
 

 

 

 

 

 

 
FATO RELEVANTE 

A quem possa interessar 
 
 
Como advogada de JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, tendo sido duramente 
atingido com possíveis danosos reflexos em seus negócios e sua vida pessoal, pelas  
matérias jornalísticas veiculadas nesta data, dando conta do conteúdo do Termo de 
Colaboração nº 11, de Alberto Youssef, no âmbito de Acordo de Colaboração Premiada 
quanto aos fatos investigados na denominada “Operação Lava Jato”, cujo  sigilo fora 
levantado pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, tornando-o público, 
venho externar repúdio ao conteúdo inverídico e afrontoso das declarações do colaborador 
e prestar, em respeito aos clientes, parceiros de trabalho, amigos, familiares e às pessoas de 
boa-fé que o conhecem os esclarecimentos seguintes: 
 
1) O Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo é, também, colaborador da justiça no âmbito da 
mesma operação policial, sendo certo que já declarou tudo o quanto tinha conhecimento 
acerca dos fatos investigados, inlcusive sobre seu funcionário, Sr. Franco Clemente Pinto. 
As declarações do Sr. Julio Camargo já são de conhecimento público, e já foram 
amplamente divulgadas. 
 
2) As afirmações lançadas pelo colaborador Alberto Youssef são temerárias porque 
absolutamente inverídicas. Não há a indicação de um elemento de prova, sequer indiciária, 
acerca dos fatos mentirosos ali narrados. A alusão a um certo “pen drive” não passa de 
criação do colaborador em questão. 
 
3) Já quanto à ilusória e absurda conclusão de que o Sr. Julio Camargo tenha uma relação 
“muito boa” com o Sr. José Dirceu, apenas porque este teria viajado em avião de sua 
propriedade, deve ser esclarecido que a aeronave em questão, qualificada como taxi aéreo, 
era deixada sob a administração da TAM, a qual tem o dever de cuidar da manutenção, 
hangaragem e afretamento da mesma. Isso significa que, ao haver interessados no 
afretamento da aeronave, a TAM apenas pergunta ao proprietário se utilizará o avião 
naquele período ou não. A responsabilidade é inteiramente da TAM, inclusive quanto ao 
recebimento dos valores pelo afretamento. 
 
4) Tudo o que havia a ser esclarecido e informado às Autoridades sobre os fatos 
investigados na denominada “Operação Lava Jato” fora feito nos termos de declarações 
em colaboração, conforme já citado, não havendo nenhuma pendência por parte do 
Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo, seja pela entrega de documentos, seja por 
informações adicionais. 
 
 
São Paulo, 12 de fevereiro de 2015. 
 
Beatriz Catta Preta 
Advogada de Julio Gerin de Almeida Camargo 



 

 

 

 


