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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

1ERMO DE COLABORAÇÃO N. 02 

DE ALEXANDRE ROMANO 

Às 10h47 do dia 13 de outubro de 2015, na 
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, presentes 
o Procurador da República Andrey Borges de Mendonça, 

integrante do Grupo de Trabalho instituído pela 

Procurador-Geral da República por meio da Portaria 
PGR/MPU nº 3, de 19/01/2015, e o Delegado de Polícia 
Federal Ricardo Hiroshi Ishida, foi realizada, observando-se 
todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, 
na presença do advogados Luís Gustavo Rodrigues Flores, 
OAB PR 27865, Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB 

PR 77507, Daniel Alberto Casagrande, OAB SP 172 733, a 

oitiva de ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, 
brasileiro, casado, advogado, filho de João Baptista de 
Oliveira Romano e de Yara Prudente Correa de Oliveira 
Romano, portador da Carteira de Identidade Registro Geral 
n º 2.367.751-08-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
192.088.158-11 , residente e domiciliado à Rua Alvorada, 

153, apto 262, São Paulo, o qual declarou: QUE renuncia, 

na presença de seu defensor ao direito ao silêncio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos 
termos do §14 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013; QUE o 
declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2FWJJHFA37556), além do registro escrito (duas 
vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
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art. 4º da Lei nº 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente assinados e custodiados pelo 
representante do Ministério Público ora presente, o qual 
ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do 
sigilo das informações e, ulteriormente, apresentação ao 
Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação aos fatos 
tratados no Anexo 02 (CLIEN1ES INDICADOS POR 
PAULO FERREIRA) afirmou o seguinte: QUE quando abriu 
seu escritório, o depoente, necessitando de recursos e 
clientes, ligou para diversos amigos, dentre eles PAULO 
FERREIRA, pedindo para que lhe indicasse alguns clientes; 
QUE em 2009, PAULO FERREIRA convidou o depoente para 
um evento no Rio Grande do Sul, em um Hotel em Porto 
Alegre, acreditando que se tratava de um evento 

preparatório para a campanha dele; QUE neste evento 

estavam cerca de 20 pessoas; QUE neste evento, PAULO 
FERREIRA disse ao depoente que tinha uma empresa que 
poderia trabalhar com o depoente e que poderia ser feita 
uma "parceria"; QUE esta "parceria" seria entre PAULO 
FERRElRA, o depoente e a empresa por ele indicada; QUE 
PAULO FERREIRA disse que a empresa era uma "parceira" 

dele, que teria uma dívida, não sabendo o depoente ao 

certo se com o próprio PAULO FERREIRA ou com o PT, e 
nem sabendo o motivo; QUE esta conversa foi em um 
ambiente aberto, mas de um modo mais reservado, tendo 
participado apenas o depoente e PAULO FERREIRA; QUE 
neste momento, PAULO FERREIRA já mencionou a 
empresa, qual seja, a empresa CONSTRUBASE; QUE PAULO 
FERREIRA disse que seria feita uma "parceria", em que 

PAULO FERREIRA indicaria a empresa, o depoente 
"prestaria serviços" para a empresa e o depoente ajudaria 
PAULO FERREIRA com as despesas de campanha; QUE os 
detalhes desta "parceria" foram estabelecidos em outro 
momento; QUE acredita que a empresa procurou o 
depoente, no seu escritório da Rua Iguatemi; QUE PAULO 
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quais sejam: CONSTRUBASE, SCHAHIN, FERREIRA GUEDES, 
TONIOLO BUSNELO, FIDENS e BEYDOUN; QUE em geral o 

modus operandi era o seguinte: PAULO FERREIRA indicava 

uma empresa ao depoente; QUE estas empresas haviam 
procurado PAULO FERREIRA ou para ajudar na campanha 
deste, quando não queria fazer uma doação oficial, ou 
porque tinha uma dívida com PAULO FERREIRA; QUE no 
caso da CONSTRUBASE e da BEYDOUN acredita que se 
tratava de uma dívida que a empresa possuía com PAULO 

FERREIRA; QUE questionado que tipo de dívida, acredita 

que tenha relação com a PEIROBRAS, pois certa vez um 
diretor da CONSTRUBASE comentou com o depoente que 
queria aumentar a participação na PEIROBRAS; QUE o 
depoente, porém, disse que não tinha ingerência no tema e 
acabou não pedindo maiores detalhes; QUE, não havia uma 
regra, e PAULO FERREIRA lhe comunicava a empresa por 

meio de mensagens, de ligações, de encontros pessoais, 
inclusive em restaurantes, no escritório do depoente e 
também na sede do PT, em São Paulo; QUE a sede do PT 
em São Paulo ficava na Rua Martins Fontes, no Centro, 
perto da Praça da Sé; QUE PAULO FERREIRA foi muitas 
vezes no escritório do depoente, na Avenida Funchal, tanto 
no 9º quanto no 8º andar; QUE a secretária do depoente, 

de nome CARINA MENATO FERUN, já presenciou PAULO 

FERREIRA comparecendo no escritório do depoente; QUE 
se compromete a fornecer os dados de CARINA MENATO 
FERLIN posteriormente; QUE no escritório da Funchal é 
necessário fazer o registro na portaria, por meio de foto e 
de identificação; QUE tem certeza que há registro de 
PAULO FERREIRA na portaria, salvo se houve alguma 
mudança, mas acredita que não ocorreu; QUE já almoçou 

em vários restaurantes com PAULO FERREIRA, como por 
exemplo no restaurante Lakes, na 402 Sul, em Brasília por 
exemplo; QUE uma vez indicada a empresa por PAULO 
FERREIRA, normalmente uma pessoa responsável pela 
empresa 
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depoente se encontrava pessoalmente com a pessoa; QUE 
o depoente, em todos os contratos indicados por PAULO 
FERREIRA atuou de duas formas: ou por meio do 
superfaturamento de contratos de prestação de serviços 
advocatícios ou pela simulação de contratos de consultoria; 
QUE no caso de contrato simulado, como não havia efetivo 
trabalho, PAULO FERREIRA recebia 70% do valor da nota 

emitida e o depoente ficava com 30%; QUE no caso de 
contrato superfaturado, o percentual era de 60% para 
PAULO FERREIRA e 40% para o depoente, também do valor 
total da nota faturada; QUE a pessoa da empresa que 
procurava o depoente ou o próprio PAULO FERREIRA já 
indicava um valor que deveria ser repassado a este último; 

QUE com base neste valor era que se emitia a nota fiscal, 
com serviços superfaturados ou simulados; QUE a pessoa 
da empresa que procurava o depoente já sabia que haveria 
a emissão de notas fiscais simuladas ou superfaturadas; 
QUE em relação às seis empresas mencionadas, tem 
certeza de que os representantes das empresas tinham tal 
ciência; QUE também PAULO FERREIRA tinha consciência 

de que se tratava de notas simuladas ou superfaturadas; 
QUE foi PAULO FERREIRA quem trouxe esta sugestão para 
o depoente, querendo que o depoente emitisse notas 
fiscais para que PAULO FERREIRA recebesse determinada 
quantia devida pelas empresas; QUE o depoente acabou 
aceitando para não apenas ajudá-lo, mas também "se 
ajudar"; QUE uma vez procurado pela empresa, o 

depoente, se houvesse a prestação de serviços, enviava 
uma proposta para a empresa, em seguida recebia a 
resposta; QUE, uma vez aceita a proposta, o depoente fazia 
o contrato e, se fosse o caso, prestava o serviço e depois 
emitia a nota; QUE em seguida o depoente emitia a nota e 
recebia o valor da empresa na conta do escritório OLlVEIRA 
ROMANO, como se fosse "honorários", e o depoente 
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casos, que serão abaixo descritos (contrato com 1.EÔNIDAS 
GIACOMETI e com FELIPE SANTOS DA SILVA); QUE da 
parte de PAULO FERREIRA (de 60 a 70%) o depoente 
sacava no banco e entregava para ele, em espécie, no 
escritório do depoente ou nos diversos almoços que tinha 
com PAULO FERREIRA; QUE em algumas situações o valor 
era repassado para PAULO FERREIRA através de 

transferências bancárias ou através do pagamento de 
contas fornecidas por PAULO FERREIRA; QUE PAULO 
FERREIRA nunca indicou suas próprias contas para depósito 
de valores; QUE tais documentos comprobatórios se 
encontram em anexo ao presente termo; QUE o depoente 
apresenta diversos extratos bancários, em que identificou, 
por meio de sua financeira CARINA MENATO FERLIN, as 
transferências ou saques que são destinados para PAULO 

FERREIRA; QUE tais transferências, depósitos em cheque ou 
saques relacionados a ilícitos estão destacados em amarelo 
nos extratos; QUE em alguns casos está identificado à mão 
a empresa que recebeu os valores a pedido de PAULO 
FERREIRA, a partir de extratos obtidos pelo financeiro do 
depoente; QUE o depoente tinha uma planilha em que 

fazia o controle de tais pagamentos, mas que já foi 

destruída; QUE a identificação de PAULO FERREIRA é feita 
pela sigla "PF'; QUE nota, porém, que no extrato de 
outubro de 2014, algumas anotações na conta de 
NATHALIE, esposa do depoente, foi anotado "PF' em lugar 
de "NF', mas que deve ter sigo engano; QUE em janeiro de 

2010, por exemplo, há um saque de R$ 10.000,00 que, com 
grande probabilidade, seja para PAULO FERREIRA; QUE há 

transferências para a empresa SRB ESTADO MAIOR DA 
RESTINGA, que está identificada nos extratos como "ONG 
POA RESTINGA PF'; QUE esta ONG é ligada a PAULO 
FERREIRA, pois se trata de uma organização carnavalesca, 
que ajudava PAULO FERREIRA na campanha, pedindo votos 
para ele; QUE em relação a março de 2010, há uma 
transferência de 
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MORAES, que é uma amiga de PAULO FERREIRA; QUE 
ADRIANA trabalhou com PAULO FERREIRA na campanha 

política de 201 O e depois veio a trabalhar com a esposa de 

PAULO, a Ministra TEREZA CAMPELO; QUE acredita que 

ADRIANA seja amiga de TEREZA; QUE TEREZA CAMPELO 
não tinha conhecimento dos ilícitos envolvendo seu 
marido; QUE em uma oportunidade, inclusive, PAULO 
FERREIRA pediu para o depoente intermediar uma 

conversa com a esposa dele sobre uma empresa de seguro 

ou gráfica; QUE PAULO FERREIRA pediu ao depoente para 

conversar com TEREZA pois disse que não tratava de 
assuntos ilícitos ou mesmo encaminhamento de pleitos 
com ela; QUE por isto o depoente afirmou acreditar que 
TEREZA não soubesse da atuação ilícita de PAULO 
FERREIRA; QUE em relação ao valor de abril de 2010, a 

transferência de R$ 4.000,00 para MARIA THEREZA ALVES, 

o depoente não sabe quem é e não se recorda se tem 

ligação com PAULO FERREIRA; QUE em relação ao cheque 
de R$ 2.000,00 de maio de 2010, para IBONITA DE 

CARVALHO, o depoente afirma que se trata de uma 
assessora de PAULO FERREIRA; QUE acredita que IBONITA 
trabalhava com ele em Porto Alegre; QUE a transferência 

de R$ 4.200,00, em 14 de maio de 2010, para VIVIANE DA 

SILVA RODRIGUES, o depoente afirma que se trata de uma 

amiga de PAULO FERREIRA; QUE VIVIANE era a pessoa de 

contato de PAULO FERREIRA com os blocos carnavalescos; 
QUE o depoente já esteve reunido com PAULO FERREIRA e 
VIVIANE, acreditando que tal encontro tenha sido no 
escritório do depoente; QUE transferia valores 

mensalmente para VIVIANE, a pedido de PAULO FERREIRA, 
acreditando que tenha se estendido por cerca de dois anos; 

QUE os valores pagos para VIVIANE eram contabilizados 
como despesas pessoais do depoente; QUE em relação ao 
mês de julho de 2010, houve transferências para ANA 
PAULA FERREIRA (filha de PAULO FERREIRA), IBONITA (que se trata de ; A D: d~t;:rr)á sqonada), 
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JONAS FERREIRA (filho de PAULO FERREIRA) e SILVANIA 
(que era uma antiga secretária de PAULO FERREIRA); QUE 
nunca teve relacionamento comercial, mas apenas pessoal 
com os filhos de PAULO FERREIRA, não tendo nenhum 
motivo para fazer transferências, a não ser a transferência 
de valores para PAULO FERREIRA; QUE não se recorda 
quem seja SANDRO FERRAZ ou NAIR GOMES DOS REIS 
OLIVEIRA; QUE todas estas contas foram indicadas ao 
depoente por PAULO FERREIRA pessoalmente; QUE em 
relação a agosto de 2010, não sabe quem seja SANDRO 
FERRAZ, JUUO GARCIA, EMOOGEM ou a.ÁUDIO; QUE 
questionado como CARINA FERLIN identificou tais valores 

como sendo destinados a PAULO FERREIRA (PF), afirmou 
inicialmente não saber, mas acredita que possa ser por 
meio dos controles internos da empresa do depoente; 
QUE, com apoio de seus defensores, em contato com os 
familiares do depoente, esclarece que CARINA FERLIN fez 

tais identificações com base nos canhotos dos cheques, 
cuja cópia irá apresentar para juntada; QUE em relação a 

setembro de 201 O, a transferência para pessoa de 
MARCELO MACHADO DOS SANTOS, o depoente acredita 
que, como o depósito era para Alvorada/RS, tenha relação 
com PAULO FERREIRA; QUE não se recorda da pessoa de 
ÉLCIO, referente ao mês de novembro de 201 O; QUE em 

relação a um depósito para MARCELO ROSAURO ZASSO, 
de dezembro de 2010, sabe que é um funcionário ou 

assessor político de PAULO FERREIRA; QUE a pessoa de 
ANGELITA, beneficiada no valor de R$ 4.999,00, de 31 de 
janeiro de 2011, acredita que seja uma advogada 
relacionada a PAULO FERREIRA; QUE em relação à 

transferência para IV SOM INS1RUMENTOS MUSICAIS, no 
Realengo/RJ, ocorrida em 23 fevereiro de 2011, também 
não se recorda, mas deve ter anotação no canhoto do 
cheque como sendo para PAULO FERREIRA; QUE em 
relação à transferência para GILMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, de R$ 4.500,00, de abril /)2011. não se rec~ 
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de tal pessoa, mas há identificação no extrato da 

abreviação "PF', significando PAULO FERREIRA; QUE em 

relação a ANGELITA ROSA, acredita que seja a advogada 
acima mencionada como ANGELITA; QUE a anotação à 

mão, no mês de dezembro de 2011, "Nath -> PF', significa 

que deve ter havido uma transferência da conta do 

depoente para a NATHALIE ROMANO, esposa do 

depoente, e desta conta para uma conta indicada por 

PAULO FERREIRA; QUE os cheques são assinados pela 

esposa do depoente, NATHALIE ROMANO; QUE em relação 
ao mês de fevereiro de 2011, a transferência para a 
PORTANOVA ADVOGADOS será tratada em anexo 

específico, enquanto a transferência para a XYZ pode ter a 

ver com compra de ingressos para PAULO FERREIRA; QUE 

em relação a depósitos com destinos à cidade de 

ALVORADA/RS, o depoente acredita que seJam 

transferências em favor de PAULO FERREIRA, pois se trata 
de cidade conurbada com Porto Alegre, de onde PAULO 
FERREIRA é originado, e cidade com a qual o depoente não 

tem qualquer relacionamento; QUE a transferência ocorrida 

em 29.10.2013, no valor de R$ 6.000,00 para o favorecido 

JONAS PF, tratava-se do filho de PAULO FERREIRA; QUE 

esta transferência, porém, foi feita a pedido de PAULO 

FERREIRA, como um "pedido de um amigo", para ajudar 
nas despesas do filho de PAULO; QUE PAULO FERREIRA se 
encontrava com o depoente e pedia uma "ajuda" e o 

depoente ajudava; QUE fez outras transferências a pedido 

de PAULO FERREIRA, mesmo após cessados os "créditos" 

de PAULO FERREIRA, como, por exemplo, a transferência 

para ''EUZABEfH PF" no valor de R$ 7.000,00, em 
29.10.2013; QUE não se recorda quem é a tal EllZABEfH; 
QUE o depoente realizou quatro pagamento de cartões de 
crédito, em agosto de 2014, que foram feitos também a 

pedido de PAULO FERREIRA, mas sem vínculo com 

contratos; QUE questionado sobre alguns pagamentos 

feitos a 
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foram pagamentos de despesas de condomínio para 
PAULO FERREIRA; QUE o depoente não tem como 
relacionar cada pagamento feito a PAULO FERREIRA com 
um contrato específico, mas tem certeza que diz respeito a 
uma das seis empresas acima mencionadas; QUE acredita 
que os pagamentos para PAULO FERREIRA tenham sido, no 
total, em torno de R$ 1,5 milhão; QUE tais pagamentos 
ocorreram entre 2009 e 2012; QUE em relação ao contrato 

de parceria feito entre OLIVEIRA ROMANO e IBÔNIDAS 
GIACOMETI, de 5 de outubro de 2009, cuja cópia ora é 
juntada, trata-se de um funcionário de PAULO FERREIRA, 
que ajudava este último na campanha, na cidade de São 
José do Ouro/RS; QUE o depoente sequer conheceu 
IBÔNIDAS; QUE foi PAULO FERREIRA quem pediu para o 
depoente realizar tais pagamentos em favor de IBÔNIDAS 

e o depoente o fazia através de RPA, ou seja, Recibo de 
Pagamento de Autônomo, depositando os valores na conta 
de IBÔNIDAS, a partir do conta do escritório do depoente; 
QUE IBÔNIDAS nunca prestou qualquer serviço de fato 
para o escritório do depoente; QUE tais valores eram 
abatidos dos créditos que PAULO FERREIRA tinha com o 
depoente; QUE em relação ao contrato de prestação de 
serviços de informática com FELIPE SANTOS DA SILVA, 

datado de 01 de outubro de 2009, respondeu que também 
foi uma pessoa indicada por PAULO FERREIRA; QUE o 

depoente também não conheceu FELIPE e acredita que ele 
prestava serviços de informática para PAULO FERREIRA; 
QUE a forma de pagamento também era por meio de RPA, 
sendo que os pagamentos eram feitos a partir do escritório 

do depoente; QUE as demais pessoas do escritório do 
depoente não tinham conhecimento destes contratos; QUE 
a sistemática acima descrita será detalhada em relação às 
empresas CONS1RUBASE; SCHAIN; FERREIRA GUEDES; 
FIDENS; TONIOLO BUSNELO e BEYDON em termos de 
depoimento próprios; Nada mais havendo a ser 
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