CIrm o s ,:m. "","~;ro , D~"o d, V,~, "b"~ 

ADVOGADO: ____________ ~~~~~~~~~~----------

• PROCURADOR DA REPÚ SUCA: --+---:+---:--++-=-"'4+--:-:--::-----------
e Mendonça 

• 

TESTEMUNHA: __________ ~~~~~~~~~---------------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

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

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° 34 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 03 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 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo 
Bachmann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte 
Alegre/PA, Engenheiro, identidade 1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador da República ANDREY BORGES DE MENDONÇA 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 tt 
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 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-ouparCiaI do produto ou do 
proveito das infrações penais praticadas pela anização criminosa; bem como a 
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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 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, acerca das empresas CONSTRUTORA OAS L TOA e 
OAS ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A, afirma que eram as empreiteiras que 
participavam do sistema de cartelização envolvendo os contratos da PETROBRAS, em 
relação aos quais havia uma margem de sobrepreço de 3% (três por cento) para uso 
político, conforme antes mencionado; QUE, esclarece que a medida em que os repasses 
dos contratos em execução fossem feitos, ou seja, na medida em que as faturas fossem 
pagas, as empreiteiras se comprometiam a desembolsar os recursos; QUE detalha que os 
valores para uso político eram repassados a JOAO VACARI NETO tesoureiro do PT, 
quando se tratassem de recursos destinados ao Partido dos Trabalhadores; QUE, no caso 
dos valores devidos ao Partido Progressista, os valores eram recebidos e controlados por 
JOSE JANENE até 2008 e, quando este ficou doente, ALBERTO YOUSSEF assumiu essa 
função; QUE a OAS é uma das principais empresas envolvidas no processo de cartelização 
já esclarecido pelo declarante; Que o contato com a OAS era diretamente com o Presidente, 
LEO PINHEIRO, e o Diretor AGENOR FRANKLlN MAGALHAES MEDEIROS; Que o 
declarante não saberia dizer se tais pessoas eram relacionadas à CONSTRUTORA OAS 
L TOA ou à OAS ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A, mas pessoas do Grupo OAS; 
QUE houve várias reuniões com tais pessoas, dentro da Petrobras; Que estas reuniões 
ocorreram entre 2004 e 2012, sem muita regularidade; Que tais reuniões eram na Sala de 
Reunião da Diretoria da Petrobrás; Que o declarante participou de um seminário como ~ 
representante da Petrobras na OAS, sobre perspectivas da área de abastecimentos; Que 
o repasse de valores da OAS referente ao Partido Progressista, decorrente do sobrepreço 
mencionado, era diretamente feito para JOSÉ JANENE e depois para ALBERTO 
YOUSSEF, conforme já esclarecido; Que a OAS prestava serviços para a Área de 
Abastecimento e para outras áreas; Que para saber todos os contratos da OAS com a 
Petrobras, teria que solicitar as informações para a Petrobras; Que não s.a.b_eria dizer quanto 
recebeu da OAS, pois os valores do Partido Progressist ~efa1'í'lrej)ãSsados ra o "caixa 
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único", controlado inicialmente por JOSÉ JANENE e depois por ALBERTO YOUSSEF, que 
então fazia a distribuição dos valores no percentual já informado pelo declarante, qual seja, 
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 e JOSÉ JANENE ou ALBERTO YOUSSEF; Que questionado sobre 
depósitos feitos pela OAS na conta da offshore SANTA TEREZA, na Suíça, que seria de 
propriedade de ALBERTO YOUSSEF, o declarante afirmou desconhecer tal informação; 
Que lembrado ao declarante que uma das maiores obras da OAS teria sido a ampliação do 
CEMPES (CENTRO DE PESQUISA LEOPOLDO AMÉRICO MIGUEIZ DE MELLO), o 
declarante afirmou que isto era ligado à Diretoria de Serviços, á época dirigida pelo 
RENATO DUQUE; Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai or todos assinado e lacrado 
em envelopes co rês nómero-1i}5B-1-e-t0.5.0..uadrão P Ií ia Federal. 

AUTORI DADE POLlC IAL: ---=-.,,------=-:---:---:-:-:-,---::~:---:-:-+r=---~---
Fer e Eduardo Hideo Hâya"",i~ ___ 

DECLARANTE: -------lI-~cuJ~:.....cI-=----f"'-'. ~=:__=_'':_~---:-_+_'''_(fV-+-?-------
ADVOGADO: __________ ~~~~~~~~~~~-------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: IJtd~~~;tE;rv;;~OriC;a-------

TESTEMUNHA: _____ ~~~~~~~~---------

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

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

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 03 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 16027, 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 Monte 
Alegre/PA, Engenheiro, identidade 1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador da República ANDREY BORGES DE MENDONÇA 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 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 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 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 

proveito das infrações penais praticadas pela o ização criminosa; bem ....... Ç.omo--á 
atividades da organização criminosa; IV - a recupera [total ou parcial do produto ou do __ _ 
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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; fi - ter nome, qualificação, imagem e demais informações 
preservados; fll - 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 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 as empreiteiras participavam de um sistema de 
cartelização envolvendo os contratos da PETROBRAS, em relação aos quais havia uma 
margem de sobrepreço de 3% (três por cento) para uso político; Que esta margem de 
sobrepreço era incluído na planilha de preços ou no BDI; QUE, esclarece que á medida em 
que os repasses dos contratos em execução fossem feitos, ou seja, na medida em que as 
faturas fossem pagas, as empreiteiras se comprometiam a desembolsar os recursos; QUE 
na Diretoria de Abastecimento, detalha que era repassado 2% dos valores para uso político 
para JOAO VACARI NETO, tesoureiro do PT, quando se tratassem de recursos destinados 
ao Partido dos Trabalhadores; QUE o valor de 1 % restante era repassado ao Partido 
Progressista, cujos valores eram recebidos e controlados por JOSE JANENE até 2008 e, 
quando este ficou doente, ALBERTO YOUSSEF assumiu essa função; QUE questionado 
ao declarante sobre os contratos da Petrobrás em que houve pagamento de propina, o 
declarante informa que houve pagamento de propina por todas as empresas participantes 
do processo de cartelização, que ocorreu tanto na área do declarante quanto em outras 
áreas da Petrobrás; Que pode confirmar que as grandes empresas que participaram do 
processo de cartelização foram utilizadas para desvio de dinheiro, na área de engenharia, 
de gás e energia, abastecimento e área internacional; Que em sua agenda de 2012, capa 
amarela (Mitsui & Co), referente à equipe RJRJ 79, item 11, apreendida na residência do 
declarante, constam diversos pagamentos feitos para políticos, de valores provenientes das 
empresas contratantes da Petrobrás; Que estas anotações fazem menção a diversos 
Deputados e Senadores, que receberam valores provenientes destes contratos com a 
Petrobrás, conforme já esclarecido de maneira detalhada em outros termos; Que confirma 
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 contat m todas estas empresasJJoisera ele 
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quem era o responsável por captar, a partir de 2008, os valores ilícitos junto às empresas; 
Que questionado quem eram os contatos do declarante em relação a cada uma das 
empresas, informou que em geral tinha contato apenas com o Presidente ou Diretores das 
empresas, não tendo contato com pessoas de menor escalão; Que com a CAMARGO 
CORREIA tinha contato com EDUARDO LEITE e DAL TON; QUE sabe que ALBERTO 
YOUSSEF tinha uma relação bastante forte com EDUARDO LEITE; Que com a OAS tinha 
contato com LEO PINHEIRO e AGENOR FRANKLlN MAGALHÃES MEDEIROS; Que com 
a UTC tinha contato apenas com RICARDO PESSOA; QUE sabe que ALBERTO 
YOUSSEF tinha uma relação bastante forte com RICARDO PESSOA, inclusive tendo 
sociedade em alguns empreendimentos; Que com a ODEBRECHT tinha contato com 
MARCIO FARIA e ROGERIO ARAUJO; Que com a QUEIROZ GALVÃO tinha contato com 
IDELFONSO COLARES; Que coma TOYO SETAL, tinha contato com JULIO CAMARGO; 
QUE o declarante sabe que JULIO CAMARGO era também proprietário da empresa 
TREVISO; QUE sabe que ALBERTO YOUSSEF tinha uma relação bastante forte com 
JULIO CAMARGO; QUE com a TECHINT tinha contato com RICARDO OURIQUE; QUE 
com GALVAO ENGENHARIA, tinha contato com ERTON FONSECA, Diretor Presidente de 
Engenharia Industrial; QUE com a ANDRADE GUTIERREZ tinha contato com PAULO 
DALMAZO; QUE com lESA tinha contato com WALDIR LIMA CARREIRO; QUE com 
ENGEVIX tinha contato com GERSON ALMADA; Que todas as obras que estas empresas 
participaram perante a Petrobras houve cartelização; Que, por exemplo, a RNEST, REPAR, 
contratos de oleodutos, de gasodutos, construção de navios, construção de plataformas, 
estação de gás natural em terra, ou seja, todos os contratos das várias áreas já 
mencionadas da Petrobras tinham cartelização e também o pagamento de propina; Que 
isto vale para outros órgãos do governo também, conforme já explicou anteriormente, como 
ELETROBRAS, Construção de Hidroelétricas, portos, aeroportos, etc.; Que em relação ao 
pagamento de propina, o declarante nunca recebeu dinheiro diretamente das empresas 
mencionadas; 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 pelo declarante, qual seja, 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 contatava as construtoras para cobrar o pagamento e o 
declarante não sabe quanto te~po 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 de ente possui é a tabela constante em sua 
agenda, já mencionada, em que começa co 010 (pp. 28,5)"; Que esta tabel1J,feita em 
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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 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 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 
aproximadamente 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, QUEIROZ 
GALVÃO, lESA e GALVÃO 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 o declarante esclarece que 
estes contratos dizem respeito apenas á 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 á 
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 
abastecimento, de exploração e de produção, gás e energia e área internacional; Que com 
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 titulo de 
propina, divididos entre PT e PP, conforme já explicado; Que embora nunca tenha 
conversado com outro diretor da Pelrobras 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 ener . ,como os Diretores eram indicados pelo PT, 
todo o valor dos 3% ficava integralmente o este partido; Que na área internac,icmal, a 
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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 gue 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 afirmar se eles sabiam do recebimento 
indevido de valores; 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 . S-ntlmef· 04 - Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIA 

ar\o );0 {/\ K' 

DECLARANTE: ______ ~~~~~~--+_~~--~~--+_-----------------

ADVOGADO: ____________ ~~~~~~~~~~----------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -----j~~~~..".L\-\-:-:__-:--------
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A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

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

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° 36 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 03 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 16027, 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 
AlegrelPA, 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 ANDREY BORGES DE MENDONÇA com delegação daquele 
para atuar no caso, e dos advogados do declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OABISP 
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 I 
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 I 
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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, conforme já 
explicado em outras oportunidades, diversas empreiteiras (CAMARGO CORREA, OAS, 
UTC, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, TOYO SETAL, TECHINT, GALVAO 
ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, lESA e ENGEVIX, entre outras, que não se 
recorda) participavam de um sistema de cartelização envolvendo os contratos da 
PETROBRAS, em relação aos quais havia uma margem de sobrepreço de 3% (três por 
cento) para uso político; QUE, esclarece que a medida em que os repasses dos contratos 
em execução fossem feitos, ou seja, na medida em que as faturas fossem pagas, as 
empreiteiras se comprometiam a desembolsar os recursos; QUE, na área de Abastecimento, 
detalha que os valores para uso político eram repassados a JOAO VACARI NETO tesoureiro 
do PT, quando se tratassem de recursos destinados ao Partido dos Trabalhadores; Que o 
percentual para o PT era de 2%; QUE, no caso dos valores devidos ao Partido Progressista, 
os valores eram recebidos e controlados por JOSE JANENE até 2008 e, quando este ficou 
doente, ALBERTO YOUSSEF assumiu essa função; Que o percentual do Partido 
Progressista era de 1 %; Que o declarante saiu da Petrobras em abril de 2012 e abriu uma 
consultoria em agosto de 2012; Que a Petrobrás não tem quarentena, ao contrário de 
diversas empresas, nacionais e internacionais, o que na visão do declarante é um erro; Que 
na Petrobrás, no dia seguinte à sua saída, o salário do declarante caiu de, em média, R$ 70 
a R$80 mil por mês para R$ 14 mil reais por mês, a título de aposentadoria; QUE a COSTA 
GLOBAL tinha vários contratos na área de petróleo, gás natural e biocombustível, além de 
infraestrutura de modo geral; Que a COSTA GLOBAL tinha vários contratos legais, que foram 
realmente conduzidos e orientados pelo declarante, pois as empresas procuravam o 
declarante em razão do conhecimento e notoriedade adquiridas em 35 anos de empresa; 
Que a empresa COSTA GLOBAL foi aberta inicialmente pelo declarante para fim de 
efetivamente prestar serviços de consultoria, todavia, posteriormente, decidiu utilizá-Ia no 
sentido de "esquentar" valores consistentes em vantagens indevidas que tinha a receber 
durante a posição que ocupava como Diretor de Abastecimento da Petrobras; Que a 
empresa tinha quatro empregados, quais sejam, além do declarante, o motorista, a 
secretária, e a filha do declarante, ARIANNA, que fazia a parte de minuta dos contratos e 
emissão das notas fiscais; Que à margem dos contratos legais, o declarante, por termédio 
da COSTA GLOBAL, passou a receber valores-consistentes em vantagen I devidas' 
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decorrentes de contratos firmados com a Petrobrás e construtoras, que foram assinados 
antes de abril de 2012, sob a supervisão da Diretoria de Abastecimento; Que apresentado 
ao declarante uma tabela apreendida em seu poder, com o título "Contratos Assinados -
COSTA GLOBAL", que se inicia com a empresa INFAX, foi solicitado ao declarante que 
apontasse os contratos que eram simulados; Que o primeiro contrato simulado de consultoria 
aponta como sendo com a QUEIROZ GALVAO, assinado em 11.03.2013, no valor mensal 
de R$100.000.00, que seria pago em oito meses (total de R$ 800.000,00); Que um segundo 
contrato simulado foi firmado com a CONSTRUÇOES E COMÉRCIO CAMARGO CORREIA 
SA.; Que o contrato foi assinado no valor de R$ 3 milhões de reais, assinado em 28 ou 
26.03.2013, em 30 parcelas mensais de cem mil reais; Que, porém, em relação a este 
contrato, houve uma efetiva prestação parcial de serviços de consultoria, referente a três 
reuniões de planejamento estratégico da empresa; Que porém o restante era referente a 
pagamento de vantagens indevidas "atrasadas", embora não saiba especificar o quanto; 
Que, porém, pode informar que a maior parte do valor era referente a pagamento de 
vantagens indevidas; Questionado ao declarante quanto cobrava por suas consultorias 
legais, o declarante informou que nos contratos com pequenas empresas seria por volta de 
R$ 10.000,00 por mês, fora o sucess fee, que era de 5%; Que no caso da CAMARGO 
CORREIA, o valor de consultoria justo seria por volta de R$ 100,000,00 no total; Que o 
restante, portanto, acima disso (aproximadamente R$ 2,9 milhões), seria valores referentes 
a vantagens indevidas atrasadas; Que embora o contrato fosse longo, a CAMARGO 
CORREIA, em dezembro de 2013, enviou um funcionário para quitar o valor integral do 
contrato, o que efetivamente ocorreu; Que o terceiro contrato simulado foi com a empresa 
lESA OLEO & GAS SA, cuja assinatura ocorreu em 15.04.2013, no valor de R$ 100.000,00 
por mês, durante doze meses (R$ 1.200.000 no total); Que a empresa não pagou todos os 
meses, mas apenas três ou quatro parcelas, e parou de pagar por problema de caixa; Que 
este contrato com a lESA era apenas para o recebimento de valores indevidos atrasados; 
Que o quarto contrato simulado foi com a ENGEVIX ENGENHARIA SA, cuja assinatura 
ocorreu em 01.04.2013, no valor de R$ 35.000,00 por mês, por dezenove meses (ou seja, 
até 28.11.2014); Que os valores da ENGEVIX estavam sendo pagos até a data da prisão do 
declarante, sendo a última parcela paga em fevereiro; Que o quinto contrato foi simulado o 
contrato com a DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO L TDA, 
assinado em 01.05.2013, no valor de R$ 65.000,00 por mês, pelo prazo de quinze meses; 
Que estes valores também foram pagos até fevereiro de 2014, pouco antes de sua prisão; / 
Que o sexto contrato simulado foi com a EQUADOR LOG SA, assinado em 01.05.2013, no 
valor de R$ 135.000,00 por mês, em 15 meses; Que também foram pagos os valores até I 
fevereiro de 2014, sendo suspendidos os pagamentos por ocasião de sua prisão; Que há um 
contrato ainda com a CAMARGO CORREIA, de R$ 6.000,00 por mês, assinado em 
10.09.2012, em doze meses, que não se recorda ao certo, mas que pode ser proveniente de 
vantagens indevidas atrasadas; Que todos os valores recebidos por conta dos contratos 
simulados referidos foram transferidos para a conta corrente da COSTA GLOBAL; Que para y 
todos estes contratos houve emissão de notas fiscais pela COSTA GLOBAL e assinatura i , 
de contratos de consultoria que, em verdade, eram simulados, pois não hav a efetiva : 
prestação de serviços; Questionado com -contato para a realiz o dest;s t 
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contratos simulados, o declarante afirmou que, com a QUEIROZ GALVÃO, o contrato foi 
entabulado com IDELFONSO COLARIS, Presidente da empresa; Que com a CAMARGO 
CORREIA o contrato foi negociado com EDUARDO LEITE, Diretor da empresa; Que a 
"pessoa de contato" indicada na tabela, em relação à CAMARGO CORREIA, era um 
funcionário de baixo escalão que iria emitir a fatura, mas que desconhecia o esquema 
criminosa; Que com relação ao contrato da lESA, foi firmado com WALDIR CARREIRO, 
Presidente da empresa, conforme consta, inclusive, na tabela; Que com relação à ENGEVIX, 
o contato foi com GERSON AMADA, Presidente da empresa, conforme também consta na 
tabela; QUE com a DISTRIBUIDORA EQUADOR, o contato com foi HUMBERTO AMARAL 
CARRILHO, que é o dono da empresa; Que questionado sobre esta empresa, o declarante 
afirma que, por volta de 2008 ou 2009, o proprietário da empresa, HUMBERTO AMARAL, 
procurou o declarante com um projeto para construção de um Terminal de Derivados no Rio 
Amazonas em Itaquatiara, pedindo a opinião do declarante; Que o declarante enviou a 
questão para a área técnica, que aceitou o projeto por questões técnicas; Que até então a 
Petrobras deixava um navio parado (chamada "tancagem flutuante") na área para fazer o 
que o dono da DISTRIBUIDORA EQUADOR buscava fazer; Que a manutenção de um navio 
parado era perigoso por questões ambientais e era mais caro do que fazer o pagamento 
mensal para a empresa; Que por isto a DISTRIBUIDORA EQUADOR construiu um terminal 
e foi contratada pela Petrobras, sem licitação, pois se tratava de exclusividade; Que a 
intermediação do declarante "pesou" e foi determinante, embora na parte técnica não tenha 
havido nenhum desvio de conduta; Que em razão da intermediação o dono da empresa 
pagou os valores ao declarante constantes dos contratos, até fevereiro de 2014; Que em 
relação à EQUADOR LOG SA, trata-se do mesmo proprietário, HUMBERTO AMARAL 
CARRILHO, pelo mesmo fato, só que dividido em três contratos simulados com a COSTA 
GLOBAL (ou seja, com a DISTRIBUIDORA EQUADOR, EQUADOR LOG SA e DISLUB 
EQUADORNENBRAS MARITIMA L TOA); Que, assim, houve um contrato simulado também 
com a DISLUB EQUADORNENBRAS MARITIMA L TOA, que foi assinado em 03.04.2013, 
no valor de R$ 15.000,00, por seis meses; Que este projeto também diz respeito ao mesmo 
projeto de HUMBERTO CARRILHO; Que todos os demais contratos constantes da tabela e 
firmados pela COSTA GLOBAL foram contratos normais de consultoria, dentro da legalidade; 
QUE todos os valores recebidos em razão dos contratos simulados foram recebidos por meio 
de transferências bancárias na conta da COSTA GLOBAL e com a emissão de notas fiscais; 
Questionado ao declarante como soube identificar as vantagens ilícitas que ainda lhe eram 
devidas, o declarante informa que logo que saiu da Petrobras, em abril em 2012, ALBERTO 
YOUSSEF fez um "fechamento" de tudo o que havia ficado para trás em relação às empresas 
ENGEVIX, CAMARGO CORREIA, lESA e QUEIROZ GALVÃO, a título de vantagens I 

indevidas referentes à Petrobras e que o declarante ainda deveria receber, no percentual já ~\\ 
esclarecido anteriormente; Que com base neste fechamento, ALBERTO YOUSSEF lhe 
esclareceu o valor que ainda era devido ao declarante; Que a parte de ALBERTO YOUSSEF, ... 
este último cobrou diretamente das empresas; Que questionado ao declarante se ALBERTO i I 
YOUSSEF lhe mostrou alguma tabela para confirmar o quanto ainda lhe era devido, o ~ 
declarante informa não se recordar; Que se recorda a~l!pS que YOUSSEF Ih disse os • 
números que ainda estavam pendentes· em relação ao Terminal de Deri s no Rio ; 
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Amazonas em Itaquatiara, o declarante informa que ALBERTO YOUSSEF não teve qualquer 
participação; Que com os valores recebidos pela COSTA GLOBAL o declarante comprou 
uma casa, que ainda se encontra em construção, no condomínio Porto Belo, em Angra dos 
Reis, no valor de aproximadamente R$ 3 milhões; Que com os valores da COSTA GLOBAL, 
por intermédio dos já contratos simulados, também comprou uma lancha, no valor de R$ 1,1 
milhão; Que todo o valor recebido destes contratos permaneceu no território nacional, não 
tendo havido remessa ao exterior; Questionado ao declarante quanto recebia por mês com 
os contratos de consultoria a título de vantagens indevidas "atrasadas", o declarante verifica 
que teve mês que chegou a receber R$ 550.000,00; Que, porém, alguns contratos 
terminaram em datas diversas; 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 envelope . ero 10505 e 105 adrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL' 

DECLARANTE: 

ADVOGADO: 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: . 

TESTEMUNHA: 

A difus1io 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. 

61 ff 
sta 

-'C-

Mendonça 

\ 

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° 37 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 04 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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 ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do § 14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício I vará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravO de e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE quanto a família do declarante 
e empresas das quais os mesmos são sócios tem a esclarecer o seguinte: QUE sua filha 
ARIANA constituiu uma empresa chamada BACHMAN para venda de móveis de escritório, 
que representava a marca de móveis ITALMA, isto em 2010 ou 2011, mas não foi um negócio 
bem sucedido; QUE então resolveu constituir uma nova empresa, chamada B & X, tendo 
uma arquiteta por sócia, chamada CRISTINA, também no ramo de comércio de móveis de 
escritório; QUE esta empresa começou a representar móveis de escritório da marca FLEXIV, 
que inclusive é de Curitiba/PR; QUE neste novo empreendimento o negócio começou a ter 
melhor resultado; QUE se recorda que a B & X conseguiu um contrato de venda para a 
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, e também um com a ONS -
Operador Nacional do Sistema; QUE ARIANA chegou a comentar com o declarante que iria 
fazer uma proposta para o centro de pesquisa da PETROBRÁS, mas então viu que já não 
havia mais prazo para tanto; QUE a própria ARIANA e sua sócia acompanhavam nos jornais 
os órgãos que tinham certames abertos para a compra de móveis de escritório; QUE o 
declarante conhecia o dono da empreiteira que havia construído os prédios novos da CEDAE 
e da ONS, e o informou que sua filha tinha uma empresa que vendia móveis de escritório e 
a indicou para aquele; QUE sua atuação em prol da empresa de sua filha foi apenas esta, 
pois dependia da B & X ter um preço competitivo para poder vir a ser efetivamente 
contratada; QUE nestes casos o contrato de construção dos prédios da CEDAE e da ONS 
previam que fossem entregues já mobiliados; QUE ainda quanto a ARIANA, informa que a 
mesma constou como procuradora, junto com outros familiares, da offshore SUNSET 
GLOBAL, que não chegou a operar; QUE o objetivo inicial da SUNSET GLOBAL seria ter 
uma conta no exterior para que o declarante pudesse receber uma comissão em razão de 
dois contratos que estava intermediando; QUE um destes contratos seria com a SAMSUNG, 
empresa coreana líder na construção de plataformas de petróleo, e a success fee do 
declarante seria de 1% (um por centro); QUE a SAMSUNG tinha interesse em conseguir um 
contrato de construção de uma plataforma na costa da África, e desde 2013 o declarante 
vinha tentando intermediar essa negociação; QUE quem faria a perfuração seria a 
ODEBRECHT, a qual faria uma licitação internacional para a construção da plataforma; QUE 
o declarante não sabe se a SAMSUNG foi a efetivamente contratada pois acabou sendo 
preso antes do final das tratativas; QUE a sua intermediaçã se deu no âmbito da COSTA 
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PETROBRÁS à época; QUE o outro contrato em razão do qual o declarante esperava 
receber uma comissão de success fee seria de uma empresa italiana, cujo nome não se 
recorda, que atuava na construção de estacas-prancha, que são estruturas usadas na 
construção de portos ou piers para a contenção do terreno; QUE a contratação do declarante 
por esta empresa estrangeira tinha por objetivo a busca de clientes no Brasil para a mesma, 
e também não tinha nada a ver com a PETROBRAS, sendo fatos de 2013; QUE quando foi 
preso estava com um contrato em andamento em relação à empresa italiana; QUE tanto a 
SAMSUNG quanto a empresa italiana pagariam as comissões de success fee apenas no 
exterior; QUE então o advogado MATHEUS, que trabalhava com ALBERTO YOUSSEF, 
providenciou para o declarante a abertura de uma offshore, a SUNSET GLOBAL, para que 
esta tivesse uma conta no exterior; QUE a intenção do declarante era trazer legalmente ao 
Brasil os valores recebidos, sendo que inclusive chamou sua gerente no Banco Itaú da 
agência da Barra da Tijuca em frente ao seu escritório, e pediu explicações sobre como 
operacionalizar a internalização destes valores que viria a receber como comissão; QUE 
foram na verdade constituídas três offshore, a SUNSET INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 
SUNSET GLOBAL SERVICE LTD e a SUNSET GLOBAL FOUNDATION; QUE foi o 
advogado MATHEUS quem sugeriu que houvesse três empresas, não sabendo explicar as 
razões; QUE não sabe o país em que foram constituídas, pois foi referido advogado quem 
cuidou de tudo; QUE em razão de o declarante ter sido funcionário da PETROBRÁS muito 
tempo, o advogado sugeriu que a conta no exterior não ficasse em seu nome, mas sim em 
nome de empresas; QUE não sabe dizer se houve incorporações de uma offshore pela outra 
e quais as razões de tal operação; QUE acredita que MATHEUS saiba dizer se e por que 
isto ocorreu; QUE nenhum dos valores que recebeu das construtoras enquanto Diretor de 
Abastecimento da PETROBRÁS foi por meio destas offshore; QUE contudo, dois bens no 
Brasil foram colocados em nome da SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES L TDA constituída no Brasil, tendo por sócia as offshore citadas e sua 
mulher e suas filhas; QUE um dos bens se trata da casa que estava construindo em 
Mangaratiba, na região de Angra dos Reis/RJ; QUE o outro bem foi uma lancha, que 
comprou em nome da SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; 
QUE o imóvel em Mangaratiba e a lancha foram adquiridos em 2013 com recursos recebidos 
por meio da COSTA GLOBAL e de comissões que lhe eram devidas ainda de sua atuação 
como Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS; QUE, como já dito em outro termo, 
acredita que o valor do imóvel tenha sido de R$ 3,3 milhões (três milhões e trezentos mil 
reais); QUE a casa no referido imóvel ainda está em construção; QUE o pagamento pelo 
imóvel foi feito mediante transferência bancária; QUE primeiramente foi realizado um mútuo 
da COSTA GLOBAL para a SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
L TDA, e esta efetuou o pagamento ao vendedor; QUE este mútuo foi feito visto que a 
SUNSET no Brasil ainda não tinha qualquer recurso financeiro, já que dependia do 
recebimento das comissões que o declarante aguardava pela sua intermediação nos 
contratos envolvendo a duas empresas estrangeiras acima citadas; QUE foi acordado o 
pagamento parcelado pelo imóvel, mas não se recorda do valor da e rada; QUE acredita 
que a última parcela venceria no mês de outubro de 2014; QUE o v r da lancha foi de R$ 
1,1 milhão (um milhão e cem mil reais) e o processo de pagamento foi o esmo citado quanto 
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ao imóvel, isto é, mútuo feito pela COSTA GLOBAL à SUNSET no Brasil; QUE também o 
valor pago foi com recursos que recebeu de empresas contratas pela PETROBRÁS 
enquanto foi Diretor de Abastecimento; QUE em razão disso consigna que tanto o imóvel 
citado quanto a lancha estão sendo objeto de "perdimento" no seu acordo de colaboração; 
QUE a SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA foi constituída pelo 
advogado MATHEUS com o objetivo de constar com sócia de projetos futuros em que o 
declarante entraria como investidor; QUE o plano era constituir uma SUNSET GLOBAL para 
a parte de bens, isto é, que constaria como titular dos bens que viria a adquirir; QUE a 
SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS ficou pronta primeiro, então MATHEUS disse que 
colocaria os bens primeiro no nome desta e depois, quando ficasse pronta a outra empresa, 
faria a transferência de titularidade; QUE a SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS não 
chegou a operar no modo pretendido, isto é, não chegou a ser utilizada como sócia em 
nenhum projeto e nem teve uma estrutura operacional, com escritório e funcionários, por 
exemplo, tendo sido apenas constituída usando como endereço a sede da GFD em São 
Paulo/SP, com a anuência de ALBERTO YOUSEEF, já que o declarante não possuía 
endereço próprio em São Paulo/SP; QUE não sabe qual o meio MATHEUS utilizou para 
constituir ou adquirir as offshore; QUE o controle da SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS 
foi repassado à SUNSET GLOBAL SERVICE L TOA; QUE estas alterações societárias eram 
sugeridas e operacionalizadas pelo advogado MATHEUS; QUE seu relacionamento com o 
advogado citado neste assunto deveu-se em razão de ter comentado com o mesmo que 
precisava internalizar valores que receberia no exterior, e então este fez algumas sugestões 
e por isso resolveu contratá-lo; QUE MATHEUS passou os documentos das empresas que 
estavam sendo constituídas ao declarante e este pegou as assinaturas de sua esposa e de 
suas filhas, sendo certo que estas nunca tiveram contato com o referido advogado; QUE 
MATHEUS cobrou cerca de dez mil reais pelo serviço, pagos em cheque e depósitos na 
conta deste; QUE quanto a sua filha SHANI, sabe que ela e seu marido HUMBERTO 
possuem uma empresa de consultoria chamada VERSALES, na área de gestão; QUE 
HUMBERTO é economista e já atuava em uma empresa chamada PRAGMÁTICA na mesma 
área; QUE SHANI não atuava nesta área, apenas constava como sócia; QUE não sabe dizer 
quem seriam os principais clientes da VERSALES; QUE a VERSALES funcionava no mesmo 
prédio da COSTA GLOBAL; QUE sabe que HUMBERTO prestava serviços na 
PRAGMÁTICA e também tinha seu escritório particular de consultoria, na VERSALES; QUE 
nas duas empresas HUMBERTO atuava prestando consultoria na área de gestão 
empresarial; QUE SHANI é formada em Direito, já tendo atuado como advogada, mas após 
o nascimento dos filhos passou a ser dona-de-casa; QUE o outro sócio da PRAGMÁTICA 
era MARCELO BARBOZA DANIEL, conhecido de HUMBERTO; QUE quando HUMBERTO 
começou a namorar a filha do declarante já era funcionário e sócio da PRAGMÁTICA; QUE 
acredita que uma conta bancária titulada por HUMBERTO e MARCELO, não sabendo dizer 
se seria conta da própria PRAGMÁTICA, foi usada para receber um depósito de valores 
devidos ao declarante, feito pela empreiteira ALUSA, no valor aproximado de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), acredita que entre 2011 e 012; QUE recebeu tais 
valores ainda quando atuava como Diretor de Abastecimento da P ROBRÁS, e em razão 
de um contrato que a mesma havia conseguido com? estatal, na da RNEST; QUE este 
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valor não tem a ver com a cota que a contratada deveria repassar ao PP; QUE o valor 
depositado na ocasião foi repassado para uma conta pessoal do declarante no Banco Itaú já 
em 2013, sendo então feito um mútuo entre MARCELO e o declarante para justificar a 
transferência deste valor, o qual consta do IRPF do declarante; QUE ao que o declarante 
tem conhecimento, a PRAGMÁTICA não confeccionou nenhum contrato com a ALUSA para 
justificar o pagamento feito por esta àquela; QUE o declarante nunca atuou em favor da 
PRAGMÁTICA em contratações junto à PETROBRÁS ou a qualquer outro cliente que aquela 
tenha angariado; QUE, pensando melhor, recorda-se que indicou a PRAGMÁTICA para a 
empresa ESTRE ENGENHARIA AMBIENTAL; QUE a ESTRE teve contrato com 
PETROBRÁS, por isso conhecia seu proprietário, WILSON QUINTELA FILHO; QUE acredita 
que isso tenha ocorrido entre 2011 ou 2012; QUE a PRAGMÁTICA fez um trabalho de grande 
porte para a ESTRE na área de organização e gestão; QUE não recebeu nenhuma comissão 
da PRAGMÁTICA por esta indicação; QUE consigna que a PRAGMÁTICA é uma empresa 
que existe há muitos anos, e tem trabalhos relevantes, como o prestado para a empresa 
RICA, que atua na área de aves congeladas, e também para a rede PORCÃO de 
churrascarias, que foram trabalhos que soube através de seu genro HUMBERTO; QUE tais 
contratações não contaram com qualquer intermediação do declarante; QUE não tem 
conhecimento de que a PRAGMATICA tenha emitido notas fiscais ou confeccionado 
contratos de consultoria para outras empresas contratadas da PETROBRÁS para justificar 
pagamentos que seriam direcionados ao declarante; QUE quanto a MARCELO BARBOZA 
DANIEL, este não tem nenhuma atuação quanto aos pagamentos que contratadas da 
PETROBRAS na área de Diretoria de Abastecimento faziam ao declarante, tendo apenas 
concordado em ceder a conta para o recebimento da ALUSA, acima citado; QUE recorda-se 
que em outra ocasião MARCELO lhe entregou 20 (vinte) cheques em branco, já assinados, 
para que o declarante fizesse seus pagamentos e então abatesse do saldo total recebido 
da ALUSA; QUE se recorda que um destes cheques foi para efetuar um dos pagamentos 
pela aquisição da lancha acima citada; QUE não depositou nenhum destes cheques em sua 
conta; QUE acredita que tenha usado cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) mediante 
tais cheques; QUE destes R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) citados, cerca de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) ficaram com o próprio MARCELO, que informou que 
precisaria de tal valor para operacionalizar o recebimento da ALUSA, não sabendo dizer se 
era para emissão de notas fiscais, mas que seria o custo da operação; QUE do montante 
apreendido em espécie na residência do declarante por ocasião da deflagração da 
OPERAÇÃO LAVA JATO, muito embora tenha inicialmente dito que os valores eram aqueles 
recebidos em mútuo de MARCELO BARBOZA DANIEL, na verdade diziam respeito a valores 
recebidos das empresas contratas pela PETROBRÁS na área de atuação do declarante, não 
tendo condições de precisar de qual empresa; QUE não conhece a empresa BAS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL; QUE quanto a sua esposa MARICI, a mesma só constou 
de sócia da SUNSET GLOBAL, nos termos acima expostos, não sendo sócia de mais nada; 
QUE MARICI foi funcionária da área técnica da PETROBRÁS por cerca de 25 (vinte e cinco 
anos), já estando há oito ou dez anos aposentada; QUE nunca adquiriu bens para seus 
familiares com valores que tenha recebido de empresas contrat ela PETROBRAS; QUE 
suas filhas e maridos tem sua própria renda suficiente para o p o de vida de cada qual, 
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não havendo qualquer tipo de repasse de valores periódicos por parte do declarante; QUE 
consigna que adquiriu dois pequenos apartamentos no bairro Península na Barra da Tijuca 
no Rio de Janeiro/RJ, ainda na planta, para cada uma de suas filhas, em 2006 ou 2007, com 
o valor auferido de seu salário na PETROBRAS, e pago em parcelas, tudo sendo registrado 
devidamente no IRPF; QUE o outro genro do declarante, MARCIO, marido de ARIANA, tem 
uma empresa chamada "021" e atua na área de design de móveis residenciais; QUE não 
tem conhecimento de que a empresa em questão já tenha prestado serviços ou realizado 
operações comerciais com empresas contratadas da PETROBRÁS, sendo certo que o 
declarante nunca atuou em favor da empresa "021 ". 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 0507 e 10508 padrão Polícia 
Federal. 

AUTORI DADE POLlC IAL: ~~:::::::~~:-:--::-~~~~::::::::::::=::::::::"~'=--__ _ 

DECLARANTE: ______ ~i~~~-~_=~~~--~~~r~------------------
ADVOGADO: ________ ~--~~~~~~~~----------------

PROCURADOR DA REPÚBLlCA\h_---c~~~~~;;&.;;::;:;;~;;_----
\ 

TESTEMUNHA: ____________ ~~4_----------------------------

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. 

'gton Gabriel Pereira 

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° 38 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 04 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 Oficio 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 ROBERSON HENRIQUE 
POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos 
artigos 4° a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante 
afirma que o advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o § 15 do 
art. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de 
forma efetiva e voluntária com investigações policiais e processos criminais, nos 
termos firmados com o Ministério Público Federal; QUE o declarante renuncia, na 
presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de 
dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante 
e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do 
presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHD2223B7), 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 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 por eles praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e da 
divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de-infráço penais ~ 
decorrentes das atividades da organização criminosa; I ~cuperaç- total ou 
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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 quanto ao Anexo 2, do Termo de Acordo firmado com o 
Ministério Público Federal, deverá o declarante indicar todos os meios de prova que 
possua, todos os fatos relacionados a abertura de contas bancárias em instituições 
financeiras suíças em nome de "offshores" da qual consta como procurador
beneficiário, especialmente indicando os motivos dos pagamentos efetuados, os 
responsáveis pela operacionalização dessa abertura de conta, bem como a origem 
dos recursos, afirma o declarante, conforme documentos encaminhados por sua 
advogada BEATRIZ CATTA PRETA ora apresentados, que abriu quatro contas nos 
seguintes bancos situados na Suíça: (i) ROYAL BANK OF CANA DA (SUISSE) 
SA/ROYCAN TRUST COMPANY SA, (i i) BANQUE CRAMER & CIA SA; (iii) 
BANQUE PICTET & CIA SA; (iv) PKB PRIVATBANK SA; QUE todas as quatro 
contas foram abertas em nome do declarante, por intermédio de off-shores, sendo que 
já autorizou o Ministério Público Federal a realizar o repatriamento do montante 
depositado em cada uma delas; QUE todavia, não dispõe dos números de cada uma 
dessas contas, para informar neste momento; QUE por volta de 2008 ou 2009, 
ROGÉRIO ARAÚJO, que era Diretor da ODEBRECHET, numa reunião com o 
declarante, disse: "PAULO, você é muito tolo, você ajuda mais os outros do que a si 
mesmo. E em relação aos políticos que você ajuda, a hora que você precisar de algum 
deles eles vão te virar as costas"; QUE ROGÉRIO indicou então a pessoa de 
BERNARDO FREIBURGHAUS a fim de que a ODEBRECHET promovesse o depósito 
diretamente no exterior de recursos em favor do declarante, sem passar por qualquer 
partido político; QUE desse modo, todos os recursos depositados nas contas mantidas 
pelo declarante em tais bancos suíços foram feitas pela ODEBRECHET, não sabendo 
detalhes de como eram feitas as transações; QUE BERNARDO FREIBURGHAUS era 
proprietário da empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS e já havia trabalhado em 
bancos suíços, tendo inclusive se formado na Suíça em economia, salvo engano, e 
possuía grande expertise na área bancária até abrir o seu negócio próprio de 
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meses o declarante mantinha reuniões com BERNARDO na sede da DIAGONAL 
INVESTIMENTOS; QUE inicialmente houve uma reunião entre o declarante, 
ROGÉRIO e BERNARDO e, posteriormente, os contatos eram diretamente com 
BERNARDO; QUE os depósitos eram feitos a cada dois ou três meses, sendo que a 
ODEBRECHT eram quem os realizava e controlava, sendo que BERNARDO 
verificava os saldos em conta e informava o declarante; QUE BERNARDO possuía 
contato direto com a ODEBRECHT para operacionalizar os depósitos nas contas, mas 
o declarante não sabe dizer qual era as contas de origem do numerário, isto é, se os 
valores saíam de contas mantidas pela ODEBRECHT no território nacional ou no 
exterior; QUE o declarante afirma que BERNARDO era o responsável por aplicar os 
valores em fundos de investimentos nos Bancos Suiços, mas o declarante não 
acompanhava os extratos detalhadamente no sentido de observar a origem do 
numerário, não sabendo especificar; QUE o declarante comparecia pessoalmente na 
sede da empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS, no Rio de Janeiro/RJ, onde 
BERNARDO lhe apresentava as movimentações das contas e os saldos, mas o 
declarante não levava consigo nenhum documento, sendo que os extratos eram 
posteriormente triturados para não deixar vestigios, mas houve determinado dia em 
que o declarante realizou anotações em sua agenda "MITSUI & CO., LTD.", de capa 
amarela, apreendida conforrne auto de apreensão n. 641/14, em sua residência; QUE 
nesse sentido, anotou que no dia 13/09/2012 possuía na conta 1.1.56130, em nome 
da empresa SYGNUS ASSETS S.A., no PKB PRIVATEBANCK S.A., o montante de 
US$ 10.513.207,00 (dez milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e sete dólares 
americanos); QUE a off-shore SYGNUS ASSETS S.A. foi aberta por BERNARDO e 
acredita que a mesma estava em nome do declarante, não sabendo especificar em 
qual país a mesma foi criada; QUE também anotou que, no dia 13/09/2012, possuía 
na conta 1501054, em nome da empresa QUINUS SERVICES S.A., no HSBC BANK, 
o montante de US$ 9.584.302,89 (nove milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e 
trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos de dólares americanos); QUE a 
QUINUS SERVICES S.A. também foi aberta por BERNARDO, assim como a referida 
conta, em nome do declarante; QUE também não sabe dizer se a off-shore era 
mantida na Suíça ou em outro país; QUE o saldo dessa conta do HSBC foi transferido 
para alguma das outras quatro contas mantidas nos Bancos Suíços abertas por 
BERNARDO, no final de 2012 ou início de 2013; QUE anotou em sua agenda, 
ademais, que no dia 13/09/2012, possuía na conta 0305.7769, em nome da off-shore 
SAGOR HOLDING S/A, no JULlUS BEAR, o valor de US$ 5.686.172,00 (cinco 
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e dois dólares americanos); 
QUE a off-shore também foi aberta por BERNARDO, não sabendo em qual país, 
sendo que o saldo de tal conta também foi transferido posteriormente para outro banco 
suíço; QUE outra anotação em sua agenda comprova que, no dia 12/09/2012, o 
declarante mantinha na conta 2016780-40, no DEUTSCH BANK, o montante de 
US$ 5.783.072,00 (cinco milhões, setecentos e e oitenta e três mil e setenta e dois 
dólares americanos), sem especificação do titular da conta, ~_sua pessoa física ou 
jurídica; QUE BERNARDO achava conveniente que.Ale-tempos em tem os, haver 
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alguma mudança", isto é, movimentar os recursos de uma conta para outra, para fins 
de segurança, no sentido de não deixar rastros que permitissem que autoridades 
identificassem os valores ilícitos mantidos no exterior; QUE nesse sentido, o 
declarante cita que as contas mantidas no HSBC, no JULlUS BEAR e DEUTESCH 
BANK foram canceladas e os recursos transferidos para as contas atuais na Suíça, 
mantidas nos Bancos (i) ROYAL BANK OF CANADA S.A1ROYCAN TRUST 
COMPANY S.A., (ii) BANQUE CRAMER & CIAS.A.; (iii) BANQUE PICTET & CIAS.A.; 
(iv) PKB PRIVATBANK S.A; QUE BERNARDO também tomava o cuidado de abrir as 
off-shores com o objetivo de despistar o rastreamento do numerário e sua vinculação 
ao declarante, dada a origem ilícita dos recursos; QUE quando BERNARDO mudou 
os bancos para onde o numerário passava a estar depositado à disposição do 
declarante, esteve pessoalmente nos Bancos supramencionados para conhecer cada 
gerente e garantir que os seus recursos estivessem "seguros"; QUE desse modo, 
conheceu no final de 2013 ou início de 2014, as gerentes DANUTE RICO SLUTHUS 
e CLAUDIA CAMARGOS WULLENWEBER, na sede do ROYAL BANK OF CANADA, 
ocasião em que também conferiu os saldos existentes em conta; QUE na mesma 
época, também esteve presente no BANQUE CRAME & CIA S.A, onde conheceu os 
gerentes CHRISTIAN GRUTTER e MASSIMO BOSIA, e verificou os extratos da conta; 
QUE da mesma forma, esteve presente no BANQUE PICTET & CIA S.A., onde 
conheceu os gerente PAOLA SOMMADOSSE e ANDRÉ PESTALOZZI, também 
conferindo os saldos da conta; QUE por final, esteve no PKB PRIVATBANK S.A., onde 
conheceu o gerente HEITOR DUARTE e conferiu o extrato da conta mantida na 
instituição financeira referida; QUE após essas visitas, no entanto, o controle das 
contas e dos saldos continuou a ser feito por BERNARDO, sendo que o declarante 
acompanhava diretamente do Brasil, indo a cada dois meses no escritório daquele no 
Rio de Janeiro, na sede da DIAGONAL; QUE BERNARDO também esteve duas vezes 
na sede da COSTA GLOBAL, onde levou extratos para a conferência do declarante; 
QUE o todo o numerário mantido no exterior permanecia lá sem qualquer resgate 
parcial do declarante, isto é, o declarante não precisava do dinheiro para sua 
manutenção, e apenas o estava ocultando para uso futuro quando viesse a precisar; 
QUE desse modo, não houve nenhum fluxo de parte desses recursos saindo da Suíça 
para o Brasil; QUE BERNARDO cobrava um valor fixo, pagos pelo declarante 
mensalmente, mas que não se recorda quanto, para que aquele gerisse as contas; 
QUE o declarante não mantinha as senhas das contas, que ficavam sob a posse de 
BERNARDO, também por questões de segurança, e por não precisar do numerário 
naquele momento; QUE além do declarante, BERNARDO e ROGÉRIO, apenas a sua 
família sabia da existência das contas, isto é, sua esposa, suas filhas e os seus 
genros; QUE todos os depósitos nestas contas foram feitos pela construtora 
ODEBRECHT, no período de 2008 ou 2009 até 2013, com certeza; QUE acredita que 
possam ter havido depósitos também em 2014, mas não pode confirmar; QUE o 
declarante afirma que a construtora ODEBRECHT continuou a efetuar depósitos nas 
referidas contas no exterior após Abril do ano de 2012, ou seja, após sua saída do 
cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE tais depó· continuaram 
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a ser efetuados como forma de acertar valores de contratos firmados à época em que 
o declarante era Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; Que tais depósitos 
efetuados pela ODEBRECHT não se inseriam no percentual que tal construtora 
repassava aos Partidos Políticos por intermédio de Alberto Youssef, ou seja, não 
estavam inseridos no percentual de 1 % recebidos pelo PP e de 2% recebidos pelo PT 
relativos aos contratos firmados no âmbito da Diretoria de Abastecimento com todas 
as empresas cartelizadas; QUE ROGt:RIO, da ODEBRECHT, sugeriu esse 
pagamento direto no exterior em favor do declarante, para manter a "política de bom 
relacionamento" com o declarante, que à época ocupava o cargo de Diretor de 
Abastecimento na Petrobrás; QUE a origem do numerário eram contratos firmados 
entre a ODEBRECHET e a PETROBRAS, sendo que acredita que provavelmente 
eram recursos das obras da RENEST e do COMPERJ; QUE como a ODEBRECHT 
possui também diversas obras no exterior, acredita que, provavelmente, os recursos 
depositados as contas da Suíça possam ser provenientes diretamente de contas 
mantidas pela construtora no exterior, não advindos do Brasil; QUE no BANCO 
LOMBARD ODIER-GEN, foi aberta uma conta em nome da off-shore OST, cujo diretor 
é seu genro HUMBERTO MESQUITA, para recebimento de propinas pelo declarante 
em razijo de dois contratos firmados pela PETROBRÁS; QUE o valor depositado a 
título de propina nesta conta alcançou a cifra de US$ 800.000,00 (oitocentos mil 
dólares americanos) em setembro de 2013; QUE o primeiro contrato refere-se ao 
processo de importação de asfalto pela PETROBRÁS de uma empresa chamada 
SARGENT MARINE; QUE esclarece que a SARGENT MARINE foi apresentada por 
JORGE LUZ, um "empresário lobista do Rio de janeiro", ao declarante, à época Diretor 
de Abastecimento da PETROBRAs, e então firmou-se um contrato para o 
fornecimento de asfalto; QUE se recorda que houve uma reunião na casa de JORGE 
LUZ, no ano de 2009 ou 2010, ocasião em que foi dito por JORGE que o deputado 
federal CANDIDO VACAREZZA iria receber em decorrência de tal contrato a cifra de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); QUE o declarante foi o responsável direto 
pelo convite da empresa SARGENT MARINE para o formalização do contrato com a 
PETROBRÁS, sendo dispensada a licitação no caso específico; QUE o referido 
contrato com a SARGENT MARINE gerou propina em favor do declarante no valor de 
US$ 192.800,00 (cento e noventa e dois mil e oitocentos dólares americanos); QUE o 
segundo contrato que ensejou pagamentos de propina em favor do declarante 
mediante depósitos no mesmo BANCO LOMBARD ODIER-GEN, referiu-se a contrato 
entre a PETROBRÁS e a empresa TRAFIGURA para aluguel do terminal de tancagem 
(SUAPE); QUE este segundo contrato gerou ao declarante o valor de 
aproximadamente US$ 600.0ÓO,00 (seiscentos mil dólares americanos) consistente 
em vantagens indevidas; QUE o empresário MARIANO MARCONDES FERRAZ 
procurou o declarante afirmando que poderia fornecer a tancagem no PORTO 
SUAPE, por intermédio da empresa TRAFIGURA; QUE o declarante levou a questão 
até o setor técnico da PETROBRAs, vinculada à Diretoria de Abastecimento, e 
solicitou que a referida empresa fosse contrada caso houvesse a necessidade física 
da refida tancagem; QUE isso de fato aconteceu, s mio-que aproxima mente um 
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mês após a assinatura, o empresário MARIANO MARCONDES procurou o declarante 
com a finalidade de lhe recompensar pela operação com o valor de aproximadamente 
US$ 600.000,00 (seiscentos mil dólares americanos); QUE dentro desse valor 
encontram-se os valores de US$ 446.840,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e 
oitocentos e quarenta dólares americanos) e os EU$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil 
e oitocentos euros), mencionados na relatório efetuado por seu genro HUMBERTO 
em maio de 2013; QUE o declarante indicou a conta no BANCO LOMBARD ODIER
GEN, em nome da off-shore OST, registrada em nome de seu genro HUMBERTO, na 
qual foram feitos os depósitos; QUE seu genro HUMBERTO acompanhava a 
movimentação da conta, não sabendo o declarante detalhar como foi feita a 
transação, isto é, se foram transferências diretas das empresas para a conta ou se 
houve depósitos em espécie ou qualquer outra forma para dissimular a origem do 
dinheiro usado para pagar a propina; QUE o declarante nem HUMBERTO não 
realizaram nenhum tipo de contrato de consultoria ou qualquer outra operação no 
sentido de dissimular a origem do numerário, uma vez que, da forma como foi recebido 
o dinheiro, isto é, mediante abertura de off-shore própria e em nome de seu genro 
HUMBERTO, o declarante já entendia que o numerário de origem ilícita estava 
protegido no exterior, isto é, fora do controle das autoridades; QUE o detalhamento 
destas operações constam em relatórios enviados periodicamente por HUMBERTO 
ao declarante, alguns dos quais foram apreendidos em sua residência, isto é, os dois 
últimos referentes a maio e setembro 2013; QUE o declarante destaca que a cobrança 
desses valores de propina da TRAFIGURA foi feita por HUMBERTO, o qual lhe relatou 
que inclusive teve dificuldade para receber o montante correspondente ao primeiro 
semestre de 2013; Que a conta no BANCO LOMBARD ODIER-GEN, em nome da 
off-shore OST, registrada em nome de seu genro HUMBERTO, foi aberta com a ajuda 
de BRUNO LUZ, filho do empresário JORGE LUZ; Que o seu genro HUMBERTO para 
operacionalizar e gerenciar os referidos depósitos recebia o percentual de 20% a 30% 
do valor total depositado; QUE o declarante não tem conhecimento da destinação que 
foi dada por HUMBERTO a tal comissão; QUE a empresa TRADING GLENCORE 
também efetuou em beneficio do declarante um depósito no Banco UBS em 
Luxemburgo no valor de U$ 9.973,29 (nove mil novecentos e setenta e três dólares 
americanos e vinte e nove centavo) em conta no nome da off-shore BS CONSULT, de 
propriedade de HUMBERTO, o qual ficou responsável pela administração dos valores; 
QUE a empresa TRADING GLENCORE era contratada pela PETROBRAS, mas o 
declarante não consegue recordar a que titulo foi efetuado o referido pagamento em 
seu favor, mas afirma que foi certamente decorrente de propina; QUE ao que se 
recorda este foi único valor depositado pela TRADING GLENCORE na conta do Banco 
UBS em Luxemburgo; QUE para abrir esta conta no Banco UBS em Luxemburgo o 
HUMBERTO também recebeu apoio de BRUNO LUZ; QUE também não se recorda 
com qual executivo tratou do assunto na empresa TRADING GLENCORE; QUE 
também foram efetuados em seu favor outros depósitos no ROYAL BANK OF 
CANADA, com sede na Suíça, em conta aberta nas Ilhas Caymá (conta esta diversa 
daquela na qual a construtora ODEBRACHT efetuavaêíéPósitos); Que est nta foi 
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aberta em nome da off-shore designada como "INTERNATIONAL", cujos diretores 
eram os seus genros MARCIO e HUMBERTO; QUE tal conta foi aberta a pedido do 
declarante; QUE para esta conta, a principal, foi repassado o montante total de 
U$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil dólares), sendo que para duas sub
contas dela decorrentes, uma em nome da off-shore "LAR ROSE" de propriedade de 
MARCIO e outra em nome da off-shore GLACIER de propriedade de HUMBERTO, 
foram repassados U$ 300.000,00 (trezentos mil dólares) cada; QUE o somatório dos 
referidos valores, no montante de U$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares 
americanos) foram repassados por FERNANDO SOARES, conhecido como 
FERNANDO "BAIANO", o qual se valia de "doleiro" chamado DIEGO (o declarante 
não soube precisar demais dados qualificatórios); QUE FERNADO é lobista ligado a 
NESTOR CERVERO e intermediou junto ao declarante algumas contratações com a 
PETROBRAS; QUE os referidos pagamentos decorreram de repasses oriundos de 
empreiteiras contratadas pela PETROBRAS e foram efetuados a título de propina para 
o declarante; QUE tais depósitos serão tratados de forma detalhada em termo próprio; 
QUE a PETROBRAS anualmente efetua licitações com o objetivo de contratar navios 
de grande porte para o transporte de petróleo e derivados; QUE de tais licitações 
participam aproximadamente 20 (vinte) empresas, das quais grande parte é sediada 
na Grécia; QUE KONSTANTINUS, na condição de Consul da Grécia no Rio de 
Janeiro, tinha interesse de que a maioria das contratadas fossem empresas gregas; 
QUE a referência para a contratação de tais navios é publicada semanalmente em um 
relatório da empresa chamada CLARKSON, os quais a PETROBRAS toma por base 
para as suas contratações; QUE o declarante possuia na condição de Diretor de 
Abastecimento informações acerca de quantos e quando os referidos navios de 
grande porte seriam contratados pela PETROBRAS, as quais repassava a 
KONSTANTINUS previamente a abertura dos procedimentos licitatórios; QUE o 
declarante passou a repassar a KONSTANTINUS tais informações privilegiadas a 
partir do ano de 2010 ou 2011; QUE tais informações privilegiadas eram 
posteriormente repassadas por KONSTANTINUS para as companhias gregas, as 
quais poderiam reservar navios para as licitações da PETROBRAS; QUE o declarante 
esclarece que tais informações possuiam grande importância ante a intensa variação 
dos preços dos referidos navios no mercado, referente a demanda e oferta; QUE, 
assim, as empresas que tinham a informação antecipada do interesse da 
PETROBRAS em contratar os referidos navios poderiam se preparar para participar 
do certame com vantagem competitiva em relação as concorrentes; QUE o declarante 
ressalta que a avaliação técnica por parte da PETROBRAS era idônea e baseada 
unicamente nos valores de mercado; QUE no ano de 2011 ou 2012 KONSTANTINUS 
criou a empresa GB MARITIME, com sede em Londres e em nome de GEORGIO 
(filho de KONSTANTINUS), a qual passou a efetuar a intermediação com os 
armadores gregos relativa aos mencionados contratos da PETROBRAS; QUE a 
empresa GB MARITIME em troca das informações privilegiadas fornecidas pelo 
declarante passou a efetuar depósitos em seu favor em co!}!a.nainstituição ·nanceira 
UBS, sediada em Luxemburgo; que estava em nome-de-Seu genro HUMB O; QUE 
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a empresa GB MARITIME recebia a título de "brokeragem" (corretagem) dos 
armadores gregos 3% do montante total do valores diários pagos pelo locação do 
navio, sendo que destes 3% repassava 25% ao declarante por intermédio de 
depósitos em nome da BS CONSULTIN; QUE a atividade de "brokeragem" é 
tradicional no âmbito do mercado internacional de locação de navios datando de 1800, 
em Londres; QUE conforme relatório mensal efetuado por seu genro HUMBERTO o 
valor consolidado destes depósitos em maio de 2013 era de U$ 530.000,00 
(quinhentos de trinta mil dólares americanos), sendo que a previsão de recebimento 
para os próximos meses era de aproximadamente U$ 15.000,00 (quinze mil dólares 
aamericanos) por mês; QUE tais pagamentos permaneceriam sendo efetuados até a 
data de encerramento dos contratos pactuados pelos armadores gregos no período 
em que o declarante ocupava a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE o 
prazo médio de duração de tais contratos é de 3 (três) anos, motivo pelo qual o 
declarante acredita que no ano de 2014 tais pagamentos continuaram a ser 
realizados; QUE para geri!· e administrar os valores depositados pela GB MARITIME 
ao declarante no Banco UBS, por intermédio da oft-shore BS CONSULTIN, 
HUMBERTO era remunerado a razão de 25% dos valores depositados; QUE o 
declarante soube que no valor U$ 530.000,00 (quinhentos de trinta mil dólares) já 
havia sido descontado o montante devido a HUMBERTO; QUE os valores auferidos 
por HUMBERTO mediante tal administração foram redirecionados para outra 
instituição financeira, com o auxílio de GEORGI; QUE embora não tenha certeza, é 
possível que tais valores tenham sido redirecionados para conta no Banco ROYAL 
SKANDIAdo Grupo OLD MUTUAL, sediada na Ilha de Man, em nome da pessoa física 
de HUMBERTO; QUE o declarante destaca que não foram previstos no anexo 
referente a repatriação de ativos (Anexo 111) os valores depositados nas seguintes 
instituições financeiras: (i) BANQUE CRAMER & CIA S.A, sediado na Suíça; (i i) UBS, 
sediada em Luxemburgo (conta em nome da oft-shore BS CONSULTIN, cujo diretor é 
HUMBERTO), (iii) LOMBARD ODIER-GEN, com sede na Suiça; (iv) ROYAL BANK OF 
CANADA, com sede na Suíça (contas abertas nas Ilhas Cayman em nome das oft
shore INTERNATIONAL, cujos diretores são MÁRCIO e HUMBERTO, LARROSE, 
cujo diretor é MARCIO, e GLASSIER, cujo diretor é HUMBERTO); QUE nesta 
oportunidade, sem prejuízo a redação de um termo complementar de repatriamento 
de capitais, o declarante consigna que desde já deixa expressamente autorizado tal 
repatriamento de forma integral, ou seja, de todos os valores depositados em seu 
favor nas referidas instituições financeiras; Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente term e, lido e achado conforme vai 
por todos assinado e lacrado em envelopes com lacr s úmero 10509 e 10510 padrão 

Polícia Fede ~, 

AUTORIDADE POLICIAL: -F=eTi;:;eE~~)j:ijdeL:;-HE~Jt7"':::'----- ~ \ ! 

Felipe Eduardo 
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DECLARANTE: ____ ~~~UU}J~--~~~~~~~v~~~~~-----------------
\ Pulo Roberto Cos 

ADVOGADO: ____________ ~~~~~~~------------------

• PROCURADOR DA REPÚBLICA: --ROb,e~~~~~~;on----

• 

TESTEMUNHA: __________ APi~~~~~~m1--------------

A difusfio não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

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

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

Justiça, sem autorização Judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, 9 multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 39 

.' TERMO. DEDE;CLARAÇÕES.· . . 
que prestá PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 05dia(s) do mês de setembro de 2014, nest~ Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DASILVA, 

· Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matricula n08190, atendendo a requisição do 
Procu,rador Geral da República constante do Ofício nO 11521.Gab para se proceder à oitiva 
de PAULOHOBERTO 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 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 MAnOS com delegaçao daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZCATTA 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 1°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868é seu defensor legalmente nomeado· 
para lhe assistir no presente ato, conformedeteimina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUEodeclarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 

. investigações policiais e processos criminais; noS termosfirmádos com o MinistérioPúblico 
· Federal; QUE o declarante renuncia, na presEmça de seu defensor, ao. direito ao silêncio, 
fiimandoo 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 auiorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em midia digital (HD Samsung 1Tera, 
Sedal 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 ojuiz recusar a homologação caso não atenda aos 
'requisitos legais ou adequa-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 Goautores e partícipes 

. da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 ~. a revelação da 
estrutura hierá(quicae da divisão de tarefasda organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa: IV -a recuperação 
to~al.o~parcial do produto ou dO p~oveitO dasin~r~ções p~nais praticadaspel~org.anização 
cnmlnosa; bem como aconcessaodo benefiCIO levara em conta a personalidade do . 
colaborador, . a J)atureza. as circunstã'ncias, a gravidade ea repercussão cial fato 
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.. ' criTllinOSOeaeficá~ia da colaboração;QUEo declarante também declara estar ciente dos 
.·direitosdo Colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
.. de proteção previstas na 'legislação específica;JI- ter nome, qualificação, imagem e demais 

informações preservados; 111...,. ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais 
.coautores e partícipes;.IV - participar das audiências sem contato visUal com os outros 
acusados;' V -. n?otersua' identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografadooufilmado,sem:sua prévia autorização por escrito; VI ~ cumprir pena em 

'estabelecimento penal diverso do.s demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 

•
... . advertido de que deverá evitar qualqyer tipo de.comunicação com os demais investigados 

como forma' de acerto dê versões, ajuste .ou qualquer forma de conduÇão de suas 
.. , declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 

· outra), .0 que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, com relação a empresa 
...... GALVAOENGENHARIA, afirma que a mesma é uma das dez maiores empreiteiras do pais, 

(menor que aADNDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT e CAMARGO CORREA)esagou
se vencedora emváriosprocedimentos IiCitat6riOs, sempre mediante acerto entre as próprias 
participantes; QUE,a GALVAO era uma dasémpreiteirasque participavam do sistema de 
cartelizaçãoenvolvendo os contratos daPETROBRAS, em relação aos quais havia uma 
margem de sobrepreço'de3% (trêsporcenta) para uso politico, conforme antes mencionado; 

... QUE, 'esclarece que a medida em queos repasses dos Contratos em execução fossem feitos, 
.' ou seja, na medida em que as faturas fossem pagas, as empreiteiras se comprometiam a 

desembolsar os recursos; QUE. detalha que os valore's para uso politico eram repassados a 
JOAO VAGARINETO tesoureiro doPTquandose tratassem de recursos destinados ao 

.'. Partido dos Trabalhadores; QUE, no caso dos valores devidos. ao Partido Progressista, os 
,valores éram recebidos e controlados por JQSEJANENE ate 2008 e, quando este ficou 

doente ALBERTO YQUSSEFassurTliu essa.função; QUE, o contato junto a empresa 
GALVAOENGENHARIApara tais finalidades era ERTON FONSECA, Diretor-Presidente da 

• GALVAO ENGENHARIA: QUE, questionado acercado montante que teria sido repassado 
· pela CAMARGO CORREA como parte desseésquema, diz que isso poderia ser calculado a 
vista de todos os contratos dos quais a mesma participou,tanto os vinculados a Diretoria 

.' ocupada pelo declarante como à outras diretorias; QUE, diz ter ocorrido algumas reuniões 
· com ERTON FONSECA noescritõrio do cleclarante junto a PETROBRAS nos anos de 2010 

:. a 2012; QUE, nes~asreuniõesnão foram tratados de assuntos relacionados.a repasses aos 
políticos, mas apenas dequestõeslecnicasemboraERTONlenha feito menção em algumas 

· oportunidadeS ao processo de cártelização envolvendo a CAMARGO CORREA, OAS, UTC, 
ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, TOYO SETAL, TECHINT, GALVAO ENGENHARIA, 
ANÓRADE GUTIERREZ, lESA, ENGEVIX,sendotais nomes os quais recorda no momento; 
QUE, recorda-sede ERTON FONSECA ter feito menção expressa as reuniões que estaria 
tendo:,cóm asdemaisémpresas visando tratar de assuntos relacionados ao cartel; QUE, 

.' .acercada existência domi'lnciOnado cartel e da existência de fato dos repasses para uso 
político, diztér cOnhecimento de várias reuniões afim de tratar desse assunto, onde as 

· empreiteiras deCidiamquém' iria assumir cada 9bra o que soube por meio dos próprios 
diretores dessas empreiteiras, dentre eles opróprio ERTONFONSECA; QUE, seg do sabe 

·as reuniões das empreiteiras cartelizadas ocordamna sede da ABEMI 
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· $rasileira das Empn3sasde Engenharia Industrial ou na sede de alguma das empreiteiras; 
QUE, acrescenta que esse processo de cartelização atingia não apenas os contratos com a 
PETROBRAS,. mas 'outras obras públicas . promoVidas por .outrasestatais e .rias quais essas 

',grândes empreiteirélsatuavam; QUE, quaridoingressou ria PETROBRASemmaio de 2004 
.' '. por indicação do Partido Progressista foi avisado de.quedeveria "zelar pelos interesses do 

partido;'enquantodiretorqaPETROBRAS;QUE, posteriormente 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 solicitações do PT e PMDB para a 

.'. campanha de 201 O, conforme arites explicitado; QUE, esclarece, que desse percentual de 

. 3% (três por cento) competiaao declarantefazer o controle dos valores dentro do montante 
... de 1% (um por cento), enquanto Diretor deAbastécimerito.direCionarido os recursos na maior 

parte ao PP;QUE, 'em relação aos autros.dois por cento (2%) relativos aos contratos e 
destilladosa finalidades políticas, o controle ficava a cargo de RENATO DE SOUZA DUQUE, 

'. Diretor de Seiviços, encarregado da licitação e execUção de todos os contratos degrahdes 
investimentos da empresa (superiores a vinté milhões de reais); QUE, esclarece ainda que 

.' as Diretorias de ExplOração e Produção (maior orçamento da PETROBRAS) e de Gas e 
'. Energiaeram chefiadas porpeissoas indicadas. pelo PT, sendo que que todos.osvalores a 
título desobreprec;o eram destinados aoPa:rtidó dOs Trabalhadores, competindo a RENATO 
DUQUE, Diretor de SerViços, á alocaçãodesse moritante conforme as orientações e pedidos 

· que recebesse do referido partido; qUE, em.reJaçi:!oa Diretoria Interhacional, a indicação 
· era do PMDB, não sabendo o declarante como era feito o rateio dos três por cento (3%) 

· • . relativos. ao sobrepreço dos contratos; QUE,dentro do percentual de 3% (três por cento) de 
· '. uso político relativos aos corilféitos da PETROBRAS,1% (um por cento) relativo a autonomia 

, d()declarariteera repassado diretamente pelas empreiteiras a JOSE JANENE e .depois 
ALBERTO YOQSSEFoqual çontrolava () "câixa" e fazia a destinação de acordo comas 
demandas que lhe fossem,apresentadase autorizadas pelo declarante quando não fossem 

· oriundas do PP,cujo repasse eira automático e o rateioateindiadeliberações internas do 
.. partido; QUE,perguntadodo porqueteriaumaeerta autonomia na gestão dos recursos 

destinados a benefiCiar políticos (um por cento), afirma que isso se dava em vista de sua 
indicação e permanência nO cargo estar relaciomldaao Partido dos Trabalhadores, ao 

Partido Progressista eao PMDB; . QUE, . em relação a prova da existência da verba de uso' 
politico e do reipassea parlamentares, diz queo fato de vários deputados e senadores.terem 

'. recebido recursosedo próprio declarante ter sido beneficiado desse esquema é Uma prova 
'. concreta de que. o mesmo eráuma realidade; QUE, a remuneração de YOUSSEF provinha 
.de uin rateio sobreiovalordeêada operação, que era feito da seguinte foima:do valor total; 
60% era destinado ao Partido Progressista, 20% eradeistinado aos cust()s, inclusive emissão 

• denotas fiscais, e os outros 20% eram divididos entre o declarante e ALBERTO YOUSSEF; 
QUE, desse percentual de 20%,em media 70% ficavam com o declarante e 30% .eram 
destinadosaALBERTOYOUSSEF; QUE,.no caso deTecursos .destinados a outros partidos 
o repasse era feito sem a cobrança de comissão, apenas ressarcimento de gastos; QUE,em 

· relação aos valores transferidos diretamente pelas empreiteiras (montantes res) não 
.... havia nenhum tipo de comissão ou abatimerito relacionado a custos; QUE, a r ·taque o 
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SUPERINTENDIONCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA " 

, , DRCOR - Deiegacia Regional de Ccimbate ao Crime Organizado 
DELEFIN - Delegacia de 'Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas ... , . -.' 

esquema de cartelização e désobrepreçojuntoàos contratos para fins politicosainda existe, 
:tenqoinclusivefomado conhecimento por me!ib da imprensa que no: tocarite aos contratos 

'doDNITo sobrepreçoseria de 8% (oito porcento).N da mais havendo a serconsignado, 
, determinou-se que fosse encerrado o presente term , que ,lido e achado conforme vai por 
todos assil1ad() e lacrado em envelopes com lacres úmero 10511e 10512 padrão Polícia 
Federal. 

• "AUTORIDADE POLlC ,L:/--'+-=c--+~--:-,-:--=-l'-'---'-~--'--~--,---

DECLARANTE:" ' ,WJ IX 

--++--'-', ',' , •• -,---±, ~+-------c------
ADVOGADO:_~~-\~~~~~~~~~~~--,-~~~ ____ 

PROCURADOR DA REPUBLlCA: -----.,-~~~~~~~=====---'_'__ ___ _ 
I',!.-'<""'" or de Matt()s 

• ,,' TESTEMUNHA:~-,--,-~~_-,---,..,:--:-=----,,-,8---"~:-=---:-_______ _ 

,', 

A difusão não autorizada deste:conheclme'nto 
caracteriza vi.olaçã-o de sigilo funcionai capitulado no 

art. 325,do C6digo~Penal B,rasilelro. 
.. Pena: "reclusão de 2 (~ois) a 6 ~seis) anos e multa'~ 

" 

" 

, 

Constitui crime realizar a" interceptação d.e com~nicaçoes 
telefônicas, de -infonnâtica ou'telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autoriZação .judicial ou com objetivos não 
autorizados em lél, nos termos do art. 10 da Lei 9.296J96~ 

. ~e.na: Reclusao ~e dois 's quafro anos, e muita .. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 40 

TERMO DE DECLARAÇÕES . 
que presta PAULO ROBERTO tOSTA 

· . Ao(s) 05 dia(s) do. mês de. setembro' de 2014, nesta' Superintendência Regional do 
· DepartamentodePOlíciaFederal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de PolíeiaF:ederal, ClasseEspecial, 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 dePauló Bachmann Costa e Evolina 
.. ' .' Pereira da Silva Costa, nascid() em 0110"1/1954 em Monte Alegre/PR, EngenheirO, identidade 

1708889876 ~CREAlRJ, o quál firmou acordó 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 éautelas de sigilo determinadas, 

atendendo aos ditames dá Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inqúirido, 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·afirmaque pretende· colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nostermos·firmadoscom óMinistério 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 ciente 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung Hera, 

'. Serial Nurnber E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do iermo assinadas 
• . em papel), nos termos do §13 do' art. 4° da Lei n9 12.850/2013, os quais serão, ao final do 

. ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
· presente; o qualficarà responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
· 'informações;QUE o declarante afirma estar ciente de .que o presente ato de colaboração 
· dependerá da homOlogação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 

legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusara homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou ádequá~la ao. caso. concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 

..... coiaboraçãoprerniada Mpend.erndeum ou mais dos seguintes resultados; dentre outros, 
· conforme o art: 4° da Lei nO 12.850/2013: l-a identificação dos demais eoautores e partícipes 

..... da organização criminosa e das infrações penais por eles .praticadas; II - a revelação da 
estrutura hierárquica e. da divisãO de tarefas da organização criminosa; 111- a prevenção de 

.. infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV -.a recuperação 
· total ou parcial do produto ou dó proveito das infraçõespehais praticadas pela organização 

· criminosa; bem como a concessão do beheficio levará em con' a personalidade do 
colaborador, a -natureza, as circunstâncias, a ;giavidadeea rep ussão social do fato 
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crimirioso e. a eficácia çla colaboração; OUEodeclarante 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 ideritidade . revelada· pelos meios de comunicação, nem. ser 
. fotografado ou frlmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréusouconderiados; QUE, está serido 
advertido de .que deverá e\fitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 

Gonio forma de acerto dé versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações; tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiareS ou qualquer 

.. outro), óque poderá implicar em prejuízo ao seu acordo;. QUE, em. relação a empresa 
ESTREA1IiIBIENTAL tema declarar que a mesma realiza a coleta de lixo e tratamento de 
resíduos, atuando em algumas,cidadE'ls dopais, inclusive Curritiba, sendo dona da empresa 

> CAVO desde 2011 e também sócia do Estaleiro RIO MAGUARI paraa construção de ' 
.. ·baicaçase empurradores para o transpbrtede etariol; QUE, o proprietário da empresa se 

chama WILSON QUINTELA FILHO, sendo que atualménte, segundo sabe, parte da empresa 
ESTRE pertence aobanco BTG: QUE, que WILSON QUINTELA Ihefoi apresentado por 
FERNANDO SOARES, vulgo FERNANDO BAIANO, asseverando que a empresa ESTRE já 

· . seria cadastrada junto a PETROBRAS e que gostaria de participar de. outras licitações; QUE" 
VVILSOWQUINTELAFILHO era bastante próximo.de FERNANDO SOARES; QUE, foi 

· .. reali;zadauma licitação para tratamel')to de résídiJosa qual foi subdividida émlrês processos 
... distintos cobrindo. cada um Uma régião geográfica do pais, asseverando que caso uma 

empresa, essa licitação; QUE, a' priricípio 'a ESTRE . não necessitava pagar nenhuma 
comissão, considerando que porestar cadastrada iria ser convidada a participar do certame, 
todavia acabou pilgando uni determinádovalor ao declarante e a FERNANDO BAIANO, não 

. sabendo qual foi ototal, sençlo que FERNANDO recebeu a comiSsão deWILSON QUINTELA 
. e repassou R$ 1,4 milhão ao declarante; QUE, ésclarece que WILSON teria pago a comissão 

· em face de seu interesse nil construçãodé um estaleiro privado visando a produção. de 
...•.. barcaças eempurradores destinados ap transporte dé,etanol entre.o Mato Grosso eo Estado 

.. ' ·deSao Paulo (hidrovia paranà~Tiéte) paraaTRANSPETRO; QUE,·· diz que a ESTRE 
PETROLEO (empresa do 'mesmo grupQ dàESTRE. AMBiENTAL) . teria montado um 

. 'consorcio com a RIO MAGUARI ea SS ADMINISTRAÇAO e acàbouganhando a licitação 
para aconstruçãodo .estaleiro e a prodUção das embarcações; QUE, WILSON QUINTELA 
disse ao declarante em reuniÕes pessoais que dilria uma ,parte do estaleiro ao declarante 

··caso o mesmo ganhasse a licitação; QUE, esclarece que a construção do estaleiro estava 
vinclilildil ilaquisição pela PETROBRAS de vinte empurradores e oiterita barcaças; QUE, 

· afirma que antesdoinício daprodução das embarcações o declarante foi afastado da 
.. PETROBRASe WILSONacaboli não honrando essa promessa.de participação no estaleiro, 
presumindo odeclaranté que .elepossa ter concedido essa participação a alguma outra 
pessoil; QUE, desiaca qUe a comissão de 1,4 milhão não te relação com a licitação do 
estaleiro, tendo sido. dildacomo uma espécie de "agrado"acréd a; QUE, essa comissão foi 
paga em espécie por FERNANDO BAIANO entre 2011 e 201 nto no escritório como na 
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. 'Je~id€inCia.~Ode.6IaraTlte,send? que mesm.· o depois de;:br"\ de 2012,. momento em que 
. 'deixou a DiretOria de Abastecimento da PETROBRAS. ntlnuou recebendo o restante 
"'. desses recursos; QUE, observa que a ingerência quepol1 ufa em relação a TRANSPETRO . 

como membro doCOTls~ll)odeAdministração s~ Iimitav~/a inCluir empresas no certa~e, não 
tendo poder para definir 'o vencedor. Nada mais havenélo a ser consignado, determinou-se 
que fosse encerrado o presente termo que, lido e acha conforme vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes com lacres núniefo' 1 0513 e· ';1'4padrão Polícia Federal.. . 

•••••• . " AUTORIDADE POLICIA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ----'ti:~~~~=:::=:=--~=:::;;:"------

• . TESTEMUNHA: 
-~~-~~~~~~~~~~~---~---

A difusão não'autorlz~da deste co~heCimento-" 
caracteriz8'vio-laçao de sigilo -funcionai. capitulado "'O 

. .' art. -325 do' Código Pen'al Bra'sileiro .. : 
Pena: r~cil!são de 2 (dOi,S) a.6 (sei,s) anos e ~Ulia. 

I· " '. , 

Constitul--crlme realizar a Interceptação de comunicações 
telefônicas, d.e infonÍlática ou telemática, ou q!Jebrar segredo de 

-Justiça,. sem :autorizaçãQ judicial ou com obje:tivos não· 
. autorizados em lei,. nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. .'. 

pen·a: Reclusão de dois a_quatro anos, e multa. 

-
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, ' 

, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 41 

TERMO DEDECLARAÇÕES 
, , que presta PAULO ROBERTO COSTA, 

Ao(s) 05 dia(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 na 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício na 1152/Gabpara 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 MonteAlegre/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,BEATRIZGATrA PRETA,OAB/SP153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRlaUE: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: aUE 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 na 12.850/2013; , 
, , aUE, o declarante afirma que pretende, colaborar de forma efetiva e voluntária com 

investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados cóm o Ministério Público 

,,". F,.ed, eral; ',a" UE, o d,e, cI~ra, nte, re, n,u,n, Ci~" na pres,ença de seu ,defensor, ao direito ao Silên?iO( 
'" firmando o compromisso legal de dizer a verdade" nos termos do §t4do art. 40 da Lei n 

12.850/2013; aUEo declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registroaudiovisual do presente ata de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias dó 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 
presenle,o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; aUE o deClarante afirma estarciente de que o presente ato de colaboração 

'dependerá da homologação ,do PóderJudiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidàde evoluntariedade, podendo o juiz recusarahomologação caso não atenda aos 

• requisitos legaisouadequá~la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
, 'colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 

. conformeoart: 40 da Lei na 12.850/2013: 1-a identificação dos demais coautores e partícipes 
, da organização criminosa e ,das infrações penais por eles praticadas; 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 dó 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 so ial do fato 
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• criminoso ea eficácia.da colaboração; QUEo declarahte também declara estar ciente dos 
, "direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013:1 -:- usufruir das medidas' 

,de proteção previstas na legislação especifica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
'informações preservados; 111 -ser conduzido,em juízo, separadamente dos demais 
coautoresepartícipes; IV-participardas audi~ncias sem contato visual cornos 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 
estabelecÍl:nEmto penal diverso, dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 

,'" advertido de que ,deverá evitar qualquer tipo de comunicação com ()s demais investigados 
como formó3 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), oque poderá implicaremprejuízb ao seu acordo; QUE, no tocante ao sistema de 
cartelizaçãoenvolitendoaPETROBRASeoutras empresas estatais, afirma que existem 
poucas grahdesempresas de engenharia no Brasil em contrapartida a demanda por grandes 
obras, o que fomentou o surgimento de um conluio entre ai;; mesmas a fim de, definir quem 

, ganharia cada certalTle; QUE, que as empresas que faziam párte do processo de cartelização 
eram CAMARGO CORREA, OAS, UTC, ODEBRECHT, QUEIROZGALVAO, TOYO SETAL, 
TECHINT, GALVAO ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, lESA, ENGEVIX, dentre 
Qutras,que não se, recorda; Que ALBERTO YOUSSEF tinha' contato com todas estas 

'empresas, pois era ele quem era oresponsável por cáptar;a:partir de 2008, os valores ilícitos 
junto às empresas; ,Que questionado quem eramos contatos do declarante em relação a ' 
cada uma dasempresas; informoUqueem geral linha contato apenas com o Presidente ou 
Diretores das empresas,nã() tendo contato com pessoas de menor escalão; Que com a 
CAMARGO CORREIA tinha contato com EDUARDO LEITE e DAL TON; QUE sabe qu 

, ALBERTOVOUSSEFtinha uma relaÇãO bastante forte com EDUARDO LEITE; Que com a 
'OAS·tinha contato com LEO PINHEIROeAGENOR FRANKLlN MAGALHÃES MEDEIROS; 
Que com a urc tinha contato apenas com RICARDO PESSOA; QUE sabe que ALBERTO 
VOUSSEF tinha uma relação bastante forte com RICARDO PESSOA,inclusive tendo 
sociedade, em alguns empreendimentos; Que com aODEBRECHT tinha contato com 
MARCIO FÁRIAe ROGERIO ARAUJO; Que com a QUEIROZ GALVÃO tinha contato com 
IDELFONSO COLARES; QUe coma TOYÓ SETAL, tinha contato com JULIO CAMARGO; 
QUE' o declarante sabe que JULIO CAMARGO era também proprietário da empresa 
TREVISO; QUE sabe que AlBERTOYOUSSEF tinha uma relação bastantefOrte com JULIO 

'CAMARGO; QUE COm a TECHINT tinha contato com RICARDO OURIQUE; QUE, com 
GALVAO ENGENHARIA,tirihacontato com ERTON FONSECA, Diretor Presidente de 

"Engenharia,lndustrial; QUE com aÁNDRADE GUTIERREZ tinha contato com PAULO 
DALMAZO; QUEcomlESAtinhapontato com WALDiR LIMA CARREIRO; QUE com 
ENGEVIX ,tinha contato com GERSON ALMADA; ,Que todas as obras que estas empresas 

'participaram perante a Petrobrás houlÍecartelização; Que, porexempJo, a RNEST, REPAR, 
" contratos de 'oleodutos, de gasodutos, construção de naVios, construção de plataformas, 
'estaçãodegásnatural em terra, ou seja, todos os contratos das várias áreas já mencionadas 
, da Petrobrastinham cartelizaçãoe também o pagamento de propina; Que isto Vale para 

outros' órgãos ,do ,governo também, conforme já,' explicouanteri rente, como 

',.x:J, 
(.' -. 
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• ELETROBRAS, ConstrUção de Hidroelétricas, portOs, aeroportos, etc.; Que em relação ao 
pagamento depropiml; o declarante nunca rElcebeu dinheiro diretamente das empresas 

· mencionadas; Que sempre os valores eram repassados para JOSÉ JANENE e, depois de 
2008, para ALBERTO YÓUSSEF;QlJe JANENE ou YOUSSEF então faziam a distribuição 
dos valores no percentual já informado pelo declarante, qual seja, 60% era para políticos, 
20% para custos e os.20% restantes eram divididos entre o declarante e JOSÉ JANENE ou 

,ALBER.TO YOUSSEF na proporção ~e70% para o declarante e 30% para JOSÉ JANENE 
ou'ALBERTOYOUSSEF;Que odeclaranteimagina que o valor devido ao declarante era 

· repassado cerca de 10 dias depois dei feito o pagamento para JANENE oU YOUSSEF pelas 
· .'. construtoras; Que o declaranteesclarece.que .as cónstrutorassão pagas até 30 dias depois 
· dea.petrobras ter feito a medição .do serviço referente ao mês anterior; Que então JANENE 
ouYOUSSEFcontatava as construtoras para cobrar O pagamento e o declarante não sabe 
quanto tempo isto demorava; áueàs vezes era necessário emitir nota fiscal, oque poderia 
àlterar o prazo de pagamento;' Que os valores repasSados por YOÜSSEF OlJ 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 depagametlto de propinas que o 

· depoente possui é a tabelaconstânte em sua agenda, já menCionada, em que começa com 
"2010 (pp. 28,5)"; Que esta tatiela feita em sua agenda foi manuscrita a partir de uma tabela 
que obteve no escritório de ALBERTO YO.USSEF; Que esta tabela diz respeito ao ano de 
2010e os valores foram expressivos,por se tratar de ano eleitoral, e que houve pessoas que 
:receberam mais de' 5rllilhões; • Que istq" tudo já foi detalhado. em outros termos de 
declarações; QUe questionado ainda se há outras provas do pagamento de propinas, o 

.?e. C.íar.ii:.n.tea ... fi.rm. ".?U:. "s. Ele .. u ........ recebi.é. p .... o. rqu. e ..... ou. tros. ta .. '.mbé.'~".rece.be.ra .. m";Q. ue re. c:.ebeu valo.r~~ mdevldosapartlrde 2005 até abnlde 2012; Que questionado sobre os contratos de maio 
.. ' volume, esclarece0 segUinte; Que em relação ao consórCio IPOJUCA INTERLIGAÇÕES, da 

RNEST, ocolitrato era de 2,7 bilhões de reais; Que em relação ao CNCC, o contrato era de 
,. 3,3. bilhões de reais; Queó contrato do ConsórcioCONEST foi de 3,1 bilhoes de reais; Que 

nestes contratCls da RNEST; bem como em todos os outros contratos firmados pelas 
empresas acima rllencionadas, houve o pagamento de 3% do valor total do contrato a título 
de propina, que seria dividido da formajá.esclarecida, ou seja, 2% para o PT e 1% para o 
Partido Progressista; Que O declarante escli3rece que a Refinaria de Abreu e Lima tem dois 
trens de produção, sendo. que o primeiro só entràem operação em novembro deste ano 
(2014) e o oUtro em abril do ano 'que vem; Que declará isto porque estes contratos 
mencionados são de três ou quatro anos de execução eque quando saiu d.aempresa, em 
abril de 2012; estes contratos estavam ainda em iníCio de execução, em média. em torno de 
25% a30% de execução física; Que mostrada ao declarante a tabela com todos os contratos 

. dáRNEST, nototalde.aprOximadamenteR$ 18.738.5~1.265,75, com 23 empresas ou 
'consórciCls, O declarante esclareceu que, destas empresas, houve pagamento de vantagens 

indevidas pelaENGEVIX,ALLUS;A., TECHINT, TOME ó " CONSÓRCIO ·CONEST, CNCC, 
Q!JEIROZ GALVAO, lESA eGALVAO ENGENHARIA;, Que algumas destas empresas 
fizeram pagamentos de vantagens indevidas,.embora não participassem de cartel,sobretudo 
aALLUSAea TOME, que são empresas de menor pórte;Que <Í'eclarante esclarece que 

)O \\; 
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estes contratos dizem respeito ap!:inas à Diretoria de Abastecimento, mas este padrão se 
repete em outros contratos esobretlido na área de exploração e produção, que detém de 60 
a 70% do orçamento de . investimentos da Petrobras; Que seria conveniente solicitar à 

.' Petrobrás uma.listá com todas os contratos que .' as empresas que participam do cartel 
realizaram. coma Petrobrás,no período de 2003 a setembro de 2014, nas área de . 
abastecimento, de expjoraçao e de produção,gáse ehergiae área internacional; Que com 
estas informações seria posSível ter umaVisao geral e completa do cartel e do pagamento 
de vantagens ilíCitas; .Que todos os contratos de investimento destas áreas são feitos e 
controlados pela áreadeserviços, 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 valóres que eram desviados. a título de vantagens indevidas; Que o 
declarante sabe informar que na suaái"ea 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 dos3o/t, ficava integralmente com este partido; Que na área internacional, a indicação 
era de DELCIDlO DO AMARAL,que era do PT, mas que prestava contas também para o 
PMDB, conforme jáfoi esclareCido; Que a Petrobras fez diversos navios plataforma (FPSO) 
e sondas de perfuração ,emSingilPLJra; na Coreia do Sul e na China e isto tudo era 

. gerenciado pela área de .serviçose provavelmentehoúve pagamento de vantageris; Que 
estes'contratos possuíam valores gigantes;.Queéra 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 comJOS~ DIRCEU; Que RENATO DUQUE ou sua esposa / 
eram parentes de JOS~ DI RCEU; Que RENATO DUQUEsaiu em 2012 da Petrobras, juntá-L

7 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 s~úde, f~i su~stituído em maio de 
2012 por JOS~ ANTONIO, DE FIGUEIREDO, que.contmua ate hOJe; Que os grandes' 

. contratos de todas as áreasmehcionadas da Petrobrás eram feitos pelas mesmas empresas 
degraride 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 . cartelizaçãoos Diretores das áreas. de serviço,' internacional e 
abastecimento; Que os Diretores destas áreas sabiam e participavam do processo, se 

. beneficiando das vantagens indevidas; QUE,oPresidente da Petrobrás provavelmente 
sabia; mas o declarante não pode asseverilr que ,iSSO era Uma realidade pois nunca tocou' 

diretarnentenesse assUnto comJOSEEDUARDODUTRA, SERGIO GABRIELLle GRACA 
'. FOSTER, presidentes da estatal quantofezparte da mesma; QUE, afirma que o fato de ter 
ilidicadoempri~Sas menores para partiCiparem dos 'certames, dentre elas SANTA BARBARA, 
MUL TITEC,·. FIDENS,TENAS$E, ALUSA; EIT, JARAGUA,' foi. no sentido. de quebrar um 
pouco esse monopólio, . acrescentando . que a participaçãb. de . cada uma se deu em 

. segmentos em que elas de fato teriam capacidade de atuar; E essa Sua iniciativa em 
. desrespeito aS regras do cartel ocasionoU uma reação das gran mpreiteiras, tendo sido 
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procurado' por algUns diretores e representantes que lhe disseram que o declarante . 
"quebraria a cara", sendo que em alguns casoS isso- efetivamente ocorreU, pois essas 
empresas menores rião conseguiram executar os contratos e acabaram falindo; QUE, isso 
. ocorreU por volta do ano de 2008/2009; QUE,perg'untado se essa iniciativa teria por objetivo 

· aumentar as suas comissões, afirma que não, na realidade.estava um pouco cansado desse 
· esquemáe a única maneira de acabar com ele seria enfraquecendo. o cartel ou saindo da 

diretoria; QUE, não obstante, acabou recebendo comissões espontâneas por parte da 
ALUSA (dois n;ilhões) ,eda FIDENs (200 mil réais);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 ede repasses a partidos políticos; QUE, diz poder 
afirmar que todas as licitações das quais as grandes empreiteiras citadas participaram teve 
a incidência da cartelização ede manipulação do resultado da licitação; QUE, questionado 
de como.asempresas c;artelizadastinham conhecimento de que a proposta, mesmo com o 
sobrepreço médio çte 3% estaria dentro de uma margem competitiva, afirma que algumas 
fontésdé 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 deum sistema 
de fraude a licitação tal como ocorria na PETROBRASno 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),JQSEJANENE, ALBERTO YOUSSEFeH I HOYER(PP), FERNANDO SOARES 
(FERNANDO BAIANQ);JORGEZELLADA e ESTOR CERVERO (PMDB), Nada mais 
havendo a ser consignado,detenminou-se qUe osse encerrado o presente termo que, lido e 
achado conforme vai por todos. assinada e lac dem envelopes com lacres número 10515 

. e 10516 padrão políCia Federal. .... . 

· AUTORI DADE POLlC IAL/: .. ~6---'::::--:;;L------:--;-'-:~------:c---:--:::::---.------'--------
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: 
~~\1~d[,o;cC~a~s~tonr~d~elMWlaa~tt~oss~~~~--~-

. TESTEM UNHA:c-. '-,--''''''-~--'-----=-,"'+-''-7+''''. 1_' ,-,.,..~--"-_______ _ 

brielPereira 

.. 'A" dJfusã~ "não aUtorlzáda deste:cónheclmenio ", 
:- carã.c~eriia ;jlolação de sigil,o funcionai capitui.ido no 
. .' art. 325 do C6digo;'Penal Bráslleiro,,' .' 

Pe.na: recl~s~o, de 2 (dois) a 6 (.~els) a~os e multa. 

.. . 

. Constitui crime' realizar, a Interceptaç:io de comunicações 
telefônicas, de"informátlca ou'telerriâtlca,-ou quebrar segredo de 

Justiça,. 'seni autori.zação judicial 'ou com objetivos não 
.' autOrizados em -lei, "os"tarmos do' art. 10 da Lei 9.296/96. 

, Pená: Reclusão de dois a quatro anos, e multa: 

6 
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, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 42 

'TERMO DE DECLARAÇÕES 
'quepresta PAULO ROBERTO COSTA 

" Ao(s) ,05 dia(s)do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de PoiíciaFederal, emCuritibalPR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de Polícia Federal; Classe Especial"matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
'Procurador Geral, da Republica 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 0,1/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 

, " 1708889876-'- CREA/RJ, o qual firmou acordo de colaboração que ,será levado à ratificação 
.. (~O Procurador Geral da República, e napreseriça ,do Procurador da República DIOGO 

, CASTOR DEMATIOScom delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante,BEATRIZCATIA 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 assistirnopresente 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 como Ministério Público 
Federal; QUE o declarariterenuncia, na presença de seu'defensor,aodireito ao silêncio, 
firmando ocompromisso,légal 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 cientey do ~egistro,', audiovisUaldo pre, ,sentéato?e cOlab"o~ação em ,rriíd,ia digit~I(HD sa, m, sung ,1Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7),alem,do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art, 4à da Lei nO 12;850/2013, os quais serão, ao final d ~ 

" ato, devidamente lacraclos ê entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
'presente, o qual 'ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
, informações; QUE o,declaranteafirma estafciente de que o presente ato 'de colaboração 

, dependerá da homologação do poder Judiciário,' o qual verificará a sua regularidade, 
" legaiidade e voluntariedade, 'podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 

, requisitos legais ou adequá-h:i ,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: t -a identificação dos demais coautores e partícipes 

,daorganizaçã(j crimiriosa e das infrações penais por eles praticadas; 1\ - a revelação da 
estruturélhiefárquica 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 oudo proveitodasinfrações penais praticadas pela rgélnização 
criminosa; bem como a 'concessão do benefício levará, em conta a pers, alidade do 

'colaborador, a natureza, as circunstântiàs,a ravidade ea repercussão' 'ial do fato 
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'. criminos() e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do:tolaborador previstos no.art. 50 da Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas 

.. de pr()teçãoprevistas na legislaçã() específica; 11 - ternomé, qualificação, imagem e demais 
informações preservados;lIl-ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 

...... coaut()res e partícipes; . IV - participar. das áudiênciassem contato visual com os. outros 
'aêusados; V ..,nãoter~uaidentidade revelada pelos Illeiosde comunicação, nem ser 

fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por éscrito; 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 
c()mo forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações,lantodireta comoindiretame.nte (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá' implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, em relação a empresa 
ODEBRECHT, afirma que a mesma participava do esquema' de cartelizaçãO junto a obras . 
daPETROBRASeoutrasempresas estatais: QUE, diante da existência de poucas grandes 

· empresas de engenharia n() Brasil em. contrapartida démandapor grandes obras, veio a 
fomentaro surgimento de um conluio entre as grandes empreiteiras afim de definir quem 
ganharia cada certame; QUE, que as empresas que faziam parte do processo de 
cartelização eram CAMARGO CORREA, OAS, UTC, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, 

. TOYO SETAL,Tr::CHINT, GALVAO' ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, lESA, 
ENGEVIX,dentre outras que nãoseretorda; Que ALBERTO YOUSSEFtinhá contato com 
todas estas empresas, poisera ele. quem era o. responSável por captar, a partir de 2008, os 

· valores ilícitos junto às empresas; Quequestionado.qu~m eram os contatos dO declaranté 
em relaçãO a cada uma. dás empresas,inforniouque.em geral linha contato apenas com o 
Presidenleou Diretoresdasémpresas, não tendo contato com pessoas de menor escalão; 
Que c()m a CAMARGO CORREIA tinha contato com EDUARDO LEITE e DAL TON; QUE 

. sabe queALBERTOYOUSSEF linha uma relação bastante forte cOm EDUARDO LEITE; 
· Quécom aOAS tinhaco.ntato com LEOPINHEIRO e AGENOR FRANKLlN MAGALHÃES 

MEDEIROS; Quecom a UTCtinha contato apenas com RICARDO PESSOA; QUE sabe que 
ALBERTO YOUSSEF tinha uma relação bastarite forte·comRICARDO PESSOA, inclusive 

... tendo sociedade emalguns empreendimént()s;Que.c()m a ODEBRECHT tinha contato com 
'MARCIOFARIA e ROGERIO ARAUJO; Que com a QUEIROZ GALVÃO tinha contato com 
· IDELFONSO COLARl':S; Que com a TOYOSETAL, tinha contato com JULIO CAMARGO; 
QUE o declarante sabe que JULIO CAMARGO era tambéni propriétário da empresa 

·TREVISO;QUEsabe.que ALBERTO YOUSSEF tinha uma relação bastante forte com JULIO 
CAMARGO; QUE com a TECHINT tinha contato com RICARDO OURIQUE; QUE com 
GALVAO .ENGENHARIA, tinha contato com ERTON. FONSECA, DiretorPresidénte de 
Engenharia Industrial; QUE coni a ANDRADE GUTIERREZ tiriha contato com PAULO 

'DALMAZO; QUE com IESAtinha coritatocom WALDIR LIMA CARREIRO; QUE com 
. ENGEVIXtinhacontatocornGERSON ALMADA; Que todas as obras que estas empresas 

participaram peral1tea Petrobras Iióuvecartelização; Que, por exemplo, a RNEST, REPAR, 
contratos de oleodutos; de gasodutos, construção de. navios, construção d plataformas, 

"estação degásnatural em terra, ou seja, todos os contratosdasvárias áreas j' encionadas 
da Petrobras.tinham cartelizaÇãO e também o paga ento de propina; Que t vale para 
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Outros .... órgãos do ·govern<;ltambém, .. conforme· já explicou anteriormente, como 
·ELETROBRAS, Construção dei Hidroelétricas, portos, aeroportos, etc.; Que em relação ao 

.. pagamento depropina, O declarante nuncarecebeu .dinheiro diretamente das empresas 
menciohadas;Que senipre os valores eram repassados para ~OSÉ JANENE e, depois de 

··2008, paraALBERTOYOUSSEF; Que JANENE ou YOUSSEF· então faziam a distribuição 
, ... do~ valores nO percentual Já >iriformado pelo declarante, qLJai ~eja, 60% era para políticos, 

. 20% para custos e Os 20% restarites eram divididOs entre o declarante e JOSÉ JANENE ou 
.. ALBERTO YOLiSSEF na proporção de. 70% para O declarante e 30% para JOSÉ JANENE 

ou ALBERTO YOUSSEF;Queodeciaranteimagina que ovalor devido ao deciarante.era 
• rep~ssadocerca de10 dias depois defeito O pagamento para JANENE ou YOUSSEF pelas 
. , construtoras; Que o declaranteesciarece que asConstrutoras são pagas até 30 dias depois 

de a Peirobras ter feito a medição do serJiço referente aO mês anterior; Que então JAN ENE 
oU YOUSSEF contatava as construtoras para cobrar o pagamento e o declarante não sabe 
quanto tempo isto demorava; Que às vezes. era necessário emitir nota fiscal, oque poderia 
alterar o prazodep~gamento; Que osv~lores repassados porYOUSSEFou JANENEpara 

.... ·odeciarante rião eram coma mesmafrequência Ou periodicidade; Que porvezeS os valores 
. eram recebidos pelo declarahtede maneira a englobar pagameritos de mais de uma 
· . cOhstrutoraou mais .de. um coritrato;Oue a maior· prova de. pagamento de propinas que o 
... depoente possui é a t~bela cOhstante em sua agenda, járriencionada, em que começa com 
· "2010.(pp.28,5)";Que esta tabelafeiía em.$ua agendafoi rrianuscrita a partirde uma tabela 
que obteVe no escritório de ALBERTO YOUSSEF; Oueesta tabela diz respeito ao ano de 
2010 e 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 questioriadoainda s.e há .outras provas do pagamento de propinas, o 
declarante afirmou: "seéu recebi é porque outros.tanibém receberam"; Que recebeu valores 

. indevidos a partir de 2005 até abril de 2012; Que questionado sobre os contratoS de maior 
• .. volume;esciarece oseguihte;Queemrelaçãoaoconsórcio IPOJUCAINTERLlGAÇOES, 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 côntratos da·.RNEST, bem como em todos os <;lutros contratos firmados pelas . 
empresas acima mencionadas,houveo pagamerito de 3% dO valor total do contrato a título 
de propina, que seria dividido datorma já esclarecida, ou seja, 2% para o PT e 1 % para o 
Partido Progressista; Que od!')ciarante !')sciarece que a Refinaria de Abreu e Lima tem dois 

.. trens de produção,·. sendo que o prirrieiro .. Só >entraem.operação em nOvembro deste ano 
(2014) e o outroemabrildoanô que vem;Ouede6lara isto porque estes contratos 
mericionadôssão de tresouquatro anos de e)(ecução 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 fisica; Que mostradaaodeciarante a tabelacom todos os contratos 
da .RNEST, no total de.aprôximadamente 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, 
QUEIROZ GALVAO, .IESA eGALVAO ENGENHARIA; Que algumas. destas empresas 

.. fizeram pagan;ientos de vantagens indevidas, embora não participassem de el, sobretudo . ... ... \3 
\r .. kJ 
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'a ALLUSA e a TOME, q~esãoempresas de menor porte; Queo declarante esclarece que 
estescontrátos dizem respeito apenas à Diretoria de Abastecimento, mas este padrão se 
repete em putros contratos e sobretudo na área de exploração e produção, que detém de 60 

··a 70% do orçamento de investimentos da Petrobrás;Qu~ seria conveniente solicitar á 
Petrobrás uma' lista com todas os . contratos que as empresas que participam do cartel 
realiz~Ham coma Petrobrás, no período de 2003 a setembro de 2014,nas área de 
abastecin1ento, de exploração. e de produÇão, . gás e energia e área internacional; QuecorTÍ 

. estas informações seria possível ter umá,visãO geral e completa do cartel edo pagamento 
" de vantagens ilícitas; Que todosOscoritratosde investimento destas áreas sãofeitos e 

• controladospelaárea deser\riços, do início aofim, ou seja, desde a licitação até a conclusão 
.. da. obra; Que a áreainternacional.é importante pois' algUmas das empresas do· cartel 

prestaram serviços no exterior, como a TOYO';Que com isto seriá 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 eram3°/~ do valor do contratopagos a título de 
propina, divididos entrePTePP, conforme já explicado; Que· embora nunca tenha 
coriversad() com outro diretor da Petrobrassobre ô valor de suas áreas, imagina queo 
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 indicCidos pelo PT, todo 
o valor dos 3%fiqwa integralmente com este partido; Que naárea internacional, a indicação 

. ,era de DELCiDIODO AMARAL,queera do PT, mas que prestava cOntas também para o 
· PMDB, conforme já foi esclarecido; Que.a Petrobrasfez.diveisos navios plataforma (FPSO) 
e sondas de perfqráçãoemSingapüra, na Coreiado. Sul ena China. e isto tudo era 
gerenciado pela área de s'erviços e provavelmente houve pagámentode vantagens; Que 
estes contratos possufam valores gi!;iantes;Que eraa área de serviços que gerenciava estes 
contratos lá.fora; .QUe na épocaemqueo declarante era Diretor, o Diretor de Serviços era 

· RENATODUQUE,indicado com JOSÉ DIRCEU; Que RENATO DUQUE ou sua esposa 
• . . eram parentes de JOSÉDIRCEU;Que RENATO DUQUE saiu em 2012da Petrobras, junto 

· com o declarante, em abril; Que no 'lugar de. RENATO DUQUE entrou RICHARD OLM, em 
27 de abril de 2012; Que esteúlfimo, por problemas de saúde, foi substituido em maio de 
2012 por JOSÉ ANTONIO DE FIGUEIREDO, que continua até hoje; Que os grandes 

· coritratos de todas as áreas mencioriadas da petrobrás er?mfeítos pelas mesmas empresas 
.'. de grande porte, pois nãp há Outras empresas que possuam condições de executar os . 

contratos nó território .nacional;Que das áreas da Petrobrás, pode afirmarque sabiam com 
· certeza <do processo decartelízação 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 realidade pois nunca tocou 

.. direíamente nesse assunto com. JOSE EDUARDO DUTRA, SERGIO GABRIELLI e GRACA 
FOSTER,presidentes daestataLquantofezparte damesrná; QUE., em relação a empresa 
· ODEBRECHT háapenas urn detalhe especificoém, relação ao pagamento da sua comissão; 
QUE por Volta de 2008 ou 2009, ROGmlO ARAUJO, que era Diretor da OD BRECHET, 

,numa reuniãp com o declarante, disse: "PAULO, você.é muito tolo, você ajuda is os outros 
· doquea simesmo, E em relação aos políticos que você ajuda, a hora que recisar de 
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algum deles eles Vão. te virar, as costas"; QUE ROGÉRIO indicou então a pessoa de 
BERNARDO FREIBURGHAus a finí de que a ODEBRECHET promovesse o depósito 
diretaníentenoexterior de recUrsos em favor do declarante, sem passar por qualquer partido 
politico; ,QUE desse modo, lodos os recursos depositados nas contas mantidas pelo 
declarante em bancos suíços foram feitaS pela ODEBRECHET, não sabendo detalhes de 
como eram feitas as tninsações; QUE BERNARDO FREIBURGHAUS era proprietário da 
empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS e já havia trabalhado em bancos suíços, tendo 
inclusiv!;!se formado na Suíça em economia, salvo engano, e possuía grande expertise na 
área bancária até. abrir o seU negócio próprio de intermediação na abertura de contas e 
investimentos no exterior; QUE,conforme constou de súas declarações referentes quanto 
ao Anexo 2,do Termo de Acordo firmado com o Ministério Público Federal, a partir de 
documentos encaníirihados por sUa advogada BEATRIZ CATT A PRETA exibidos na 
oportUriidade,queabriuquafrocontasnos seguíntes bancos situados na Suíça: (i) ROYAL 
BANK OF CANADA(SUISSE) S.A.lROYCAN TRUStCOMPANY S.A., (ii) BANQUE 
CRAMER & CIA S-A.;(iii) BANQUE PICTET &, CIA SA; (iv)PKB PRIVATBANK SA; QUE 

· todas as qUatro contas foram abertas em .nome do declarante, por intermédio de off-shores, 
sendo qUe já autorizou o Ministério Público Federal a realiZarorepatriamento do montante 
depositado em cada uma delas; QUE á cada dois meses o. declarante mantinha reuniões 
com BERNARDO na sede .da DIAGONAL .INVESTIMENTOS;QUE inicialmente houve uma 

,reuniijo entre o declarante, ROGÉRIO eBERNARDO e,posteriormente, os contatos eram 
diretamente com BERNARDO; QUE os depósitos eram feitos a cada dois ou três meses, . 
sendo que aODEBRECHT ,eram quem os realizava e controlava, sendo que BERNARDO 
verificava os saldos em conta e informava o declarante; QUE BERNARDO possuía contato 
direto com a ODEBRECHT para operacionalizar os depósitos nas contas, mas o declarante 

· não. sabe, dizer qual era as contas de origem do numerário, isto é; se os valores saiam de 
· contas mantidas pela ODEEiRECHT no território nacional oU no exterior; QUE o declarante 

áfirmaqueBERNARDOera o responsável poráplicar os valores em fundos de investimentos 
nos Bancos Suiços, mas o deClarante não acompanhava Os extratos detalhadamente no 
sentido de observara origem do numerário; não sabendo eSpecificar; QUE o declarante 
comparecia pessoalmente na sede da empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS, no Rio de 

· Janeiro/RJ, onde BERNARDO lhe apresentava as movimentações das contas e os saldos, 
maS o declarante não levava consigo nenhum documento, sendo que oS extratos era 

. posteriormente triturados para não deixar vestígios, mas houve determinado dia em que o . . . 

declarante realizou anotações em sua agenda "MITSUI & CO., LID.", de capa amarela, 
apreendida conforme auto de apreensão n .. 641/14, em sua residência; QUE nesse sentido, 
anotou, que no dia 13/09/2012 possuía na conta 1.1 ;56130,· em nome da empresa SYGNUS 
ASSETS SA, no PKB PRIVATEBANCKSA, o montante de US$ 10.513,207,00 (dez 
milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e sete dólares americanos); QUE a off-shore 

· SYGNUS ASSETSSA foi aberta por BERNARDO e acredita que a mesma estava em nome 
do declarante, não sabendo espeCificar em qual país a mesma foi criada; QUE também 

. anotouqué, no dia,13109/2012, possuía na conta 1501054, em.nome dae presa QUI NUS 
SERVICESSA, no HSEiCBANK, o montante de US$ 9.584.302, (nove milhões, 
quinhentos e oitenta e quatromile trezentos e dois reais e oitenta e nove vos dedólares 
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......•...• americanoS);QUEa QUINUS$ERVICES SAlambémfoi aberta'porBERNARDO, assim 
..... como a referida conta,em<nome elo declarante;'QUE também não sabe dizer se a off-shore 

era mantida ria Suíça ou emoúiropaís; QÚEo saldo dessa conta do HSBC foi transferido 
para alguma das outrasquatrOcohtas mantidas nos Bancos Suíços abertas por BERNARDO, 
· no final de 2012 Ou inicio . de 2013; QUE ariOtouem sua agenda,. ademais,que no dia 

.', t3/09/2012,possuJana conta 0305.7769, em nome da off~shore SAGOR HOLDING S/A, no 
JULlUS BEAR, o valor. de US$.5.686.172,OO (cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, 

· " cento e setenta e dois dólaresamericano~);; QUE ,a • off~shore também foi aberta por 
· BERNARDO,nãosábendo em .qualpaís; .sendoque o saldo de tal conta támbémfoi 

• . ..... transferido posteriormente para outro banco suíço;. QUE outra anotação em sua agenda 
.comprova que, no. dia 12/09/2012, o declarante mantinha na conta 2016780-40, no 
DEUTSCH. BANK, o montante de US$ 5.783.072,00 (cinco milhões, setecentos e e oitenta e 

· três mil e setenta e dois dólares americanos), sem especificação do titular da conta; se sua 
· pessoa física oujurídica; QUE BERNARDO achava conveniente que "de tempos em tempos, 
haver algumamudança",isto e; movimentar. os recursos de uma conta para outra, para fins 

'de segurança, n.osentido de não deixar rastrbsque permitissem que autoridades 
ideritificassem osvalore,s ilícitosmaritido,s no exterior; QUEnessesentido,o declarante cita 

. ' .. que as contas mantidas noHSBC, rio JULlU$ BEARe DEUTESCH BANK foram cance.ladas 
· e os recUrsos transferidos para as contas atuais na Suíça, mantidas nos Bancos (i).ROYAL 
· . BANK OF CANADÁ S.A/ROYCAN TRUST COMPANY SA, (ii) BANQUECRAMER & CIA 

SA;(iii) BANQUE PICTET &GIA SA; (iv) PKB PRIVATBANKS:A; QUE BERNARDO' 
. também tomavao.cUidado de abdr as off-shores com o objetivO .de despistar o rastreamento 
'do numerário e sua vinculação ao declarante,. dada a origem ilícita dos recursos; QUE 
quando BERNARqOmudou os ban,cospara onde o numeráriopcissava a estar depositado 
à disposiçãO do declarante, estevepe'ssoalmentenos Bancos supramencionadOs para 

•. 
'.' conhecer cada getehte e garantir que os seus recursos estivessem "seguros"; QUE desse 

modo, conheceu nofinalde 20t3 oU início de 2014, asgerentes DANUTE RICO SLUTHUS 
.. e CLAUDIA CAMARGOS WULLENWEBER,nasede do ROYAL BANK.DF CANADA, 
..... Ocasião em que também conferiu os. saldos existe,ntes em conta; QUE·namesma época, 

também esteve presente no BAI':IQUE CRAME & CIA S.A, onde conheceu os gerentes 
.. '. CHRISTIAN GRUTTER e MASSIMO BOSIA, e verificou os extratos. da conta; QUE da 

meslTla forma, esteve presentenoBANQUEPIÇTET & CIA SA; onde conheCeu os gerent . 
, PAOLA SOMMAD.DSSEe ANDRÉ PI;STALOZZI,também conferindo os saldOs da conta; 
QUEporfinal,esteve no PKBPRIVATBANKSA, onde. conheceu o gerente HEITOR 

. ..,DUAlnEeConferiUOextratoda contamaniidana instituição financeira referida; QUE após 
.. ' essas visitas,.rio entanto, o controle .das. contas .e dos saldos continuou a 'ser feito por 

.'. BERNARDO; serido que o declarante acompanhava diretamentedoBrasil, indo a cada dois 
meses no escritório daquele no Rio de Janeiro,na sede da DIAGONAL; QUE BERNARDO 
também esteve. duas vezes na sede da COSTA GLOBAL, onde levou extratos para a . 
conferência do declarante; QUEo todoonumeráriomantidono exterior permanecia lá sem 
qualquer resgáteparcial do deClarante, isto é, o declarante não precisava do dinheiro para 
sLJa manutenção, eaperiaso estava ocultarido para Uso futuro quando '~e a precisar; 

· QUEdesse.modo, não houve nenhum fluxo de parte. desses recursos sai a Suíça para 

'\\f; '\6 .......... ~.)q. .~ 
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oBrasil; .QUE BERNARDO cobrava. um valor fixo, pagos pelodeclarante'mensalmente, mas 
que não se recOrda qUanto, para que aquele gerisse as contas; QUE o deClarante não 
mantinha as senhas' das contas, . que ficavam sob a posse de BERNARDO, tambem por 

. questões de segurãnça, epor não precisar do numerário naquele momento; QUE além do 
declarante, BERNARDO e ROGÉRIO, apehasa sua família sabia da existência das contas, 
ist() é,sUa esposa, sUas filhas e os seus genros; QUE todos os depósitos nestas contas 
foramfeitos pela construtora QDEBRECHT,no período de200a ou 2009 até 2013, com 
certeza; QUE aCredita que 'possam ter havido.depósitos também em 2014, mas não pode 

. confirmar; 'QUE o declarante afirma que a construtora ODEBRECHT continuou a efetuar 
depósitos naS réferidascontas no exterior após Abril do ano de 2012, ou seja, após a sua 
saída do cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS;' QUE tais depósitos 
continuaram aserefeluados como forma de acertarvalores,de contratos firmados à época 
em que odeclaranle era Diretor de Abastecimento daPETROBRAS; Que tais depósitos 
efetuados pela ODEBRECHTnao se insei-iam no percentual que tal construtora repassava 
aos Partidos Políticos 'por intermédio de Alberto Youssef, ou seja, não estavam inseridos no 
percentual' de 1 %. recebidos' pelo PP e' de 2% recebidos pelo PT relativos aos contratos 
firmados no âmbito da Diretoria de Abastecimehto com todas as empresas cartelizadas; QUE 
ROGÉRIÓ;da ODEBRECHT, sugeriu esse pagamento direto no exterior em favor do 
declarante, para manter a "politica de bom relacionamento" com o declarante, que á época 

•. ocupava o Cargo de Diretorde'Abastecimento na Petrobrás; QUE a origem do numerário 
. eram contratos firmados entre a ODEBRECHETeapETROBRÁS,sehdo que acredita que 

provavelnlente eram recursos das Obras daRENEST .e doCOMPERJ; QUE como a 
ODEBRECHT p'ossui também diversas obras no exterior, acredita que, provavelmente, os 

.. recursos depositados as contas da Suíça possam ser provellientes diretamente de contas 
mantidas' pela construtora no exterior, não advindos do Bra' iL Nada mais havendo a ser 
consignado, determinoucse que fosse enceJrpdo o prese te termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado e lacradQ~émknvelopes co .-lacres número 10517 e'1 0518 
padrão PoliciáFederal. .' .' 

AUTORIDADE POLICIAL: . 
/~~-:-::----t------'-

DECLARANTE: ~---'--~r' 'oW!:;-' _.' .. =-.. ,....;. '--''-:::t--'--,,---:~--+' rfJ,,--"-t. _(),_--'-~ __ _ 

ADVOGADO: ~'-----_-lL~::';":~+.,....:...;l~--4----'--_---":_---":_--'----,--
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PROCURADOR DÁ REPÚBLlCA:~· -+-:-E~~Pttr~~~~"-'------,--
. .. ... '.~ astor .. , os .\ ..... " .........•. 

TESTEMU N HA: -. ---'~---,--'"-A~P=.=F-:CW""iC::-lig",,·tõD~:7'· <:·t-~-;/b-ri:-e-;-I =Pe-r-e-:-ir-a-.,.-,-------

•• ;,--,'-~-'---'---'---'--~-'---'-------,-'---1 
. . ' A 'difusa~ ná,o: ~U~~:~~~da d~sie co~~eC.irTum'to" : 

caracteriza violação de-sigilo furiC:io.~al. capitulado no 
. art. 325 do Código Penál Brasileiro. 
~ena: reclusão de 2 (dols}.a.6·(s~ls') anos e multa. 

.. 

'Co~~tit~l'cr(rii~ realizar a ;ntercePtação: de comunicações 
. telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de. 

. ,",üstiça, sem autorização judiei,al ou.com objetivos não 
autorizados em lei, ,nos termos do-art. 10 da Lei' 9.296/96. 

Pena: Reclus~o de,_ c:tois. a quatro anÇ)s, e 'multa. 

8 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 43 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 05 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder á oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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 dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei 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 
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 
QUEIROZ E GALVAO a mesma também é participante do cartel de grandes empresas para 
angariar os contratos junto à PETROBRAs; QUE, diante da existência de poucas grandes 
empresas de engenharia no Brasil em contrapartida à demanda por grandes obras, passou 
a existir entre tais empresas um conluio a fim de definir quem ganharia cada certame; QUE, 
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 ilícitos junto às empresas; 
Que em geral o declarante tinha contato apenas com o Presidente ou Diretores das 
empresas, não tendo contato com pessoas de menor escalão; Que com a QUEIROZ 
GALVAO tinha contato com IDELFONSO COLARES; QUE ILDEFONSO COLARES foi 
Presidente da QUEIROZ GALVAO em todo o período em que o declarante foi Diretor de 
Abastecimento da PETROBRÁS; QUE nunca tratou diretamente com ILDEFONSO a 
respeito dos pagamentos que a empresa deveria depositar para a cota devida aos partidos 
políticos; QUE a única exceção foi quando precisou angariar recursos para a não instalação 
da CPI DA PETROBRAS no ano de 2010, conforme declarações já prestadas no Termo de 
Colaboração nO 14 quando falou do Senador SERGIO GUERRA e do Deputado EDUARDO 
DA FONTE; Que em todas as obras que as empreiteiras acima participaram perante a 
Petrobras houve cartelização; Que, por exemplo, a RNEST, REPAR, contratos de oleodutos, 
de gasodutos, construção de navios, construção de plataformas, estação de gás natural em 
terra, ou seja, todos os contratos das várias áreas já mencionadas da Petrobras tinham 
cartelização e também o pagamento de propina; Que isto vale para outros órgãos do governo 
também, conforme já explicou anteriormente, como ELETROBRAS, Construção de 
Hidroelétricas, portos, aeroportos, etc.; Que em relação ao pagamento de propina, o 
declarante nunca recebeu dinheiro diretamente das empresas mencionadas; 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 pelo declarante, qual seja, 60% era para políticos, 20% para custos 
e os 20% restantes eram divididos entre o declarante e JOSÉ JANEN ou ALBERTO 
YOUSSEF na proporção de 70% para o declarante e 30% para JOSÉ JAN ou ALBERTO 
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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. 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 10519 e 10520 pad rão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: _0.~~~~--.-.i~_Y'lA?~~:::::~~",,-__ 
Eri~a tlik 

M:: a

v DECLARANTE:_~~~~·~_-t~~~~~~V-+' ___________ _ 

ADVOGADo: _____ ~~.~ ____ ~~a~uILO~R~O~b~e-rt~o~C~o~s-~~~~-~------________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: --,'--~7=l~~~~~:::-------

TESTEMUNHA: _____ ~~~-~~~~~--------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violaçAo da sigilo funcionai 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 Infonnâtlca ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 44 
(retificação de informação constante do Termo de Colaboração na 28) 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 05 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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 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 determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei n° 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung Hera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta 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. 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 vísual 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 indíretamente (por meío de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá ímplicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, serve o presente termo para 
apresentar uma retificação a uma informação dada no Termo de Colaboração n° 28; QUE, 
quanto ao trecho "QUE o declarante também recebeu uma comissão da empresa SARGENT 
MARINE, que a mesma depositou no exterior, mas não se recorda nem o valor e nem em 
qual banco no exterior, visto que se tratam de fatos ocorridos por volta de 2008; QUE, 
disponibilizado ao declarante o documento apreendido em sua residência denominado "Beto
Relatório Mensal" - item 1 do auto de apreensão (Bidone 2), verifica que a comissão foi de 
U$ 800.000,00 (oitocentos mil dólares), recebida no banco suíço LOMBARD ODIER, e 
acrescenta que teria recebido este valor em conta em nome de seu genro HUMBERTO;", o 
declarante gostaria de esclarecer que, revendo o relatório citado de maneira mais detalhada, 
no dia de ontem, pode verificar que a comissão recebida da empresa SARGENT MARINE, 
foi, na verdade, de US$ 192.800,00 (cento e noventa e dois mil e oitocentos dólares), e não 
de US$ 800.000,00 (oitocentos mil dólares), como havia concluído anteriormente de maneira 
equivocada; QUE o restante do quanto depositado na conta em questão foi oriundo da 
empresa TRAFIGURA, o que detalhou no termo de colaboração nO 38. 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 10521 e 10522 
padrão Polícia Federal. 

Y1I\, 
MI'Ç"'"'ú) 

ty 

Paul Roberto Cost 

AUTOR I DADE POLICIAL: -fl-----.!~~~=L.:--f..:.~-~~~:::=::~~---

DECLARANTE: ______ ~~~~~~~~~~_r---------------

ADVOGADO: _______ ~ __ ~~~~~~~~--------~~--
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: --[~~~~~rvii ~-5=-----

TESTEMUNHA: _____ ~~--~~~~L---------
APF Wiligton Gabriel Pereira 

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. 

l 

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° 45 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 05 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula na 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício na 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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 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. 4° 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 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 na 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em cont a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a rep ssão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, em relação a empresa 
ANDRADE GUTIERREZ, a mesma também é participante do cartel de grandes empresas 
para angariar os contratos junto à PETROBRÁS; QUE, diante da existência de poucas 
grandes empresas de engenharia no Brasil em contrapartida à demanda por grandes obras, 
passou a existir entre tais empresas um conluio a fim de definir quem ganharia cada certame; 
QUE, 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 ilícitos junto às empresas; 
QUE em todas as obras que as empreiteiras acima participaram perante a Petrobras houve 
cartelização; Que, por exemplo, a RNEST, REPAR, contratos de oleodutos, de gasodutos, 
construção de navios, construção de plataformas, estação de gás natural em terra, ou seja, 
todos os contratos das várias áreas já mencionadas da Petrobras tinham cartelização e 
também o pagamento de propina; Que isto vale para outros órgãos do governo também, 
conforme já explicou anteriormente, como ELETROBRAS, Construção de Hidroelétricas, 
portos, aeroportos, etc.; Que em relação ao pagamento de propina, o declarante nunca 
recebeu dinheiro diretamente das empresas mencionadas; 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 
pelo declarante, qual seja, 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 em 
geral o declarante tinha contato apenas com o Presidente ou Diretores das empresas, não 
tendo contato com pessoas de menor escalão; Que com a ANDRADE GUTIERREZ o contato 
era com PAULO DALMASO, presidente da área de engenhari QUE ressalta que 
anteriormente a PAULO DALMASO, isto é, até 2009 ou 2010, t contato com outro 
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presidente da área, cujo nome não se recorda; QUE esta pessoa tinha entre 55 e 60 anos, 
estatura mediana e cabelo grisalho; QUE nunca tratou diretamente com PAULO DALMASO 
a respeito dos pagamentos que a empresa deveria depositar para a cota devida aos partidos 
políticos; QUE a particularidade em relação à ANDRADE GUTIERREZ é que era muito difícil 
fazer a mesma cumprir os acordos; QUE melhor explicando, que a empresa, mesmo após 
ganhar algum contrato no âmbito da Diretoria de Abastecimento, custava a depositar o valor 
devido ao PP; QUE se recorda que a partir de 2008 ou 2009 a cobrança à ANDRADE 
GUTIERREZ passou a ser feita por FERNANDO SOARES (FERNANDO BAIANO), e não 
mais por ALBERTO YOUSSEF; QUE isto significou que os valores pagos por aquela 
empreiteira passariam a ser destinados ao PMDB, que tinha em FERNANDO SOARES seu 
operador, e não mais ao PP; QUE acredita que essa mudança ocorreu devido à proximidade 
que FERNANDO SOARES tinha com o presidente da holding ANDRADE GUTIERREZ, 
chamado OTAVIO AZEVEDO; QUE sabe que FERNANDO SOARES tinha algum negócio 
em comum com OTAVIO AZEVEDO, daí a proximidade entre ambos; QUE mesmo quando 
a arrecadação da cota do partido era feita por FERNANDO SOARES, ao declarante 
continuava sendo devida a sua parte, como Diretor de Abastecimento; QUE FERNANDO, 
acredita que ainda entre 2011 e 2013, informou que o declarante teria um saldo no exterior 
em torno de US$ 4 milhões de dólares à sua disposição, oriundos da sua cota que a si era 
devida pelos contratos; QUE o declarante acredita que a conta no qual mantidos estes 
valores era no banco VILARTES em Liechteinstein, pois esteve certa feita neste banco junto 
com FERNANDO; QUE FERNANDO tinha um operador chamado DIEGO, que morava na 
Suíça, o qual cuidava das operações financeiras no exterior para aquele; QUE não tem 
certeza se DIEGO chegou a operacionalizar a abertura de uma conta no exterior, neste 
mesmo banco, em nome do declarante; QUE deste montante, entre US$ 2 milhões a US$ 
2,5 milhões era oriundos de valores pagos pela ANDRADE GUTIERREZ; QUE do saldo de 
US$ 4 milhões solicitou a FERNANDO que transferisse US$ 3 milhões para uma conta no 
exterior em nome de seus genros HUMBERTO e MARCIO, conta esta já detalhada no Termo 
de Colaboração nO 38; QUE não sabe o que FERNANDO fez com o saldo de US$ 1 milhão 
que havia restado como sendo devido ao declarante. Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por 
todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 10523 e 10524 padrão Polícia 
Federal. 

AUTORIDADE POLlCIAL·I~:::::'::::~~t--:-~~~--1L.lli~~~~ ___ _ 

r., n" EriK MJjlik rarena ,() CJ.-

DECLARANTE: ___ ~rUUtl __ ·~~~~~~~~rU_ .~ _______ _ 
Pau o Roberto Cost 

ADVOGADO: ___ ~~_~~~~~~~~~~~~ ___ _ 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: ----;':l~;:'1QDF;;"""~~==;;;;;:::~~:::::::;:::>=-----
. I o ast~deiVíâttos 

TESTEMUNHA: __________ ~~~~~€r~~~---------------

A difus:lo não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

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

\ 

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 

4 

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° 46 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 05 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/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: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a e rcussão socia do fato , 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, em relação a empresa 
ALUSA, a mesma é uma empreiteira de menor porte, e que não costumava ser chamada 
para as licitações das grandes obras da PETROBRÁS; QUE a ALUSA não fazia parte do 
cartel de grandes empresas para angariar os contratos junto à PETROBRÁS; QUE, diante 
da existência de poucas grandes empresas de engenharia no Brasil em contrapartida à 
demanda por grandes obras, passou a existir entre tais empresas um conluio a fim de definir 
quem ganharia cada certame; QUE, 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 ilícitos junto às empresas; QUE em todas as obras que as empreiteiras acima 
participaram perante a Petrobras houve cartelização; Que, por exemplo, a RNEST, REPAR, 
contratos de oleodutos, de gasodutos, construção de navios, construção de plataformas, 
estação de gás natural em terra, ou seja, todos os contratos das várias áreas já mencionadas 
da Petrobras tinham cartelização e também o pagamento de propina; Que isto vale para 
outros órgãos do governo também, conforme já explicou anteriormente, como 
ELETROBRAS, Construção de Hidroelétricas, portos, aeroportos, etc.; Que em relação ao 
pagamento de propina, o declarante nunca recebeu dinheiro diretamente das empresas 
mencionadas; Que sempre os valores eram repassados para JOS~ JANENE e, depois de 
2008, para ALBERTO YOUSSEF; Que JANENE ou YOUSSEF então faziam a distribuição 
dos valores no percentual já informado pelo declarante, qual seja, 60% era para políticos, 
20% para custos e os 20% restantes eram divididos entre o declarante e JOS~ JANENE ou 
ALBERTO YOUSSEF na proporção de 70% para o declarante e 30% para JOS~ 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 o declarante optou por possibilitar que empreiteiras de 
menor porte também participassem de certas licitações, a fim de quebrar o cartel das grandes 

empre'eirn, ,te e,tão e,i,le,le, i,lo "re'" ~008 e 2 9, ro:,m: ~;' 

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 nO 41; QUE os donos da grandes empreiteiras chegaram a alertar o 
declarante que este iria "quebrar a cara" com esta opção; QUE as empreiteiras menores, 
quando logravam êxito em alguma licitação na Diretoria de Abastecimento, não arcavam com 
o pagamento da cota da propina que era dividida entre o PT e o PP; QUE a ALUSA participou 
de uma licitação e ganhou um contrato na obra da RNEST em 2008, relacionado à CAFOR 
- casa de força - no valor de R$ 966.000.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões); 
QUE após este contrato a ALUSA chegou a ser chamada para participar de outras licitações 
da PETROBRAS, sem que houvesse qualquer intervenção do declarante; QUE em geral o 
declarante tinha contato apenas com o Presidente ou Diretores das empresas, não tendo 
contato com pessoas de menor escalão; QUE com a ALUSA o contato era com CESAR LUIZ 
DE GODÓY PEREIRA, Diretor Geral de Desenvolvimento de Negócios da empresa; QUE 
pelo contrato com a RNEST a ALUSA deu ao declarante R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais) como comissão, valores estes depositados em uma conta do grupo PRAGMÁTICA, e 
com detalhes apresentados no seu Termo de Colaboração nO 37; QUE quem informou ao 
declarante que gostaria de lhe dar essa comissão foi o próprio CESAR GODOY, que pediu 
uma conta bancária para que houvesse o depósito; QUE então falou com seu genro 
HUMBERTO e com o sócio deste, MARCELO BARBOZA DANIEL, pedindo o empréstimo 
de uma conta; QUE foi o próprio HUMBERTO quem posteriormente entrou em contato com 
CESAR GODOY e acertou os detalhes do recebimento. 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 10525 e 10526 
padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: +J.A~~M~~~~~~::=:=~==----

DECLARANTE: ______ ~\~~--~~~~~~~-r--------------

ADVOGADO: _______ r-_~~~~~~~~~~------

PROCURADOR DA REPÚBL' CA:~~--~o'1~~~ihf~hiffi5'f;::::::;;'=-----
\ os 

TESTEMUNHA: -----------'i'-t'\l:=i:'t-:c::-;---::::-;--:--:~__:_------------
~--Yviligton Gabriel Pereira 

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

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

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296'96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 47 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s)05 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departaniento de· Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegadél de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n01 0.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA,brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa,nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Gerai 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 presenteato,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 odeclararite 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. 4ó da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do· 
· ato,devidamente lacrados e entregues aorepresentante 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 

· requisitoslégais 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 12.850/2013:1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 

· infrações penais decorrentes .das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto oudo proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do· benefício levará e conta a personalidade do 

. . \ ~ 1 

colaborador, a natur.ez.a, as Circu. nstâncias, a grav. idade e~. epercussão .socia.1 dO. fato 
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. . . .. .. . 

criminoso e a eficácia da colaboração; .QUE o declarante também declara estar ciente dos 
, direitos do colaborador previstos no art. 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" preservadas; 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 deque deverá evitar qualquer tipo decomunicação 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 
SANKO SIDER"toiTlou conhecimento da existência damesma por intermédio de ALBERTO 

, YOUSSEF;QUE em certa oportunidade em que estava no escritório de YOUSSEF em São 
','Paulo/SP, conheceu MARCIO BONILHO, o qual estava no local; QUE YOUSSEF eMARCIO 
',disseram ao declarante que' a ' SANKOtinha ,interesse em expandir' seus' negócios, 
'angariando novos clientes; .QUE soube ali que a SANKO SIDERera uma importadora de 
tübos e cOnexões e perguntou a MARCIOBONILHO se a mesma era cadastrada como 
fomecedora à PETROBRAS~ ao que este confirmou; QUE isto ocorreu ao final do ano de 
2012, quando o declarante já não era mais Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS; QUE 
MARCIO disse ao declarante que a SANKO já era fornecedora da CAMARGO CORREA; 

',QUE o declarante 'então sugeriu que fosse firmado um contrato entre a SANKO SI DER e a 
COSTAGLOBAL, consultoria do declarante, mediante o qual seria devido um valor de dez 
mil reais mensais pelo trabalho que o declarante teria na tentativa de angariar novos clientes, 

, mais 5% (cinco por cento) de success fee; QUE a SANKO SIDER chegou a pagar cerca de 
quatro meses pela mensalidadedeste contrato e neste período o declarante não conseguiu 
viabilizar nenhuma venda para a SANKO SIDER; QUE chegou a oferecer os produtos da 

,SANKO para a ODEBRECHT, UTC e QUEIROZ GALVAO; QUE então MARCIO BONILHO 
disse ao declarante que estava com problema de caixa e que iria encerrar o contrato com a 
COSTA GLOBAL, queé o que veio a ocorrer de fato; QUE antes do final de 2012 jamais teve 

',' algull1 contato com MARCIOBONILHO; QUE MARCIO BONILHO nunca disse ao declarante 
que já tivesse fornecido prodútosa algúma outra grande empreiteira; QUE não sabe as 
razões pelas quais a SANKOSIDER teria depositada grandes quantias em dinheiro em 
Elmpresasde fachadàdeÁLBERTO YOUSSEF;QUE não sabe porque MARCIO BONILHO 
teria procurado justamente ALBERTO YOUSSEF para tentar conseguir mais compradores 
dos produtos da SANKO SI DER; QUE, ao que o declarante se recorda, esta foi a única vez 
em que ALBERTO YOUSSEF apresentou ao declarante um empresário interessado em 
conseguir contratos jUnto a grandes empreiteiras; QUE quanto a um diálogo monitorado de 
mensagem instantânea BBM entre ALBERTO YOUSSEF e MARCIO BONILHO, datado de 
20.10.2013; citado ás fls. 17 da denúriCiana ação penal na 5026212c 82.404.7000, em que 
iTlenciOnam queumél pessoa de nome "PAULO ROBERTO" (" ... vê quanto o PAULO 
ROBERTO levou ... ';), 'o declarante riega que seja referida pessoa e desconhece o assunto 
tratado entre ambos. Nada.mais havendo a ser consi do, determino\\ que fos~e 
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encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado 
em envelopescbm lacres número 10527e 10528 padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: . U·M· YVl~ 
DECLARANTE: _~---,'Jft-".·cuJ,--· _--,iJ::-E~ri--:-ka\--·-::l:-ia-;-'i_k-:-t_a=re_n""7a+._-+~_. ___ """ ____ _ 

ADVOGADO: --'---,-~-:---'--'..l?---_..JLLd.'&"';;;'-+!'==-F:"==_F-_-«2.--=:.. ______ ~ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -~----t~(gj~~~~to:§s::;;:>----:---

TESTEMUNHA: __ ~ ___ ~~~-:--~~~~-:---:--______ _ 
APF Wiligton Gàl5riêl Pereira 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação -de sigilo. funcionai capitulado no 

art. 325 do Código Penal-Brasileiro; 
Pena: reclusão de ~ (dois) ,a 6 ,(seis) àn~s e multa .. 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações 
. telefônicas, de Info,rmâtica ou telemática, ou quebrar segredo de 
. . Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos nã~ 

. 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° 48 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

. Ao(s) 05 dia(s)do mês de·· setembro de· 2014,·· nesta Superintendência Regional do 
.. Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR; perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial; matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República,ena presença do Procuréidor 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 ?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 determina o §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 termosfirmado$ 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 
12.85012013; 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 iermos 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 volüiJtariedade, 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 
estrutúra hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as. circunstâncias, a. gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do .colaborador previstos nO art, 5° da Lei nO 12,850/2013: I - usufruir das medidas 

. ··.·de proteção previstas na legislação específica'; 11 ~ ter rlOme,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 ao GRUPO 

JARAGUÁ esclarece que se trata de um grupo tradicional no fornecimento de equipamentos 
para a PETROBRÁS, acreditando que tenha um relacionamento há mais de quarenta anos 
com a estatal; QUE: mais recentemente a JARAGUÁ abriu uma área de construção e 
montagem, quando então passou a concorrer com as grandes empreiteiras; QUE o GRUPO 

.. JARAGUÁ nãO participava do carteldas grandes empreiteiras descrito pelo declarante em 
outros termos; QUE o contato com a JARAGUÁ era com o vice-presidente de nome 
NAZARENO NEVES; QUE o declarante pediu á comissão de licitação da Diretoria de 

. Serviços que convidasse a JARAGUÁ para o certame da RNEST, limitando-se nisso sua 
intervenção em prol da empresa; QUE quando a JARAGUÁ conseguiu êxito no primeiro 

. contrato na área de construção e montagem junto á PETROBRAS, no âmbito da RNEST, 
. comprometeu-se a ajudar o PP (Partido Progressista) com o mOntante de 1 % (um por cento) 
do valor do contrato; QUE isso ocorreu por volta de 2011; QUE contudo, segundo lhe disse 
ALBERTO YOUSSEF, a JARAGUÁ não teria honrado o compromisso de efetuar essa ajuda 

•.. 
' ao Partido; QUE YOUSSEF mencionou que teria feito vários contatos com NAZARENO mas 

.'. que este alegava problema de caixa; QUE emcerta oportunidade YOUSSEF mencionou ao 
declarante que estava inclusive cogitando de ir atéSorocaba/SP, sede da JARAGUA, cobrar 
pessoalmente de NAZARENO; QUE não sabe se a JARAGUÁ conseguiu posteriormente 
outros contratos com a PETROBRÁS; QUE desconhecia que a JARAGUÁ tinha feito 
depósitos na contada MO CONSULTORIA, empresa de fachada controlada por ALBERTO 
YOUSSEF, Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
presente termo que ,lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes 
com lacres número 10529 e 10530 padrão PolÍcia Federal. 

· .AUTORIDADE POLICIAL: .B;L,~' ~~ 

DECLARANTE:~~~~~~~~~~-7~~~~~~~~~~ __ 
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Continuação do Termo de Colaboração nO 48 

. ADVOGADO:.-,-,--~--,----,----.:..·~-,-. "->;,3<,-:U-;-," ·WM=-=-:'-·-L·'70:-,-··::-.·· .:--0J1~'J.,Vi,-,--'. _'t.Q=' ~~~~-,--_ 
. Luiz Henriq e Vieira 

• PROCU RADOR DAREPÚ SUCA: -----=--:--\'1'i"'"""f~F_'=-----::;:=--~::__---
Dio ,b G - ttos 

TESTEMUNHA:_~~ __ ~~~_~~~~~~ ______ _ 
APF Wiligton Gabri a 

. 

"A difusão não autÓ"rizada desÚ. conhecimento 
ca'racterlza vlolaç:llo de 'sigilo-funciomil capltuládó ·no 

art. 325 do Código' Penal Brasileiro.' 
Pena: reclusã~ de. 2 .(dols) a 6 (seis) anos e, multa. 

.. 

. 

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos nao 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

. Pen~:··-Reclusão de dois a quatro anos, e multa; 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 49 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 07 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Départamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização

1 criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE em relação a empresa 
MENDES JUNIOR a mesma também é participante do cartel de grandes empreiteiras para 
angariar os contratos junto à PETROBRÁS; QUE, diante da existência de poucas grandes 
empresas de engenharia no Brasil em contrapartida à demanda por grandes obras, passou 
a existir entre tais empresas um conluio a fim de definir quem ganharia cada certame; 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 ilícitos junto às empresas; 
Que em geral o declarante tinha contato apenas com o Presidente ou Diretores das 
empresas, não tendo contato com pessoas de menor escalão; Que com a MENDES JUNIOR 
tinha contato com o Diretor SÉRGIO CUNHA MENDES em todo o período em que o 
declarante foi Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS; QUE nunca tratou diretamente 
com SERGIO CUNHA MENDES a respeito dos pagamentos que a empresa deveria 
depositar para a cota devida aos partidos políticos, que era tratada primeiramente com JOSE 
JANENE, e depois com ALBERTO YOUSSEF; QUE a pessoa que YOUSSEF conhecia 
dentro da MENDES JUNIOR éra esse mesmo diretor citado, e por isso acredita que os 
repasses obrigatórios ao PP eram tratados entre YOUSSEF e SERGIO diretamente; Que 
em todas as obras que as empreiteiras acima participaram perante a Petrobras houve 
cartelização; Que, por exemplo, a RNEST, REPAR, contratos de oleodutos, de gasodutos, 
construção de navios, construção de plataformas, estação de gás natural em terra, ou seja, 
todos os contratos das várias áreas já mencionadas da Petrobras tinham cartelização e 
também o pagamento de propina; Que isto vale para outros órgãos do governo também, 
conforme já explicou anteriormente, como ELETROBRAS, Construção de Hidroelétricas, 
portos, aeroportos, etc.; Que em relação ao pagamento de propina, o declarante nunca 
recebeu dinheiro diretamente da empresa MENDES JUNIOR; 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 
pelo declarante, qual seja, 60% era para políticos, 20% para custos e os 20% restantes eram 
divididos entre o declarante e JOSÉ ~ANENE ou ALBERTO YOUSSEF na proporção de 70% ~j' 
para o declarante e 30% para JOSE JANENE ou ALBER YOUSSEF; Que o declarante~ 
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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 quando 
o declarante deixou a Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS não ficou pendente 
nenhum valor da MENDES JUNIOR a lhe ser pago, e também a MENDES JUNIOR nunca 
teve nenhum contrato com a empresa de consultoria do declarante, a COSTA GLOBAL. 
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 10531 e 10532 padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLlC L: -~=-=-~::""'='-l-~,..-t-""";'--~---=--~----=---
~ () 1 \Er

a 
M;i: Marena 

DECLARANTE: __ -4~~~~~~~~ __ ~4-~ ____________________ _ 
Paulo 

ADVOGADO: __________ ~~~~~~~~~~~---------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ----=-,-::x=~:---,,--=::~~4----------
n 

TESTEMUNHA: _______ ~~~~~~~~2;;tt~~~~--------
rig 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

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

< 

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° 50 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

AOI') 07 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matricula na 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício na 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 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 midia 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 afinma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 40 da Lei na 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção 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 ocial do fato , 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, está sendo 
advertido de que deverá evitar qualquer tipo de comunicação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução de suas 
declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE em relação a empresa 
UNIPAR PARTICIPAÇOES S/A, muito embora tenha dito nas tratativas iniciais para o acordo 
de colaboração que poderia ter algo a dizer sobre a mesma, acabou não se recordando de 
nada que diga respeito a eventual pagamento de propinas no âmbito de contratos da 
PETROBRÁS; QUE optou por listar várias empresas e/ou pessoas sobre as quais pudesse 
eventualmente se recordar de algo, e com as quais teve contato, não significando que 
necessariamente seriam fatos relacionados ao pagamento/recebimento de valores ilícitos; 
QUE a UNIPAR é uma empresa do setor petroquímico, sendo que a PETROBRÁS, entre 
2007 e 2008, criou uma empresa chamada QUATOR em sociedade com a UNIPAR; QUE 
em virtude da crise internacional de 2008 houve muita dificuldade no setor petroquímico, o 
que redundou na absorção da QUATOR pela BRASKEM; QUE a PETROBRÁS comprou a 
parte da UNIPAR, e então colocou esse ativo na BRASKEM, aumentando sua participação 
nesta petroquímica; QUE atualmente 34% (trinta e quatro por cento) da BRASKEM 
pertencem à PETROBRÁS, 36% (trinta e seis por cento) pertencem à ODEBRECHT, e o 
restante está no mercado; QUE a UNIPAR era uma indústria petroquímica, e, portanto, nunca 
concorreu com as grandes empreiteiras em contratos com a PETROBRAS; QUE a UNIPAR 
nunca teve nenhum contrato com a empresa de consultoria do declarante, a COSTA 
GLOBAL e também nunca recebeu nenhum valor da UNI PAR. 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 10533 e 10534 
padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: --f-f==--:=--::---:--::-ir--:-,:--+---f-------

DECLARANTE: ________ ~~~~~~~~d\_+2>-------------
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Continuação do Termo de Colaboração nO 50 

ADVOGADO: __________ ~~~~~~~~~-----------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: --1c~:sruiR~lViii~~õbcm----
bon 

TESTEMUNHA: _____ --==~~~~~ 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

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

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° 51 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 07 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PRo perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder á oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado á ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação ~ 
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 reperc são social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 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 UTC a 
mesma também é participante do cartel de grandes empreiteiras para angariar os contratos 
junto à PETROBRÁS; QUE, diante da existência de poucas grandes empresas de 
engenharia no Brasil em contrapartida à demanda por grandes obras, passou a existir entre 
tais empresas um conluio a fim de definir quem ganharia cada certame; 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 ilícitos junto às empresas; QUE em todas as obras 
que as empreiteiras acima participaram perante a Petrobras houve cartelização; Que, por 
exemplo, a RNEST, REPAR, contratos de oleodutos, de gasodutos, construção de navios, 
construção de plataformas, estação de gás natural em terra, ou seja, todos os contratos das 
várias áreas já mencionadas da Petrobras tinham cartelização e também o pagamento de 
propina; Que isto vale para outros órgãos do governo também, conforme já explicou 
anteriormente, como ELETROBRAS, Construção de Hidroelétricas, portos, aeroportos, etc.; 
Que em relação ao pagamento de propina, o declarante nunca recebeu dinheiro diretamente 
da empresa UTC; 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 pelo declarante, qual seja, 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 em geral o declarante tinha contato 
apenas com o Presidente ou Diretores das empresas, não tendo contato com pessoas de, 
menor escalão; Que com a UTC tinha contato com o Presidente RICARDO RIBEIRO 
PESSOA em todo o período em que o declarante foi Diretor de Abastecimento da 

PETROBRÁS; QUE '""" ".tO" d;rnt.m'"t~ARDO ~SSO~ rn_;to d~' 
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pagamentos que a empresa deveria depositar para a cota devida aos partidos politicos, que 
era tratada primeiramente com JOSE JANENE, e, após 2008, com ALBERTO YOUSSEF; 
QUE a particularidade em relação á UTC era que esta empreiteira tinha negócios conjuntos 
com ALBERTO YOUSSEF; QUE tem conhecimento de um hotel em Salvador/BA, da rede 
WEB HOTEL e também um centro empresarial em Lauro de Freitas/BA, informações que lhe 
foram passadas pelo próprio ALBERTO YOUSSEF; QUE atualmente a sede da UTC é em 
São Paulo, mas o grupo é originário da Bahia; QUE não sabe se os empreendimentos ora 
mencionados entre a UTC e YOUSSEF eram mesmo deste ou se YOUSSEF atuava como 
interposta pessoa para algum outro real empreendedor; QUE quando o declarante deixou a 
Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS não ficou pendente nenhum valor da UTC a lhe 
ser pago, e também a UTC nunca teve nenhum contrato com a empresa de consultoria do 
declarante, a COSTA GLOBAL; QUE perguntado sobre a CONSTRAN, esclarece que esta 
é uma empresa de construção de menor porte, e que pertence ao grupo UTC, e nos contratos 
junto á Petrobrás era sempre a UTC que constava como contratada; QUE dentre as obras 
de grande porte da PETROBRÁS que a UTC participou, especificamente na área de Diretoria 
de Abastecimento, o declarante se recorda da COMPERJ e REPAR e também em 
construção de navios no Rio Grande do Sul, esta última já na área de Exploração e Produção 
da PETROBRÁS. 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 10535 e 10536 padrão Policia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -A~14~"?A:--l-JJ~Ckj~~~:::S~---

DECLARANTE: ______ -H~~~~~~~~4_----------------

ADVOGADO: ________ ~--~~~~~~~~~------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -I;@j~;rq~~~~$;on---------

TESTEMUNHA: __ -==::;:;;~~~~~ 
.; 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza vlolaç:io de sigilo funcionai capitulado no 

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

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 52 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 07 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matrícula na 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício na 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 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 Judiciàrio, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 40 da Lei na 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - 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 d~ ~./ 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercuss o social do fato
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11- ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar 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 
GANDRA BROKERAGE, tem a esclarecer o seguinte: QUE já conhecia VANDERLEI 
GANDRA socialmente desde 1996 ou 1997; QUE VANDERLEI trabalhava como gerente de 
uma empresa de helicópteros chamada LlDER, a qual fretava helicópteros para a 
PETROBRÁS, mas isso não era da área do declarante e não foi por causa desta atuação 
que conheceu VANDERLEI; QUE por volta de 2005 ou 2006, teve um almoço com 
VANDERLEI SARAIVA GANDRA e com VIGO ANDERSEN, representante da empresa 
MAERSK no Brasil; QUE a MAERSK, empresa dinamarquesa, já era fornecedora da 
PETROBRÁS há mais de 40 (quarenta) anos, na área de rebocadores e navios de apoio 
offshore, sendo a maior empresa de navegação do mundo; QUE no referido almoço a 
discussão era se a MAERSK deveria entrar no ramo de transporte de petróleo e derivados, 
aqui no Brasil, pois tinha navios para tanto, mas no exterior; QUE o declarante disse a VIGO 
que era um mercado promissor, pois a PETROBRÁS contratava anualmente cerca de 150 
(cento e cinquenta) navios, além de ter 50 (cinquenta) navios próprios; QUE com o aumento 
de mercado e demanda, haveria um provável aumento no número de navios nos anos 
seguintes; QUE melhor esclarecendo, os 150 (centro e cinquenta navios) não são 
contratados a cada ano, mas em geral são contratos de três anos, e o contrato é renovado 
considerando o desempenho do navio; QUE esse mercado de brokerage começou na 
Inglaterra em 1800, e é como um mercado de corretagem, e o broker representa o dono do 
navio, o armador; QUE o broker recebe cerca de 3% (três por cento) do valor da diária do 
navio em operação, não sabendo dizer se esta comissão é conhecida como "adress 
comission"; QUE o pagamento ao broker é feito mês a mês, e conforme o número de dias 
que o navio operou de fato; QUE a PETROBRÁS nunca contatava diretamente o armador, 
mas sim os brokers, que é como funciona internacionalmente essa área; QUE diante das 
boas perspectivas no mercado, como dito acima, VANDERLEI GANDRA resolveu constituir 
uma empresa de brokerage; QUE após ter constituído a empresa, VANDERLEI procurou o 
declarante e ofereceu metade do percentual que lhe seria devido como comíssão em troca 
de informações privilegiadas sobre as demandas da PETROBRÁS nesse mercado de 
locação de navios de grande porte; QUE o declarante aceitou a proposta já nessa 
oportunidade; QUE passava a informação a VANDERLEI uma vez por ano, pois a 
PETROBRÁS fecha uma vez por ano a programação anual da contratação de n ios; QUE~ 
geralmente a programação é feita alguns meses antes do final do ano, para o SegUin~e; 
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QUE então passava cópia desse cronograma a VANDERLEI; QUE acredita que passou a 
primeira informação entre 2006 e 2007; QUE soube posteriormente que dos negócios que 
VANDERLEI conseguisse para a MAERSK, 1 ,S% (um e meio por cento) ficaria para VIGO e 
1,5% (um e meio por cento) ficaria para VANDERLEI GANDRA; QUE VANDERLEI dava 
metade de sua parte para o declarante, isto é, 0,75% (zero setenta e cinco por cento); QUE 
VANDERLEllevava a parte do declarante em espécie até a sua residência, na periodicidade 
de cerca de uma vez ao mês; QUE não sabe se o percentual que VANDERLEI lhe passava 
continuou sendo o mesmo ao longo do tempo; QUE o valor médio que VANDERLEI lhe 
repassava era de cerca de trinta mil reais mensais, dependendo muito do número de navios 
contratados; QUE quando o declarante deixou a Diretoria de Abastecimento ainda havia 
contratos em andamento sobre os quais VANDERLEI continuou pagando a cota do 
declarante, isto até ser preso em março deste élno; QUE normalmente a PETROBRÁS toma 
como referência os valores publicados pela revista inglesa CLARKSON para a contratação 
de navios; QUE normalmente a PETROBRAS chamava cerca de vinte brokers para cada 
licitação para contratação de navios; QUE a colaboração do declarante com a GANDRA 
BROKERAGE foi pedir que a mesma passasse a ser chamada para tais licitações, e, quando 
esta ganhava, VANDERLEI lhe repassava a comissão acima citada; QUE a GANDRA 
BROKERAGE não tinha nenhuma facilidade para ser contratada, apenas tinha uma 
informação privilegiada de quantos navios seriam contratados e em que mês, como dito 
acima; QUE o declarante não é e nunca foi dono da GANDRA BROKERAGE e VANDERLEI 
GANDRA nunca foi o testa-de-ferro do declarante; QUE perguntado das razões pelas quais 
a GANDRA BROKERAGE não teria uma estrutura física, esclarece que isto não era 
necessário, pois VANDERLEI aiuava como se fosse um "corretor de imóveis" e podia operar 
a partir de sua casa, e só operava com a MAEI~SK, ao que o declarante tem conhecimento; 
QUE a informação antecipada que VANDERLEI detinha a respeito da futura necessidade de 
navios, permitia que ele alertasse a MAERSK para eventualmente fazer reservas de navios 
para serem contratados pela PETROBRÁS, no caso do mercado estar em baixa, isto é, de 
haver muitos navios disponíveis, por exemplo; QUE o mercado é muito volátil, então é 
possível haver contratos de três anos para navios por preços bem diferentes; QUE então 
havia uma vantagem competitiva para a M/\r:I~SK; QUE só soube posteriormente que 
haveria uma divisão dos 3% (três por cento) entre VANDERLEI e VIGO; QUE não sabe 
porque VIGO recebia parte da comissão da GANORA, não sabendo dizer se isso teria a ver 
com eventual exclusividade de representação do MAERSK; QUE não foi o declarante quem 
apresentou VANDERLEI a VIGO; QUE ambos chamaram o declarante para este almoço em 
2005 ou 2006 para conversarem do assunto oqui descrito; QUE VANDERLEI não havia 
tratado deste assunto de brokerage com o declarante previamente a este almoço/reunião. 
Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo 
que, lido e achado conforme vai por todos as~;;nado e lacrado em envelopes com lacres 
número 10537 e 10538 padrão P9Iícia Fedem!. 

AUTORIDADE POLICIAL: ~ ~ ~ < 

Erika Miolik ,,1arena 
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Continuação Termo de COI.lb()raICálo 

DECLARANTE ____ ~~~~~~~~~~-------------------

ADVOGADO: ______ ~--~~~~~~~~~~~~-~.~~----------
PROCURADOR DA REPÚBLICA: --R~~~~~e15~Obcm--------

TESTEMUNHA: ------~=APí~~~~~~ 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

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

Con':lilul crime realizar a interceptação de comunicações 
telefLI'· as, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

.lu. liça, sem autorização judicial ou com objetivos "aO 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 53 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 07 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal,· em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação I 

total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela OrganiZação~ , 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará e conta a personalidade do 

",.bo",'" .• ",t,m",. "' "'"'"'''"''"' .• ,",,,,., •• ~mpe""~,,, ,",lo' 'o fa~ . 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação 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 FERNANDO 
SOARES, também conhecido como FERNANDO BAIANO, este foi apresentado ao 
declarante ao final de 2005, início de 2006, pelo diretor da área internacional da 
PETROBRÁS, NESTOR CERVERÓ; QUE até então sabia quem era FERNANDO BAIANO 
apenas de ouvir falar, sabendo que este tinha uma atuação forte como lobista no âmbito da 
Diretoria Internacional, representando os interesses do PMDB; QUE um dos primeiros 
assuntos que FERNANDO BAIANO tratou com o declarante foi a respeito da compra da 
Refinaria de Pasadena, processo este que estava sendo conduzido pela diretoria da Área 
Internacional; QUE FERNANDO BAIANO lhe pediu que não colocasse obstáculos à 
aprovação do referido negócio; QUE para a PETROBRÁS era um bom negócio ter uma 
refinaria no exterior, pois a PETROBRÁS já era uma grande exportadora de petróleo, e se 
tivesse como refiná-lo, isso agregaria valor ao produto vendido; QUE contudo, 
especificamente quanto à Refinaria dePasadena, não foi um bom negócio, pois a mesma era 
feita para processar petróleo leve, enquanto a PETROBRÁS exportava petróleo pesado; 
QUE para Pasadena poder processar o petróleo do tipo que a PETROBRÁS exportava, 
precisaria de uma adequação que poderia custar de um a dois bilhões de dólares; QUE além 
disso Pasadena era uma refinaria muito velha, acredita que já era da década de vinte ou de 
trinta do século XX, sem ter sido modernizada; QUE também Pasadena tinha por sócio a 
ASTRA PETRÓLEO, que era uma empresa de trading, e não uma empresa de refino; QUE 
isto implicava em se associar a alguém que não era da área e que tinha um negócio pequeno 
e de trading, não de refino; QUE quando FERNANDO BAIANO procurou o declarante para 
pedir que não criasse problemas na reunião de Diretoria para aprovar a compra da refinaria 
de Pasadena, o processo de compra já estava bastante adiantado no âmbito da 
PETROBRÁS; QUE FERNANDO BAIANO ofereceu ao declarante o valor de US$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares) para não causar problemas na reunião 
de aprovação da compra da refinaria de Pasadena; QUE o declarante aceitou o valor e 
FERNANDO operacionalizou a disponibilização deste valor no exterior; QUE não sabe ao 
certo, mas acredita que este valor tenha sido bancado pela própria ASTRA PETRÓLEO; 
QUE soube quem trouxe este assunto da refinaria de Pasadena para a Petrobrás, isto é, a 
NESTOR CERVERÓ, foi um ex empregado da área comercial da PETROBRÁS, acredit~a 
que chamado ALBERTO FEILHABER, mas já representando ASTRA; QUE por volta de 
2007 ou 2008 o declarante esteve com FERNANDO NO em Liechteinstein no 
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VILARTES BANK, e acredita que tenha sido neste banco que tenham sido depositados os 
valores acima mencionados; QUE conheceu na ocasião um operador de FERNANDO, 
chamado DIEGO, que morava na Suíça, e vinha ao Brasil uma vez por ano 
aproximadamente; QUE DIEGO era quem cuidava das operações financeiras no exterior no 
interesse de FERNANDO BAIANO; QUE nesta mesma conta, que acredita que seja no 
mesmo VILARTES BANK, o declarante também recebeu valores da ANDRADE 
GUTIERREZ, conforme detalhou em termo específico que tratou desta empresa; QUE 
FERNANDO BAIANO apresentou ao declarante o dono da empresa ESTRE, conforme já 
detalhado em termo próprio no qual falou desta empresa; QUE FERNANDO BAIANO era 
uma pessoa muita bem articulada, tendo muitos contatos no mundo polltico e empresarial; 
QUE se recorda de um empresário de nome JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, 
que era um contato muito próximo de FERNANDO BAIANO; QUE FERNANDO BAIANO é 
um homem muito rico, sabendo que tem uma cobertura de 1,200 metros quadrados de frente 
para o mar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ no condomínio Atlantico Sul; QUE 
FERNANDO foi quem disse ao declarante que comprou este imóvel; QUE sabe que 
FERNANDO também tem casa nos Estados Unidos, também casa em Trancoso, no litoral 
da Bahia, também em Angra dos Reis/RJ, assim como lancha na mesma localidade, além 
de ativos no exterior; QUE se recorda também de uma academia de ginástica na Barra da 
Tijuca; QUE acredita que tais bens não estejam em nome de FERNANDO SOARES, pois o 
mesmo não teria como comprovar a origem dos recursos usados para adquirir todos estes 
bens; QUE é provável que os bens estejam em nome de empresas offshore; QUE não sabe 
de nenhuma atividade empresarial de FERNANDO BAIANO além de sua atividade de lobista; 
QUE sabe que FERNANDO representou no Brasil uma empresa espanhola chamada 
ACCIONA, que construiu parte do porto de EIKE BATISTA em São João da Barra/RJ; QUE 
não se recorda se esta empresa espanhola já foi contratada pela PETROBRÁS; QUE 
FERNANDO BAIANO era muito próximo de EIKE BATISTA; QUE da mesma forma como 
ocorria quando o declarante foi Diretor de Abastecimento, isto é, sobre a necessidade de 
repasses para grupos polfticos, especificamente PT e PP, a partir dos contratos firmados 
com a Petrobrás pelas empreiteiras, também ocorria no âmbito dos contratos firmados na 
Diretoria Internacional, sendo que NESTOR CERVERÓ tinha em FERNANDO SOARES 
(FERNANDO BAIANO), o operador que cuidaria de viabilizar a entrega da parte devida ao 
PMDB; QUE como detalhou em seu termo relativo a ANDRADE GUTIERREZ, em certo 
momento os valores devidos como propina por esta empreiteira passaram a ser cobrados e 
geridos por FERNANDO SOARES; QUE melhor explicando, que a empresa, mesmo após 
ganhar algum contrato no âmbito da Diretoria de Abastecimento, custava a depositar o valor 
devido ao PP; QUE se recorda que a partir de 2008 ou 2009 a cobrança à ANDRADE 
GUTIERREZ passou a ser feita por FERNANDO SOARES (FERNANDO BAIANO), e não 
mais por ALBERTO YOUSSEF; QUE isto significou que os valores pagos por aquela 
empreiteira passariam a ser destinados ao PMDB, que tinha em FERNANDO SOARES seu 
operador, e não mais ao PP; QUE acredita que essa mudança ocorreu devido à proximidade 
que FERNANDO SOARES tinha com o presidente da holding ANDRADE GUTIERREZ,X: 
chamado OTAVIO AZEVEDO; QUE sabe que FERNANDO SO RES tinha algum negócio 
em comum com OTAVIO AZEVEDO, daí a proxi idade e ambos; QUE logo que . 
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conheceu FERNANDO SOARES, este ia com frequência à PETROBRAS; QUE depois de 
algum tempo FERNANDO passou a usar o escritório da ESTRE, que ficava em frente à sede 
da PETROBRÁS; QUE muito embora FERNANDO SOARES fosse o operador do PMDB, 
tinha uma boa circulação entre todos os partidos, por exemplo, seu amigo JOSE CARLOS 
COSTA MARQUES BUMLAI era uma pessoa muito ligada ao PT; QUE sabe também que 
FERNANDO BAIANO frequentava Brasília com regularidade. 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 10539 e 10540 
padrão Policia Federal . 

AUTORIDADE 

DECLARANTE:~~~~~~~~~~~ ________________ _ 
\ Costa 

ADVOGADO: ________ -4~~~~~~~~~~-----------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -1~~~~~~~'õbcm----

TESTEMUNHA: ___ --;;;:::~pp::j~~ 
\ 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de slg1l0 funcionai 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 Infonnátlca ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 54 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 07 dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PA, Engenheiro, identidade 
1708889876 - CREAlRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República ROBERSON 
HENRIQUE POZZOBON com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868 é seu defensor legalmente nomeado 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, 
Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em c ta a personalidade d~ ~ 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a rcussão social do fato~ 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em 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 prejuizo ao seu acordo; QUE a respeito da compra da 
Refinaria de Pasadena pela PETROBRÁS, este processo estava sendo conduzido pela 
diretoria da Área Internacional, sob o comando de NESTOR CERVERÓ; QUE para a 
PETROBRÁS era um bom negócio ter uma refinaria no exterior, pois a PETROBRÁS já era 
uma grande exportadora de petróleo, e se tivesse como refiná-lo, isso agregaria valor ao 
produto vendido; QUE contudo, especificamente quanto à Refinaria de Pasadena, não foi 
um bom negócio, pois a mesma era feita para processar petróleo leve, enquanto a 
PETROBRÁS exportava petróleo pesado; QUE para Pasadena poder processar o petróleo 
do tipo que a PETROBRÁS exportava, precisaria de uma adequação que poderia custar de 
um a dois bilhões de dólares; QUE além disso Pasadena era uma refinaria muito velha, 
acredita que já era da década de vinte ou de trinta do século XX, sem ter sido modernizada; 
QUE naquela região do Texas há muitas outras refinarias, que a PETROBRÁS poderia ter 
adquirido, mais novas e com capacidade para refinar o tipo de petróleo que a PETROBRÁS 
exportava; QUE também Pasadena tinha por sócio a ASTRA PETRÓLEO, que era uma 
empresa de trading, e não uma empresa de refino; QUE isto implicava em se associar a 
alguém que não era da área e que tinha um negócio relativamente pequeno; QUE assim 
seria uma compra tecnicamente inadequada; QUE soube que quem trouxe este assunto da 
refinaria de Pasadena para a Petrobrás, isto é, a NESTOR CERVERÓ, foi um ex empregado 
da área comercial da PETROBRÁS, chamado ALBERTO FEILHABER, mas já 
representando a ASTRA; QUE no contrato de compra da refinaria foram colocadas duas 
cláusulas que não foram apresentadas na reunião de diretoria e nem na reunião do conselho 
e que vieram a gerar certa polêmica; QUE a primeira cláusula era "cláusula marlim", pela 
qual a PETROBRÁS deveria pagar à ASTRA a quantia de 6% (seis por cento) como retorno 
mínimo da produção; QUE por exemplo, se fossem refinados cem mil barris de petróleo, o 
retorno seria "x"; QUE se o petróleo a ser colocado para ser refinado não fosse adequado 
para o hardware de Pasadena, a produção seria inferior a "x", contudo, a PETROBRÁS teria 
que mesmo assim pagar os seis por cento de lucratividade à ASTRA como se a produção 
tivesse sido de "x"; QUE, contudo, tal cláusula acabou se tornando inócua pois Pasadena 
nunca chegou a refinar petróleo da PETROBRÁS, já que os seus equipamentos não eram 
adequados ao refino do petróleo marlim, que era o tipo exportado pela PETROBRÁS; QUE 
a segunda cláusula foi a de "put option", que é normal em grandes negócios; QUE significa 
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declarante essa cláusula não tem nada demais; QUE, como dito, esta cláusula não foi 
colocada perante a Diretoria, contudo, mesmo que fosse, isso não seria obstáculo à compra; 
QUE, como dito, o principal problema de Pasadena era que não era adequada para o refino 
de petróleo do tipo que a PETROBRÁS exportava, era velha e tinha por dono uma trading 
pequena e que não era da área de refino; QUE estes fatores eram de conhecimento da 
Diretoria da PETROBRÁS; QUE a Diretoria sabia que para Pasadena se tornar útil para a 
PETROBRÁS seria necessário um investimento inicial alto; QUE após a descoberta do pré
sal a prioridade de investimentos passou a ser a exploração e produção deste e Pasadena 
ficou em segundo plano, e houve orientação do Conselho de Administração para reduzir os 
investimentos na área externa; QUE na mesma ocasião foi decidido que não seriam mais 
feitos investimentos em Pasadena; QUE quando da compra da refinaria de Pasadena, caso 
fosse adiante o processo de reforma e ampliação de suas instalações para adequá-Ia ao tipo 
de petróleo exportado pela PETROBRÁS, consta que seriam contratadas as empreiteiras 
ODEBRECHT e UTC para a obra; QUE os próprios representantes destas empresas 
comentaram isto com o declarante, MARCIO FARIA e ROGERIO ARAUJO pela 
ODEBRECHT e RICARDO PESSOA pela UTC; QUE tal tipo de contratação provavelmente 
seria coordenada pela Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO SOUZA DUQUE; QUE 
a refinaria de Pasadena é operacional para o refino do petróleo leve, o qual importa da 
Nigéria ou compra no próprio Estados Unidos, e chega inclusive a apresentar certa 
rentabilidade; QUE, contudo, se fosse possível refinar o petróleo pesado da própria 
PETROBRÁS, a lucratividade seria muito maior; QUE quando o negócio da compra da 
Refinaria de Pasadena ia ser levado à aprovação da Diretoria da PETROBRÁS, o lobista 
FERNANDO BAIANO procurou o declarante para pedir que não criasse problemas na 
reunião de Diretoria para aprovar a compra da refinaria de Pasadena; QUE quando esse 
encontro ocorreu o processo de compra já estava bastante adiantado no âmbito da 
PETROBRÁS; QUE FERNANDO BAIANO ofereceu ao declarante o valor de US$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares) para não causar problemas na reunião 
de aprovação da compra da refinaria de Pasadena; QUE o declarante aceitou o valor e 
FERNANDO operacionalizou a disponibilização deste valor no exterior; QUE não sabe ao 
certo, mas acredita que este valor tenha sido bancado pela própria ASTRA PETRÓLEO;QUE 
por volta de 2007 ou 2008 o declarante esteve com FERNANDO BAIANO em Liechteinstein 
no VILARTES BANK, e acredita que tenha sido neste banco que tenham sido depositados 
os valores acima mencionados; QUE já detalhou este pagamento em outro termo; QUE não 
sabe se FERNANDO BAIANO ofereceu algum valor a outros membros da Diretoria da 
PETROBRÁS para não causarem problema à aprovação do negócio; QUE por ser um 
negócio ruim pelos fatos acima elencados, era previsível que em uma análise técnica, o 
declarante fosse apresentar objeções à aprovação desta compra; QUE a decisão pela 
aprovação acabou sendo unânime no âmbito da Diretoria, à época composta por seis 
diretores mais o Presidente da PETROBRÁS, que à época era JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI; 
QUE um aspecto diferente neste negócio foi que não foi executado pela Gerência Executiva 
de Novos Negócios, o que seria o padrão em um caso como o da Refinaria de Pasadena; 
QUE esta Gerência é vinculada diretamente ao presidente d PETROBRÁS; QUE o 
declarante não sabe se os valores que a PETROBRÁS teve que p r à ASTRA pela retira~a ~ 
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desta do negócio foram objeto de conluio entre os donos da ASTRA e algumas pessoas da 
PETROBRÁS; QUE contudo, havia boatos na empresa de que o grupo de NESTOR 
CERVERÓ, incluindo o PMDB e FERNANDO BAIANO, teria dividido algo entre vinte e trinta 
milhões de dólares, recebidos provavelmente da ASTRA; QUE perguntado se o relatório feito 
por uma consultoria externa que de~ parecer negativo à compra da refinaria em questão pela 
PETROBRÁS teria sido levado à reunião da Diretoria, o declarante não se recorda de ter 
visto este relatório anexo ao documento levado para aprovação; QUE caberia ao Diretor da 
área Internacional levar este tipo de informação na reunião; QUE perguntado quem mais 
auxiliaria este diretor no assunto, o declarante se recorda dos nomes de MOREIRA, COMINO 
e MONACO, gerentes ou assistentes na área internacional e sobre os quais já falou em outro 
termo de declarações. 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 10541 e 10542 padrão Policia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: _~~~+:-,,--L.!Ll+-~~Q~5~ ___ _ 

DECLARANTE: __ 1t~u-__ fP:~~~~~~ ______________ ___ 

ADVOGADO: ____ ~ ____ _+~~~~~~~~-----------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -F~~DrliHer~W~~loil---------

TESTEMUNHA: ______ --""""===~~~~ 

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

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

, 

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

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da LeI9.29St96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 55 

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, matricula nO 8190, atendendo a requisição do 
procurador Geral da RepúblicacOIistantedo Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, casado, filho de PaUlo Bachmann.Cosla e Evolina 
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876-CRENRJ, Ó 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 MA TIOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZCATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausehte neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868,sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/20.13, notadamehte 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, conformedetermimi 0§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 legalde'dizer a verdade, nos termos do §14 doar!. 4° da Lei nO 
12.850/2013;,QUEo declarante e sua defensora aiJtorizam expressamente e estão cientes 
dó 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° daL.eino 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamenfe laCrados e entregues ao representante do Ministério Público Federal. ora 
presente, o qual ficará responsavel pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
dependera da hOmologação do, Poder. Judiciário, o' qual verificará a sua regularidade, 

, legalidádee voluntariedade, podendo o juiz recUsar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia aO caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de umou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o ar!. 4° daLei nO 12.850/2013:1- aidehtificação 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 penaisdecorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
, total, ou .parci.al do ProdutO .. ou d.oproveito das infrações .. penais pratic.ada.s pela org. anizaçã~ ~, 

·,criminosa; bem como a ,concessão ,do benefício levará em conta aperson lidade d~~ 
, colaborador,' a natureza,as circunstâncias, agtavidade e a repercussão s i I do fato 
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· criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
· de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 -ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV"':' participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V"':' não ter sua identidade revelada pelos meios de coniunicaçãb, nem ser 

· fotografado oufilrTlado, 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 (pormeio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que po(jerá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, informa que algumas 
in.f.ormações prestadas anteriormente em relação as atividades da empresa GANDRA 
BROKERAGEM estavam imprecisas; QUE, deseja esclarecer que a comissão de 
brokeragemem termos· mundiais éde 3%; QUE, . no caso dos navios afretados pela 
PETROBRAS junto a MAERSK a comissão era de fato de 3% sendo que desse percentual· 

· 0,5% (meio por cento) era a era destinado a VIGGO ANDERSEN, representante da MARESK 
· no Brasil e 2,5% (dois virgula cinco por cento) era destinado a GANDRA BROKERAGEM; 
QUE, a comissão destinada a GANDRAera rateada em partes iguais entre a empresa e o 
declarante; QUE, acredita que os ganhos provenientes d.a sua participação nas comissões 
da. GANDRA podem ter sido superiores a R$30.000,00 (trinta mil reais) mensais; QUE, 

.. destaca que tÇldos os valores provenientes do exterior e relativos a essa comissão tramitaram 
deforma regular, ou sejam mediante contraios de cambio junto ao BACEN. Nada mais 
haven(jo 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 0543 
e 10544padrãb Polícia Federal. 

. .. . 

... AUTORIDADE POLICIAL: ~_-=-=---'---,-::-:-_--:-/-=-::---'-_.,.--_____ _ 

r.. Q :dualrdo ,auat d 

DECLARANTE: ___ ~~~~~,v~~~~~4-~~ _________ _ 

\ P 

ADVOGADO: ___ ~~_c~~HL~~~~~~vv-~----::-:--

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ------;:;~::=;:;:~~:;?;:;~§F:z---
altos 
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DELÉFIN ~ Delegacia d.eRepressãÓ a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

TESTEMUNHA: ----"=~~~~Ü~~~~~~--~---

. 

, A-dif~são não autdri~ada des~e conhecimento 
caracte:riza violação de slgilo-fünclonal capitulado nO 

art. 3~S.·do-C_ód_lgo·Pena"1 Brasile!ro. . 
. Pena: reclusão dé-2 (dois)-8 6 _(sei.s) anos e multa. 

. 

Constitui crime realizar a·lnte-rceptação de com-unicações 
telefônicas, de Informática ou telemática, ou quebrar segredo-de 

justiça, sem auto-rização judicial ou ;com" objetivos não· 
" autorizados em_lai r" nos te-rmos do art. tO da Lei 9.296196. 

. Pena:' Re-clusão.de dois a quatro anos, e multa. 
. ... . 
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CONFIDENCIAL 

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

DRCOR.- Delegacia R",gional de Combate ao Crime OrganizadO 
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra ° Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 56 

TERMODE 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, emCuritiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matrícula na 8190, atendendo a requisição do 
. Procurador Geral da República constante do Ofício na 1152/Gab para se proceder à oitiva 
dePAULO ROBERTO COSTA, brasileiro,casado, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina 
Pereira da Silva COsta, nascidO eni01/011t954em MonteAlegre/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 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 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 afirnia 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. 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 NumberE2FWJJHD2223B7); alémdOregistro escrito (duas vias do termo assinadas 
em papel), nos termos do §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 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 deperidem de uni ou mais dos seguintes resultados; dentre outros, 
confOrme o art. 40 da Lei na 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; III~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 
crim. inosa; bem como a conc.essão.dobenefício!evará em conta a ~ersonalidade do ~ ~ 
colaborador,a natureza, as clrcunstanclas, a gravidade e a ao SOCial do fato --2r 
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CONFIDENCIAL, 

POLICIA FEDERAL 
,SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR - Delegacia Régional de C::ombateao Crime brganizado 
DELEFIN-Delegacia de Repressão,aCrimes coritrao'Slstema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

, 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 
deproteção 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- não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filniado, 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 
.CONSTRUCAP, informa que apesar da mesma ter cito 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, recorda-se de ter 
màntido contato com alguns representantes dessa empresa, mas não lembra o nome dos 
mesmos; QUE, perguntado.se recebeu algum tipo de comissão ou qualquer valor ou 
beneficio por parte da ,empresa CONSTRUCAP, ,afirma que não; QUE, assevera não ter 
inserido o nome dessa empresa,dentre as que estariam aptas a participar de certames da 
PETROBRAS, nos termos da iniciativa anteriormente mencionada em enfraquecer o 
processo de cartelização das obras da empresa. Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por 

, todos àssimido e lacrado em envelopes com lacres número 10545 e 10546 padrão Polícia 
Federal. 

AUTORI DADE POLICIAL: ""'7r~--=-::--,-:-:-:--....,--:----;-c--:::-:-;--+-----------..,. 
ilva 

,PROCURADOR DA REPUBLlCA: '-' --n;;:;JÇ~~~~2:::------
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. CONFIDENCIAL 

. POLICIA FE[)EF~AL 
SUPERINTENDIÔNCIA REGiONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

. DRCOR ~ Delegacia Regional de Cambale ao Crime Organizado 
DELEFIN.- Delegacia de Repressão a Cri ls contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

\ 

TESTEMUN HA: ---:-,,====:s;~~tJ~R~Ó~d~I~lg~O~p~1 ã&í~~. :P~. ~oe~re~ifílra~. ".---,--.:..--'----:--

. A difusão.não autorizada deste conhecimento . 
caracteriza,vlolaç:io de sigilo funcfonal capitulado no 

art. 325 do Código Penal: Brasileiro." .'. ' 
Pe.na: r8clus~o d.e 2 (dois) a 6 (sei~) an'os e multa. 

.. . .... 

.. ...,.",. . .. 

Constitui crime "realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de infonnátlca ou telemãtlca.,ou quebrar segredo de 

. ·-,.1.:' _~ustiça, sem autorlz~çAo judicial ou'com objetivos não 
. autorizados em lei, nos, termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

. ~ena:·.ReClusão de dois a quatro ano~, e multa. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Nesta data, foi encerrado o segundo volume da Pet 5210, à folha 
nO 499. 

Brasília, 25 de setembro de 2014 . 

Fabian oreira 
MatrÍ ula 2535 
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