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TERMO DE DECLARAÇÕES DE 

PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA: 

Aocs) 05 dia(s) do mês de julho de 2016, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - SÃO 

PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava RODRIGO LUIS SANFURGO DE CARVALHO, 

Delegado de Polícia Federal, 1ª Classe, matrícula n.º 15995, compareceu PAULO 

ADALBERTO ALVES FERREIRA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), 

filho(a) de JOVENTIL MARQUES FERREIRA e MARIA ALVES FERREIRA, nascido(a) aos 

04/02/1959, natural de Santiago/RS, terceiro grau completo, profissão professor, 

documento de identidade nº 1006851545-SSP /RS, CPF 292.921.580-15, residente na(o) 

SQN 115, bloco -505, ASA, Brasília/DF, fone 61-98124-6059, na presença do Advogado Dr. 

LEONARDO VINICIUS BATOQUIO, OAB 176.078, com escritório na Av. Paulista, 1471, 16º 

andar, telefone 11-3285-6600. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE entrou na 

executiva nacional do PT no ano de 2003, quando assumiu o cargo de relações 

institucionais do partido; QUE em 2004 assumiu secretaria de relações internacionais do 

PT; QUE no final de 2005 foi escolhido como Secretário de Finanças do PT, exercendo 

referida função até dezembro de 2009; QUE em 2010 ficou na segunda suplência de 

Deputado Federal, assumindo o mandado em março de 2012, onde permaneceu até abril de 

2014; QUE após, trabalhou na Câmara dos Deputados, como assessor da bancada do PT e, 

depois, recentemente, como assessor da comissão de fiscalização financeira e controle; 

QUE permaneceu nesta última função até o momento; QUE não tem conhecimento da 

existência de cartel de empresas que atuaram em licitações da PETROBRAS; QUE não tem 

conhecimento de empresas de construção que teriam efetuado oferta e/ou pagamento de 

valores a funcionários da PETROBRAS; QUE não conhece RENATO DE SOUZA DUQUE; QUE 

não conhece PEDRO BARUSCO FILHO; QUE não conhece nenhum gestor ou diretor a 

PETROBRAS envolvido na Operação LAVA JATO; QUE não tem conhecimento de e 
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de construção que teriam realizado oferta e/ou pagamento de valores a algum partido 

político para obter vantagem em licitações ou execução de contratos com a PETROBRAS; 

QUE não recebeu ou presenciou ofertas e/ou pagamentos de empresas em virtude de 

contratos por elas obtidos junto à PETROBRAS; QUE afirma desconhecer qualquer reunião 

que teriam tratado da obra de execução dos serviços de construção predial para a 

ampliação do Cenpes; QUE não tem conhecimento se as empresas OAS, CARIOCA, 

CONSTRUBASE, CONSTRUCAP e SCHAHIN negociavam e pagavam propina a funcionários 

da PETROBRAS; QUE não tem conhecimento se houve oferta, solicitação ou pagamento de 

valores para funcionário da PETROBRAS especificamente em relação ao contrato firmado 

pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES com a PETROBRAS; QUE não tem conhecimento se as 

empresas OAS, CARIOCA, CONSTRUBASE, CONSTRUCAP e SCHAHIN negociavam e 

pagavam propina a representantes de partidos políticos em virtude de contratos firmados 

com a PETROBRAS; QUE não tem conhecimento se houve oferta, solicitação ou pagamento 

de valores para representante de partido político especificamente em relação ao contrato 

firmado pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES com a PETROBRAS; QUE conhece ALEXANDRE 

CORREA DE OLIVEIRA ROMANO desde 2006; QUE em 2006 ALEXANDRE ROMANO 

procurou o declarante, que estava na Secretaria Nacional do PT, oportunidade em que se 

apresentou como ex-vereador do PT da cidade de AMERICANA/SP; QUE ALEXANDRE 

ROMANO estava estruturando um escritório em São Paulo e, portanto, estava procurando 

pessoas que poderiam ajudá-lo em tal tarefa; QUE chegou a estabelecer com ALEXANDRE 

ROMANO uma relação de amizade, a ponto de ser padrinho de casamento dele; QUE 

contudo, não teve negócios com ALEXANDRE ROMANO; QUE não acompanhou ou 

colaborou os negócios e empresas de ALEXANDRE ROMANO; QUE não recebeu valores de 

ALEXANDRE ROMANO ou de suas empresas; QUE, entretanto, notou a desenvoltura e 

ascensão profissional de ALEXANDRE ROMANO; QUE a ascensão profissional de 

ALEXANDRE foi extremamente rápida; QUE ALEXANDRE afirmou ao declarante que 

referida ascensão foi fruto das causas herdadas do escritório de seu pai; QUE não recebeu 

valores em espécie de ALEXANDRE ROMANO; QUE conhece a escola de samba SOCIEDADE 

RECREATIVA E BENEFICENTE ESTADO MAIOR DA RESTINGA; QUE con ece VIVIANE DA 
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SILVA RODRIGUES e SANDRO FERRAZ, bem como o presidente de tal escola; QUE recebeu 

inclusive o título de imperador do samba do Rio Grande do Sul; QUE possui relação com o 

setor da cultura popular do Rio Grande do Sul que incentiva as escolas de samba, por meio 

de modalidade de financiamento, a exemplo de leis de incentivo; QUE em razão da relação 

de amizade e confiança que depositava em ALEXANDRE ROMANO, acabou recebendo dele 

ajuda para a arrecadação de recursos para sua campanha para Deputado Federal em 2010; 

QUE Alexandre não era o Tesoureiro da campanha, mas atuava como captador de recursos 

para campanha; QUE algumas empresas custeavam despesas da campanha para Deputado 

Federal do declarante por meio do escritório de ALEXANDRE ROMANO; QUE afirma que 

não tratou com as empresas CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e FERREIRA GUEDES acerca de 

qualquer financiamento ou ajuda eleitoral para sua campanha para Deputado Federal; QUE 

conhece SILVANIA GOMES TIMÓTEO, JULIO GARCIA, MARCELO ROSAURO ZASSO, 

LEONITA DE CARVALHO, ADRIANA MIRANDA DE MORAES e ANGELITA DA ROSA; QUE não 

conhece GILMAR PEREIRA DOS SANTOS; NAIR GOMES DOS REIS DE OLIVEIRA, MARCELO 

MACHADO DOS SANTOS; QUE solicitou que ALEXANDRE ROMANO fizesse pagamentos a 

SILVANIA GOMNES TEMÉTEO, JULIO GARCIA, MARCELO ROSAURO ZASSO, LEONITA DE 

CARVALHO, ADRIANA MIRANDA DE MORAES, ANGELITA DA ROSA e ELIZABETH em seu 

nome; QUE tais pagamentos para referidas pessoas tinham relação com gastos da 

campanha para Deputado Federal de 2010; QUE o dinheiro vinha de empresas que 

financiavam a sua campanha, bem como de recursos próprios de Alexandre Romano; QUE 

ANA PAULA e JONAS auxiliaram na campanha de 2010 e, por tal motivo, receberam valores 

para pagamento de gastos de campanha; QUE ANA PAULA recebeu um cheque no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) em 03/07/2010; QUE não se recorda quanto JONAS recebeu, 

entretanto, eram valores destinados ao pagamento/custeio da campanha; QUE não 

conhece EMOAGEM, CLAUDIO, ÉLCIO e IV SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS? QUE não se 

recorda do nome FELIPE SANTOS DA SILVA e LEÔNIDAS GIACOMETI; QUE RICARDO 

D'ÁVILA trabalhou em uma empresa que prestou serviços em sua campanha; QUE o 

conhece do Rio Grande do Sul; QUE solicitou que ALEXANDRE ROMANO realizasse 

pagamentos para empresas de RICARDO D'ÁVILA; QUE, contudo, não se recorda o nome de 
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tais empresas; QUE não se recorda o valor; QUE não se recorda de ter pedido que 

ALEXANDRE ROMANO efetuasse outros pagamentos em seu nome; QUE não indicou a 

empresa CONSTRUBASE para a realização de negócios com ALEXANDRE ROMANO; QUE 

nunca indicou a empresa SCHAHIN para a realização de negócios com ALEXANDRE 

ROMANO; QUE não indicou a empresa CONSTRUCAP para a realização de negócios com 

ALEXANDRE ROMANO; QUE não indicou a empresa CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES 

para a realização de negócios com ALEXANDRE ROMANO; QUE conhece JOSÉ ADELMÁRIO 

PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO), ex-presidente da OAS; QUE não tem conhecimento 

atuação de LEO PINHEIRO no CONSÓRCIO NOVO CENPES ou na própria OAS; QUE não tem 

conhecimento de eventual participação de LEO PINHEIRO no cartel de empreiteiras que 

atuava na PETROBRAS e no oferecimento ou pagamento de valores a funcionários da 

Petrobras ou representantes de partidos políticos; QUE conhece AGENOR FRANKLIN 

MAGALHÃES MEDEIROS; QUE não tem conhecimento de eventual participação de AGENOR 

no cartel de empreiteiras que atuava na PETROBRAS e no oferecimento ou pagamento de 

valores a funcionários da Petrobras ou representantes de partidos políticos; QUE não 

conhece GENÉSIO SCHIAVINATTO JUNIOR, Diretor Comercial da CONSTRUBASE;_QUE não 

conhece EDISON FREIRE COUTINHO, funcionário da SCHAHIN;QUE conhece JOSÉ 

ANTÔNIO MARSILIO SCHUVARZ, diretor da SCHAHIN; QUE não tem conhecimento de 

eventual participação de JOSÉ ANTONIO no cartel de empreiteiras que atuava na 

PETROBRAS e no oferecimento ou pagamento de valores a funcionários da Petrobras ou 

representantes de partidos políticos; QUE esclarece que não tem contato com JOSÉ 

ANTONIO há mais de 5 (cinco) anos;QUE não se recorda de ter indicado JOSÉ ANTÔNIO 

MARSILIO SCHUVARZ como contato na SCHAHIN a ALEXANDRE ROMANO; QUE conheceu 

ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, diretor da CONSTRUCAP; QUE não tem conhecimento da 

atuação de CAPOBIANO no CONSÓRCIO NOVO CENPES; QUE não conhece EDUARDO 

RIBEIRO CAPOBIANCO, diretor da CONSTRUCAP; QUE não conhece ERASTO MESSIAS DA 

SILVA JUNIOR, diretor da CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES; QUE não conhece CELSO 

VERRI VILLAS BOAS, DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA 

LIMA. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o e 
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presente que, lido 

advogado Dr. LEO 

SILVA, Escrivão de Polícia Fed 

IADVOGADO(A) 1 : ................... . 

ESCRIVÃO(Ãl 

assina com o{al declarante, na presença de seu 

e comigo, CELSO RICARDO GOMES DA 

ai, matrícula n.0 9.798. 
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