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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 68 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
, que presta PAULO ROBERTO COSTA 

Ao(s) 09dia(s) do mês de setembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n° 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de PAULO ROBERTO COSTA,brasileiro, casado, filho de Paulo BachmannCosta e Evolina 

, Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01 /1954 em Monte Alegre/PR, Engenheiro, identidade 
1708889876 -CRENRJ, o qual firmou acordo de colaboração que será levado à ratificação 
elo Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República DIOGO 
CASTOR DE, MATTOS com delegação daquele para atuar no caso, e dos advogados do 
declarante, BEATRIZ CATTA PRETA, OAB/SP 153879 (ausente neste ato), e LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA, OABSP 320868, sob todas' as cautelas de, sigilo determinadas, 
atendendoaos,ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido,PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 

, advogado LUIZ HENRIQUEVIEIRA, OABSP, 320868 é, seu defensor legalmente nomeado 
paralheassistirno presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; 
QUE o,' declarante afirma qUe pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com 
investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público 
Federal; QUEo declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao ,direito ao silêncio, 

, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art: 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung Hera, 
Serial NumberE2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas 
empapei), nos termos do §13 do art. 40 da Lei nO 12,850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados, e entregues ao representante do Ministério Público Federal ora 
presente, o qual ficará responsável pelá guarda; 'custódia e preservação do sigilo das 

'inforniações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboraçao 
,dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-Ia ao casoconcreto,estalido ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos ,seguintes resl!itados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/201,3: 1-' a identificação dos demais coautores e partícipes 

, da organização criminosa e das ilifrações penais por eles praticadas; li - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão ele tarefas da orgánizaçãocriminosa; 111 - a prevenção de, 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV -a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta personalidade do 
colaborador, a riatureza, ascircunstãncias, a gravidade e a repe são social do fato 
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· criminospeaeficáda da colaboração; QUEo declari:lnte·tambémdeclara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos noart, 5° da Lei nO 12,850/2013: 1- usufruir das medidas 
'de proteÇão previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 

.coautores e partícipes; IV- participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V- não ter sua ideritidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 

. fotografado ou filmado, sem Sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal· diverso dos demais corréUs ou condenados; QUE,está sendo 
advertido de que deverá evitarqualquer tipodecomul)icação com os demais investigados 
como forma de acerto de versões, ajuste ou qualquer forma de condução. de suas 
. declarações, tanto direta como indiretamente (por meio de advogados, familiares ou qualquer 
outro), o que poderá implicar em prejuízo ao seu acordo; QUE, no tocante a pessoa de 
HENRY HOYER DE CARV,i},LHOsabe ser um empresário do RJ que possui ume empresa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 

52
80

27
44

10
0 

Pe
t 5

21
0



• 

• 

CONFIDENCIAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Federal. ' 

.. , 

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

" ' DECLARANTE: ' 
~~--~~~~74~~*=~~~~--~----------
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PROCURADOR DAREPÚBLlCA: ~_~~~~~~::::::==~ __ --:-

, 

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

',- .. 

. . 
A difusão não autorizada deste" conhecimento 

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

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

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

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