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Aos 15 de setembro de 2020, nesta Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, via ferramenta
oficial da Polícia Federal TEAMS, onde se encontrava a Delegado de Polícia Federal, FABIO ALVAREZ
SHOR, compareceu PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, que perguntado a respeito dos fatos, cientificado do
teor da investigação, o declarante foi informado do seu direito de permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas ou de responder algumas, calar-se em outras. Indagado sobre sua
formação acadêmica, respondeu que possui curso superior incompleto na área de jornalismo; Indagado sobre
sua profissão, respondeu que atualmente exerce o mandado de Deputado Federal pelo PSC do Paraná; QUE
anteriormente trabalhou como jornalista na empresa de comunicação SBT do Paraná/PR; QUE esclareceu
que continua a exercer a atividade de jornalismo de forma paralela a de Deputado Federal; QUE já ocupou o
cargo de Deputado Federal na legislatura iniciada em 2016, quando assumiu como suplente no período de
março a novembro de 2016; Indagado de sua naturalidade, respondeu que é natural de Presidente
Venceslau/SP; Indagado sobre os locais em que possui residência, respondeu que tem residência na cidade
de Curitiba/PR e residência funcional em Brasília/DF; Indagado se possui redes sociais, respondeu que sim;
QUE possui conta no FACEBOOK (PAULO EDUARDO MARTINS), INSTAGRAM (@Deputado Paulo
Martins), TWITTER ( @Paulo Martins 10) e YouTube ( canal Paulo Martins); Indagado se recebeu
monetização por suas redes sociais, respondeu que recebeu uma pequena quantia até 2018 pelo YouTube,
mas desde tal data não recebe nenhuma monetização de suas redes sociais; Indagado sobre o conteúdo de
suas publicações em suas redes sociais, respondeu QUE publica sobre sua atuação como parlamentar e
também análises sobre fatos que considera relevantes; Indagado se já participou de manifestações,
respondeu que já participou em manifestações ocorridas nos anos de 2014, 2015 e 2016 como cidadão; QUE
como parlamentar não participou de nenhuma manifestação; QUE não participou das manifestações ocorridas
no dia 19 de abril de 2020 em frente ao QG do Exército nem em manifestações contra o STF e o Congresso
Nacional; Indagado se já financiou manifestações contra as instituições, respondeu que não; Indagado se já
divulgou ou promoveu de alguma forma ideias contra as instituições, respondeu QUE não; Indagado se
participou, incentivou ou financiou atos contra o STF, respondeu QUE não; Indagado se participou, incentivou
ou financiou ideias que propaguem a intervenção militar, a animosidade entre as forças armadas e os poderes
constituídos, respondeu QUE não; QUE inclusive, o declarante afirma que é atacado por pessoas e grupos
que defendem a ideia de intervenção militar; Indagado se contratou os serviços da empresa INCLUTECH (S8
SAMPA AGENCIA DE PROPAGANDA), respondeu QUE não; QUE só utiliza a verba parlamentar para
custeio de seus deslocamentos de Brasília para o Paraná e vice-versa; Indagado se conhece SERGIO
FERREIRA DE LIMA JUNIOR, respondeu QUE não; Indagado se conhece a pessoa de ALLAN LOPES DOS
SANTOS, respondeu QUE sim; Indagado como conheceu ALLAN LOPES dos SANTOS, respondeu QUE
conheceu ALLAN em torno do ano de 2012 por meio da ferramenta HangOut, que seria uma espécie
entrevista que o declarante concedeu a ALLAN DOS SANTOS na época em que atuava como jornalista da
emissora SBT no estado do Paraná/PR; QUE no ano de 2014 conheceu pessoalmente ALLAN DOS SANTOS
numa palestra que ALLAN realizou em Curitiba/PR; QUE posteriormente teve contatos esparsos com ALLAN
DOS SANTOS por meio de ligações telefônicas e troca de mensagens; QUE o declarante conversava com
ALLAN sobre jornalismo, mídia independente; QUE o declarante era considerado uma referência da mídia
convencional para ALLAN DOS SANTOS e outros profissionais da área;  Indagado sobre sua relação atual
com ALLAN DOS SANTOS, respondeu QUE possui uma relação de respeito com ALLAN; QUE conversava
pessoalmente ou por mensagens com ALLAN DOS SANTOS; Indagado se possuía ou possui algum projeto
profissional ou pessoal com ALLAN DOS SANTOS, respondeu QUE não; Indagado se frequenta ou
frequentou a residência de ALLAN DOS SANTOS em Brasília, na região do Lago Sul, respondeu QUE sim;
QUE a ida do declarante a residência de ALLAN DOS SANTOS em Brasília se deu basicamente para dar
entrevistas no canal TERÇA LIVRE;  Indagado se participa de grupos de WhatsApp com ALLAN DOS
SANTOS, respondeu que sim, que se recorda de participar do grupo GENGIS HOUSE; QUE não se recorda
de participar do grupo de WhatsApp denominado QG ESTADO MAIOR; Indagado sobre quais assuntos eram
tratado nesses grupo de WhatsApp, respondeu QUE eram abordados temas políticos, de comunicação, de
acontecimentos e assuntos de interesses gerais que tinham repercussão; QUE o declarante solicita informar
que muitas das vezes é incluído em grupos de WhatsApp sem sua autorização e por ser DEPUTADO
FEDERAL fica em uma situação difícil caso saia dos grupos; Indagado se ALLAN DOS SANTOS já solicitou
informações em relação ao exercício do mandato do declarante, respondeu que sim; QUE ALLAN DOS

Fl. 179
SR/PF/DF

2020.0060052



SANTOS, como jornalista, já procurou o declarante para tratar de assuntos políticos relacionados a atividade
de Deputado Federal do declarante; Indagado se ALLAN DOS SANTOS solicitou que assinasse a revista
denominada TERÇA LIVRE, respondeu que possivelmente sim, mas ressalta que não assinou a revista em
questão, apesar de o declarante ter assinado outras revistas; Indagado sobre o diálogo ocorrido por meio do
aplicativo de mensagem WhatsApp com ALLAN DOS SANTOS em 12/07/2019 em que afirma que precisava
falar pessoalmente com ALLAN DOS SANTOS, respondeu que não se recorda do assunto que foi tratado;
Indagado sobre o tema relacionado a TVCI abordado por ALLAN DOS SANTOS com o declarante em um
diálogo por meio do aplicativo WhatsApp na data de 12/07/2019, respondeu que ALLAN DOSAN SANTOS
procurou o declarante por ser um profissional da área de jornalismo no estado do Paraná e por isso acreditou
que o declarante tivesse algum conhecimento sobre o assunto da TVCI, que é uma emissora do estado; QUE
ALLAN DOS SANTOS tinha o interesse de saber quem era a pessoa de ADEMAR MONTEIRO; Indagado
sobre um projeto de OSWALDO EUSTÁQUIO que seria financiado financeiramente por ADEMAR
MONTEIRO, citado por ALLAN DOS SANTOS em conversa com o declarante, por meio do aplicativo
WhatsApp, respondeu que não tem conhecimento sobre o assunto em questão; Indagado sobre a mensagem
que encaminhou para ALLAN DOS SANTOS sobre a pessoa de ADEMAR MONTEIRO, afirmando: “Sujeito
muito esperto para ganhar dinheiro! Sócio oculto dele e o Paulo Bernardo! Procura interlocutor no atual
governo”, respondeu QUE trata-se de uma informação compartilhada, de ouvir dizer, mas que o declarante
não possui nenhum conhecimento concreto sobre tais fatos; Indagado se conhece a pessoa de OSWLADO
EUSTÁQUIO, respondeu QUE não conhece pessoalmente a pessoa de OSWLADO ESUTÁQUIO, não tendo
qualquer vínculo pessoal com ele; Indagado sobre a importância e influência de ALLAN DOS SANTOS no
governo federal, respondeu QUE por ALLAN DOS SANTOS ser um jornalista com grande influência em
relação ao público que apoia o atual Governo, por conhece pessoas do governo e por isso ter canais para ser
ouvido, o declarante entende que se trata de uma  figura importante, possuindo condições de propor política de
interesse de seu grupo de apoio; QUE tais fatos são da natureza da atividade política, citando como exemplo 
a jornalista MONICA BERGAMO, jornalista de esquerda, trabalhando em um veículo de comunicação
criticado pelo próprio Presidente da república, mas que, caso solicite contato, é prontamente atendida por
integrantes do governo federal; Indagado se ALLAN DOS SANTOS abordou temas da pauta parlamentar
sugerindo determinado direcionamento, respondeu que possivelmente sim; QUE ALLAN DOS SANTOS por
ser um jornalista  de viés conservador, em conversas sugere determinados temas que são considerados
caros a sua ideologia política, fato comum a pessoas que possuem canal com parlamentares; Indagado se
tem conhecimento e participou de reuniões na residência de ALLAN DOS SANTOS no Lago Sul em
Brasília/DF, respondeu  QUE tem conhecimento e que acredita ter participado em uma única oportunidade no
ano de 2019; Indagado sobre os assunto que eram tratados nessas reuniões, respondeu QUE tratavam sobre
pautas conservadoras e articulações políticas para viabilização de tais pautas, como por exemplo a reforma
da previdência; Indagado sobre quais pessoas participaram da reunião em que esteve presente, respondeu
QUE se recorda do Deputado Federal FELIPE BARROS, da Deputada Federal BIA KICIS, além de outras
pessoas, mas que não se recorda no momento; Indagado sobre o áudio enviado a ALLAN DOS SANTOS na
data de 20 de abril de 2020 encaminhando o contato de CARLOS MARUN e afirmando que CARLOS MARUN
visitou TEMER e CUNHA na cadeia  e que se ALLAN “convencer, ele consegue convencer os caras, por ser
um personagem chave”, respondeu QUE CARLOS MARUN era o Ministro da Articulação Politica do Governo
do Ex-Presidente MICHEL TEMER, amigo de EDUARDO CUNHA e, caso ALLAN DOS SANTOS tivesse
algum interesse sobre assuntos relacionados ao governo passado, o declarante disse a ALLAN DOS
SANTOS que deveria procurar CARLOS MARUN; QUE o declarante esclarece que a data em que enviou o
áudio a ALLAN DOS SANTOS era o dia de seu aniversário e por isso não se recorda de detalhes da referida
conversa. Esclarece que essas conversas são normais com jornalistas, principalmente quando recebem
alguma informação e tentam apurar com suas fontes; Indagado se utilizou a pessoa de ALLAN DOS SANTOS
e a empresa TERÇA LIVRE para direcionar interesses políticos de seu grupo, promovendo ataques a
adversários e pautas de interesse, respondeu QUE não, que apenas deu entrevistas ao canal TERÇA LIVRE
sobre assuntos relacionados a sua atividade parlamentar, vocalizando suas opiniões que são públicas desde
sua atividade como jornalista no ano de 2010 na empresa de comunicação SBT do Paraná/PR; Indagado se
percebeu em sua relação com ALLAN DOS SANTOS ideias relacionadas a intervenção militar nas
instituições, respondeu QUE não, que inclusive não se coaduna com tal pensamento; QUE o declarante
inclusive não se permite relacionar com pessoas que tenham essa linha de pensamento e se fosse o caso de
ALLAN DOS SANTOS, o declarante não se relacionaria com ele; QUE consigna “que os fatos investigados
neste inquérito sejam esclarecidos a luz da Constituição Federal, que nenhuma narrativa externa interfira nas
conclusões das investigações, reafirmo a fé nas instituições, na Constituição Federal, no direito de liberdade
de expressão e na preservação das nossas instituições. A crítica serve como um instrumento de
aperfeiçoamento das instituições e não necessariamente um ataque. É como diz Santo Agostinho é preferível
aqueles que me criticam e me corrigem do que aqueles que me adulam e por isso me corrompam”.

 
______________________________________________________
Declarante
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______________________________________________________
Advogado(a)
 

Documento eletrônico assinado em 15/09/2020, às 17h39, por FRANCISCA MARIA BONIFACIO
MEDEIROS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de

2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:

42d0d56854a3bf32568f428bbb0f8eabb8cd867f
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