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Seção de Processos Originários Criminais 

TERMO DE ABERTURA 

Em i~ de --t.2~~~"--___ de 201~, fica formado o 
cY Jresentes autos doCa) ______ _ 

__ ----,~~~---" Analista/Técnico Judiciário, 
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Pet n° 5245 

TERMO DE JUNTADA 

Nesta data, junto a estes autos petição oriunda da Procuradoria-Geral 
da República, datada de 18 de dezembro de 2014 e acompanhada de 
cópia do ofício nº 9601j2014-PRPR-FT. 

de 2014 

Matrícula 2535 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

N° 12014 - ASJCRIM/SA]/PGR 
Distribuição por dependência à Reclam.ação n. 17.623-PR 
Relator: Ministro Teori Zavascki 
Reclamante: Paulo Roberto Costa 
Reclamado: Juiz Federal da ]3a Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba/PR 

PROCEDIMENTO OCULTO E EM SEGREDO DE 
JUSTICA 

Esclarecim.ento no requerimento de hom.ologacão de 
acordo de colaboracão de ALBERTO YOUSSEF 

Em manifestação do dia 16 de dezembro próximo passado, o 

Procurador-Geral da República requereu em petições avulsas a 

homologação do acordo de colaboração firmado com Alberto 

Youssef, bem assim, após um resumo dos seus termos de declara

ções, pleito de cisão do procedimento. / 
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I'GR R.eclalll:l!f;i.o nO 17.62:'/PR. escl;lrecilllento ALBERTO YOUSSEr: 

Entretanto, houve um equívoco do Ministério Público ao re

ferir que, juntamente com os termos originais assinados, acompa

nhava uma mídia eletrônica dos respectivos arqUIvos cUJa 

identificação seria um HD Samsung 1 Terabyte, Serial Number 

E2FW]]HD2223B7 (número esse constante dos termos de decla

rações). 

Na verdade, e como devidamente justificado em documento 

que segue anexo, firmado pelos integrantes do Ministério Público 

Federal atuantes em Curitiba/PR, houve necessidade de transposi

ção dos arquivos magnéticos para outro hard disc (de patrimilnio do 

Ministério Público Federal), unicamente por questão de espaço. 

Referido oficio esclarece que "consta dos referidos termos que o 

registro audiovisual do ato de colaboração em mEdia digital foi feito no 

HD Samsung 1 Tera, Serial Number E2FVi1JHD2223B7. Todavia, 

por falta de espaço fisico no referido disco rígido, os arquivos foram copiados 

para outro disco, o qual foi enviado para Vossa Excelfnâa. Na medida em 

que os termos já se encontravam assinados e lacrados, e ainda de modo a 

preservar a higidez da informação originalmente lançada, não foi feita a 

.1<,_ do "m= d, ,,", do dli" "g;d. "m'""" dm 'm'p 

Importante reafirmar que o conteúdo dos depoimentos pres

tados pelo colaborador (termos e registros audiovisuais) estão ab

.oIutamente hígido. , pod,", '" wofiooudo. V 
2 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

PGR ReclaIllaçàc1 Iln 17 .ú~3!PR esclarccimel1to A L13ERTO YOUSSEf 

dos termos por ele assinados, apresentados a Vossa Excelência com 

os respectivos lacres no momento do requerimento de homologa

çao. 

Brasília (DF), 18 de dezembro de 2014 . 

Procurador-Geral da República 

IDI' 
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MPF 
Ministério Público Federal 
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpj.gov.hr 

Ofício n° 960112014 - PRPR-FT 
(Favor mencionar esta· referência na resposta) 

Curitiba, 17de dezembro de2014. 
(Único n° 0004117812014)' 

Ao Excelentíssimo Sr. 

Dr.RodrigoJl)not 
Procurador Geral da República 

Assunto: Termos de colaboração premiada de Alberto Youssef. 
Classificação no .único: Confidencial 

Excelerttíssimo Sr. Ministro: 

URGENTE 

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de me dirigir a 
Vossa Excelência para encaminhar-lhe o termo de Colaboração Premiada por Alberto os 
termos de depoimento, prestados a partir do acordo de colaboração premiada firmado por 
Alberto Youssef. Consoante é. do conhecimento de Vossa Excelência, os depoimentos 
prestados pelo colaborados são gravados em.áúdio e video e reduzidos a termo, de modo a que 
se possa aferir sua autenticidade, sendo que de cada termo consta o número de série do disco 
rígido onde foram gravados 'originàlmente os registros audiovisuais. ' 

Assim, consta dos referidos termos que o registro audiovisual do 
ato de colaboração em mídia digital foi. feito no HD Sansung ITera, Serial Number 
E2FWJJHD2223137. Todavia, por falta de espaço fisico no referido disco rigido, os arquivos 
foram copiados pára outro disco, o qual foi enviado para Vossa Excelência. Na medida em que 
os termos já se encontravam assinados e lacrados, e ainda' de modo a preservar a higidez da 
informação originalmente lançada, não foi feita a aIteração do número de série do disco rígido 
constante dos termos. 

Reafirma-se, nesse 
depoimentos prestados pelo colaborador, seja 
audiovisual. 

sentido, a !li'gideZ do conteúdo dos, 
dos termos, como também do registro 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
. PROCURADORIA DA REPÚBLlCA'NO ESTADO DO PARANÁ. 

. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de alta 
estima e distinta considerarão ... 

~~:dl~~~~-.~-_. :: ... --::::::::::,' .---- . - ?e§,---\- -- ~ 
Deltan Martinazzo Oallagnol 

Procurador República .. 

Januário Paludo 

Procurador Regional da República 

Carlos Fernando dos Santos Lima 

Procurador dl:No(ep~ 

Orlando Martello . 

Procurad!=lr Regional da República 
l' ,. .. ,.//',.. / 

f . ~.::::; ~ / 

Antônio Carlos Welter 

procurado, Re~onal da epública 

Diog 

Proc 

Mattos 

Atha . ibeiro Costa 

procurador\da República' 

Rua Marechal Deodoro. 933 •. Centro - CuritibalPR - CEP 80.060-010 
Fone (Oxx41) 3219-8700 - Fax (Oxx41) 3219-8778 

H;\CRIME\DeltanlFT -lava JalOL Weller\Corrcçâo\149601 - PGR _ HDs '4:.001 
. . 

(VHS) 
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Pet n° 5245 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Relator. 

Bc""',, 18 d'dz:J' d, 20" 

FABIAN'O MOREIRA 

Majícula 2535 
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Supremo 'Tn'6una['Feáera[ 

Petição 5245 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento formulado pelo 
Procurador-Geral da República, complementar a pedido de homologação de 
acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e 
Alberto Youssef, conforme prevê o § 7" do art. 4° da Lei 12.850/2013, com 
vistas sobretudo a (a) determinar a cisão processual, mantendo-se em trâmite 
perante esta Corte apenas as apurações relacionadas a detentores de 
prerrogativa de foro, na linha do entendimento firmado no julgamento do Inq 
3515 AgR (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14-03-
2014); (b) deferir, nos termos do item VI, as providências relacionadas aos 
termos do depoimento prestado por Alberto Youssef. Para tanto, ratificou o 
pedido de homologação e requereu também reconhecimento da validade de 
todos os procedimento adotados na tomada de depoimentos do colaborador; 
autorização para que o Ministério Público mantenha uma cópia dos 
depoimentos assinados, além de cópia da mídia dos aludidos depoimentos; 
instauração de procedimentos autônomos para cada termo em que haja 
competência do Supremo Tribunal Federal; designação de juízo federal para a 
execução das medidas relacionadas ao acordo. 

2. Na data de hoje proferi decisão homologatória do acordo de 
colaboração premiada, no âmbito de procedimento correlato a este, de 
tramitação oculta e sob segredo de justiça, de modo que a validade dos 
depoimentos se acha já ratificada, nos limites da legislação de regência. 

Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, cabe 
apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função a 
análise da cisão das investigações (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLl, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-
2011 PUBLlC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066), assim como -
conforme orientação mais recente - de promover, sempre que possível, o 
desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para 
manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com 

V--
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prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3515 AgR, 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2014 PUBLlC 14-03-2014), 
entendimento que ademais já se aplicava desde há muito quando claramente 
incidente, como no caso, hipótese de "conveniência da instrução e [ ... ] 
racionalização dos trabalhos" (AP 493 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLlC 
07-11-2008 EMENT VOL-02340-01 PP-00121 RT J VOL-00208-01 PP-00014). 

Faz-se necessário esclarecer, entretanto, que essa diretiva 
deve ser afastada na presença de situações excepcionais, em que os fatos se 
revelem "de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu 
esclarecímento", já que "a competência constitucional originária para o 
julgamento de crimes imputados a determinados agentes públicos e 
autoridades públicas, dentre elas parlamentares federais", pode vir "a abranger, 
conforme a excepcionalidade do caso, por prorrogação, os crimes conexos e 
os coacusados desses mesmos crimes (arts. 76, 77 e 79 do Código de 
Processo Penal)" (AP 853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 
19/05/2014, DJe-097 DIVULG 21/05/2014 PUBLlC 22/05/2014) 

Destaca-se que o momento não versa sequer abertura de 
inquérito, mas autênticas peças de informação, e a cautela observada pelo 
dominus litis merece acolhimento, já que, antes de mais nada, prestigia o 
princípio do juiz natural. 

3. No requerimento constante do item VI, g (fls. 124-125), 
referente ao "Termo de Colaboração 49", o Procurador-Geral da República 
afirma que não consta pedido específico em relação às providências a serem 
tomadas em razão "da ausência de anotação pelo Ministério Público Federal no 
momento adequado de todas as referências no termo" e, por estar lacrado, 
requer que, após sua abertura, sejam tomadas providências de acordo com o 
seu conteúdo. 

Contudo, não há como deferir o pedido, porquanto compete ao 
titular da ação penal o exame do depoimento prestado pelo colaborador e 
requerer aquilo que lhe cabe, já que "a iniciativa do procedimento investigatório 
deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do 
STP' (Pet 3.825-QO, ReI. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 
04-04-2008). 

4. Ante o exposto, defiro os requerimentos de cisão processual, 
mantendo-se no Supremo Tribunal Federal aqueles termos em que figurem 
detentores de prerrogativa de foro correspondente (item VII, g), com remessa 
dos demais aos juízos e tribunais indicados, com exceção do constante no item 
VI, g (fls. 124-125), referente ao "Termo de Colaboração 49", o qual, por ora, 
indefiro. 

Defiro, ainda, a manutenção, pela parte requerente, de "uma 
das vias dos depoimentos assinados", mediante aposição de identificação 
como "via PGR", bem assim a manutenção de cópia da mídia com tais 
depoimentos. 

Cumpra-se conforme descrito no item VII de fls. 125-126, 
certificando-se, observada a exceção acima destacada. 
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Em relação ao item VII, g (fls. 125-126), referente ao "Termo de 
Colaboração 49", autue-se em procedimento autônomo, observados o segredo 
de justiça e a tramitação oculta. Rompa-se o lacre, certificando-se, e dê-se 
vista do termo ao Procurador-Geral da República. 

Defiro o requerido no item VII, h, designando o juízo referido no 
item VI, f. 

Designo o Juiz Márcio Schiefler Fontes, magistrado instrutor 
convocado para atuar neste Gabinete, nos termos dos arts. 3°, 111, da Lei 
8.038/1990 e 21-A, § 1°, I, do RISTF, a supervisão do cumprimento do ora 
deferido, já a partir de 5 de janeiro vindouro, com autorização para subscrever 
os expedientes necessários inclusive. 

Intime-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2014 . 

~. -Ministro TEORI ZAVASCKI 
Relator 
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PET 5245 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à decisão proferida no dia 19 de dezembro de 2014 

a fls. 288-290, nas dependências do gabinete de Sua Excelência o Ministro Teori Zavasckl 

(Relator), e na presença do Dr. Márcio Schiefler, Magistrado Instrutor, procedi o deslacre dos 

58 envelopes, conforme detalhado a seguir: 

Lacre 10835 Termo 58 (três laudas) 

Lacre 10834 Termo 57 (três laudas) 

Lacre 10832 Termo 56 (quatro laudas) 
Lacre 10829 Termo 55 (cinco laudas) 

Lacre 10828 Termo 54 (três laudas) 

Lacre 10826 Termo 53 (três laudas) 
Lacre 10824 Termo 52 (quatro laudas) 

Lacre 10822 Termo 51 (quatro laudas) 
Lacre 10819 Termo 50 (seis laudas) 
Lacre 10818 Termo 49 (quatro laudas) 
Lacre 10816 Termo 48 (três laudas) 
Lacre 10814 Termo 47 (quatro laudas) 
Lacre 10812 Termo 46 (três laudas) 
Lacre 10810 Termo 45 (três laudas) 
Lacre 10808 Termo 44 (três laudas) 
Lacre 10806 Termo 43 (três laudas) 
Lacre 10804 Termo 42 (três laudas) 
Lacre 10802 Termo 41 (três laudas) 
Lacre 10800 Termo 40 (três laudas) 
Lacre 10798 Termo 39 (seis laudas) 
Lacre 10796 Termo 38 (três laudas) 
Lacre 10794 Termo 37 (três laudas) 
Lacre 10792 Termo 36 (três laudas) 
Lacre 10790 Termo 35 (três laudas) 
Lacre 10788 Termo 34 (três laudas) 
Lacre 10786 Termo 33 (três laudas) 
Lacre 10784 Termo 32 (três laudas) 
Lacre 10782 Termo 31 (três laudas) 
Lacre 10780 Termo 30 (três laudas) 
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Lacre 10778 Termo 29 (três laudas) 

Lacre 10775 Termo 28 (três laudas) 

Lacre 10663 Termo 27 (três laudas) 
Lacre 10661 Termo 26 (três laudas) 

Lacre 10659 Termo 25 (nove laudas) 
Lacre 10657 Termo 24 (três laudas) 

Lacre 10650 Termo 23 (três laudas) 
Lacre 10648 Termo 22 (três laudas) 
Lacre 10646 Termo 21 (três laudas) 
Lacre 10645 Termo 20 (três laudas) 
Lacre 10634 Termo 19 (seis laudas) 
Lacre 10632 Termo 18 (três laudas) 
Lacre 10631 Termo 17 (quatro laudas) 
Lacre 10625 Termo 16 (três laudas) 
Lacre 10623 Termo 15 (duas laudas) 
Lacre 10622 Termo 14 (seis laudas) 
Lacre 10619 Termo 13 (quatro laudas) 
Lacre 10617 Termo 12 (três laudas) 
Lacre 10615 Termo 11 (quatro laudas) 
Lacre 10613 Termo 10 (quatro laudas) 
Lacre 10612 Termo 9 (duas laudas) 
Lacre 10610 Termo 8 (quatro laudas) 
Lacre 10608 Termo 7 (três laudas) 
Lacre 10605 Termo 6 (três laudas) 
Lacre 10604 Termo 5 (três laudas) 
Lacre 10601 Termo 4 (quatro laudas) 
Lacre 10599 Termo 3 (cinco laudas) 
Lacre 10597 Termo 2 (quatro laudas) 
Lacre 10596 Termo 1 (oito laudas) 

Certifico, ademais, que todos os termos foram juntados as estes autos, com exceção do termo 

49, em virtude do que decidido a fls. 290. 

Brasília, 7 iPneiro de 2015. 

o . \.' rrelra 

Matl2190 
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CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTAOO 00 PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 02 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícía Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício n° 1152/Gab para se proceder á 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado á ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON e do Procurador Regional 
da Republica ANTONIO CARLOS WEL TER, com delegação daquele para atuar no caso, e 
do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OABIPR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o declarante renuncia, na presença de sua defensora, 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 

CONFIDENCIAL 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



------------------------------------------------------ -- - -

• 

• 

CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENO~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA 
DRCOR - Delegacia Regional de Com bale ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

Lei nO 12.850/2013: I - 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 participes; IV - participar das audiências 
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, a fim de esclarecer os fatos declara que no ano de 1997 conheceu a 
pessoa do Deputado JOSE JANENE, com quem desenvolveu um vinculo de amizade; QUE 
no ano de 2001 o mesmo apresentou dificuldades financeiras e solicitou auxilio financeiro 
para uma campanha , tendo o declarante repassado ao mesmo cerca de US$ 12 milhoes 
oriundos da atividade de cambio do declarante, tanto no Brasil (Londrina e São Paulo) 
como no Paraguai; QUE, seguiu fazendo algumas operações financeiras para o mesmo ate 
ser preso no ano de 2003 na Operacao BANESTADO; QUE, antes de ser preso, 
apresentou a JOSE JANENE os dirigentes da empresa BONUS BANVAL, com a qual ele 
passou a operar; QUE, ao sair da prisão o "Mensal ao' já havia eclodido e JOSE JANENE 
já mantinha contato com a pessoa de PAULO ROBERTO COSTA o qual teria sido 
empossado como dirigente da empresa TBG (gasoduto); QUE, recorda-se de ter feito no 
ano de 2003 um pagamento a PAULO ROBERTO COSTA em um shopping no valor 
aproximado de trezentos mil dolares por conta de um contrato entre a TBG e a 
MITSUI/CAMARGO CORREA, a mando de JOSE JANENE; QUE, entre 2003 e 2005 ficou 
afastado dos negócios por conta da sua prisão; QUE, ao sair JOSE JANENE estava 
atuando junto a empresa CSA de CLAUDIO MENTE e RUBENS ANDRADE a qual de fato 
possuía atividade operacional e atuava no ramo de projetos e prospecção de negócios, 
sendo feitas todavia algumas emissões de notas a mando de JOSE JANENE; QUE, no 
ano de 2005, PAULO ROBERTO já atuava junto a Diretoria da PETROBRAS, cabendo ao 
declarante realizar coleta de valores e pagamentos a mando de JANENE em troca de 
comissões, inclusive a fim de reaver os recursos que havia emprestado a JANENE; QUE, 
PAULO ROBERTO foi nomeado como diretor no ano de 2004, acreditando o declarante 
que no período em que esteve preso algum outro operador financeiro realizou o trabalho 
que posteriormente foi atribuído ao declarante; QUE, esses valores com os quais o 
declarante lidava se tratavam de pagamentos feitos por empreiteiras contratadas pela 
PETROBRAS; QUE, questionado como se deu o ingresso de PAULO ROBERTO COSTA 
na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afirma que soube por JANENE que esta 
seria uma manobra política engendrada por JOSE JANENE em parceria com os deputados 
PEDRO CORREA e PEDRO HENRY do PP, sendo que a fim de pressionar o governo o PP 
inclusive promoveu o trancamento da pauta juntamente com outros partidos aliados; QUE, 
pelo que sabe a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA teve ligação com a competência 
técnica co mesmo, juntamente com a disposição deste em promover o esquema de 
contratação de empreiteiras dispostas a contribuir para o partido; QUE, em por volta de 
2007, JOSE JANENE começou a ficar doente e o declarante passou a ter uma participação 
mais ativa no esquema financeiro, inclusive tomando algumas decisões quanto a 
pagamentos e transferência de valores, passando a lidar diretamente com algumas 
empreiteiras, mormente por conta do temperamento difícil de JOSE JANENE; QUE, diz ter 
se reunido por diversas vezes com empreiteiras, PAULO ROBERTO e JANENE em hotéis 
no Rio de Janeiro e São Paulo, bem assim na residência de JANENE no bairro Itaim, em 
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São Paulo; QUE, nessas reuniões recorda-se de ter presenciado alguns diretores de 
empreiteiras fazendo comentários acerca de listas de empresas que deveriam ser 
contratadas havendo algumas reclamações dirigidas a PAULO ROBERTO de que por 
vezes a ordem de contratação não estava sendo respeitada; QUE, essas reunioes eram 
periódicas de duas a três vezes ao mês; QUE, segundo teve conhecimento, as grandes 
empreiteiras reuniam-se para definir os ganhadores das licitações junto a PETROBRAS, 
deliberando também o que seria reservado as empresas menores; QUE, questionado 
acerca do envolvimento de dos dirigentes das empresas nesse esquema, diz acreditar que 
não apenas os diretores mas os donos tinham ciência do esquema, o mesmo se aplicando 
aos acionistas majoritários; QUE, dentre as grandes empreiteiras que participavam do 
esquema anteriormente mencionado, cita: OAS, GALVAO ENGENHARIA, ENGEVIX, lESA, 
CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT, MENDES JUNIOR, SETAL, MITSUI TOYO, 
SKANKAS, QUEIROZ GALVAO, ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA; QUE, 
dentre as empresas de médio porte, destaca: JARAGUA EQUIPAMENTOS, 
CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA, TOSHIBA, dentre outras que não recorda no momento; 
QUE, a pauta das reunioes das quais participou era relativa a contratos e comissões a 
serem pagas; QUE, deseja esclarecer que as comissoes eram obrigatórias, ou seja, as 
empresas que não pagassem sofriam retaliações, podendo citar o caso da empresa 
DELTA; QUE, perguntado se havia algum repasse prévio por parte das empresas, afirma 
que de regra não, mas soube de empresas em relação as quais teria sido exigido o 
pagamento de comissão já na emissão dos convites; QUE, assevera que isso não ocorria 
no âmbito da Diretoria de Abastecimento, mas na Diretoria de Serviços; QUE, segundo 
soube a relação de empresas a serem convidadas era definida pela Diretoria de Serviços, 
competindo a Diretoria de Abastecimento excluir e incluir algum licitante de maneira 
fundamentada e a fim de atender os interesses das empreiteiras e do partido; QUE JOAO 
VACARI, mesmo antes de assumir como tesoureiro do PT atuava perante a Diretoria de 
Servicos dando ordens ao diretor RENATO DUQUE, sendo que alguns pagamentos de 
comissoes devidas pelas empreiteiras, pelo que sabe, teriam sido feitos por meio de 
doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores; QUE, acerca de quem exercia o papel 
desempenhado pelo declarante junto a Diretoria de Serviços, diz não saber; QUE, 
questionado como se dava a dinâmica do favorecimento no âmbito das comissões de 
licitação, afirma que, segundo soube, as empreiteiras não tinham conhecimento prévio do 
orçamento base da PETROBRAS, fazendo um escalonamento de preços entre si conforme 7 
pactuação em relação a quem deveria ser o vencedor; QUE, segundo sabe, as empresas 
que não ganhariam a licitação sequer elaboravam o orçamento detalhado a fim de não ter 
custos inúteis; QUE, afirma que a margem aceitável de variação acerca do orçamento-base 
seria entre -15 e +20%, sendo que no caso de valores muito exorbitantes do orçamento ou 
fora da margem anteriormente referida as empresas eram chamadas para fazer um ajuste; 
QUE, recorda-se que em determinada oportunidade a empresa QUEIROZ GALVAO teve 
de ajustar uma proposta em cerca de um bilhão de reais a fim de viabilizar a sua 
contratação; QUE, questionado se em relação aos contratos celebrados pelas grandes 
empreiteiras havia sempre um ajuste prévio para a contratação, afirma que sim, podendo 
isso ser aferido pela media dos valores recebidos pelas grandes empreiteiras junto a 
PETROBRAS em um determinado período, ou seja, soma dos contratos das grandes 
empreiteiras em determinado período tende a ser muito parecida dado ao ajuste mantido 
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entre elas; QUE" questionado do porque os valores dos contratos serem sempre muito 
proximos do limite de 20% positivo, afirma que as empresas tendiam a oferecer propostas 
sempre altas, sendo chamadas posteriormente para renegociação, sendo que a partir do 
escalonamento de propostas sempre a empresa previamente definida era aquela chamada 
ara renegociar e, ainda, por vezes chamava-se a primeira e a segunda; QUE, segundo 
sabe era raro uma empresa oferecer propostas abaixo do limite de +20%; QUE, competia 
também ao declarante fazer o assessoramento junto as empreiteiras para a realização de 
aditivos, sendo que no caso das refinarias, os mesmos foram uma regra eis que antes da 
contratação das empresas para a execução das obras o projeto executivo não estava 
concluído; QUE, a PETROBRAS contratou empresas para a realização do projeto 
executivo; QUE, não sabe porque não foi esperada a conclusão da projeto executivo a fim 
de evitar ou minimizar a necessidade de aditivos contratuais junto as obras das refinarias; 
QUE, com relação ao suporte político de PAULO ROBERTO COSTA, aponta que por volta 
do ano de 2005/2006 PAULO ROBERTO ficou doente e houve um movimento político,bem 
como por parte de alguns funcionários da própria PETROBRAS a fim de destitui-lo do 
cargo; QUE, para que isso não ocorresse, entrou em cena a bancada do senado do PMDB, 
podendo citar os senadores VALDIR RAUPP, RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCA, bem 
como o Ministro EDSON LOBAO, sendo que a partir de então o PMDB passou a receber 
uma parcela das comissões relativas aos contratos da PETROBRAS, cabendo a 
FERNANDO SOARES fazer as transferências financeiras implementadas pelo declarante 
no que tange aos valores devidos ao PMDB, limitando-se o declarante aos recursos do PP; 
QUE, acerca da distribuição dos valores a serem recebidos pelos partidos, afirma que de 
regra era de 1% sobre o valor dos contratos, sendo que em algumas hipóteses as 
empreiteiras buscavam negociar esse percentual de acordo com a margem de lucro ou o 
valor do contrato; QUE" as empreiteiras negociavam essa redução de valores junto a 
JANENE e o próprio declarante, sendo que a palavra final era dada por PAULO ROBERTO 
COSTA; QUE, o mesmo se aplicava no caso dos aditivos todavia, via de regra a comissão 
dos aditivos era maior do que 1%, podendo chegar ate 5%, sendo tais percentuais 
negociados nas reuniões anteriormente mencionadas das quais o declarante participava, 
juntamente com JANENE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tais valores eram pagos 
pelas próprias empreiteiras sendo que inicialmente JANENE indicava ao declarante quem o 
mesmo deveria procurar junto as empresas; QUE, esclarece que eventualmente o valor da 
comissão sofria uma dedução de impostos, todavia a regra era de que o comissionamento 
fosse feito com base no valor bruto; QUE, esses valores eram pagos tanto em espécie 
como por meio de emissão de notas com base em contratos fictícios de prestação de 
serviços, existindo empresas que preferiam realizar os depósitos no exterior, como no caso 
da ODEBRECHT, por exemplo; QUE, acerca dos controles desses pagamentos, afirma que 
era feito inicialmente por JANENE ate o ano de 2010, sendo que dali por diante isso 
passou a ser feito pelo declarante, por JOAO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; QUE, 
acrescenta que em cada empresa o declarante mantinha contato com determinados 
funcionários, tendo condições de detalhar tais informações posteriormente; QUE, afirma 
que o controle mantido por parte do declarante funcionava através de lançamentos que 
eram de responsabilidade de RAFAEL ÂNGULO LOPES; QUE, de posse dessas 
informações o declarante diz ter condições de ligar cada lançamento financeiro a sua 
finalidade e ao seu destinatário; QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por 

CONFIDENCIAL 

• 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



------- ------ ---

• 

• 

CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combale ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

meio de transferências no exterior em favor das of( shores de LEONARDO MEIRELLE, 
NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; QUE, diz já ter 
utilizado os serviços de HABBIB CHATER para a realização de pagamentos em Brasilia, 
sendo que o declarante mandava um emissário ate o mesmo recolher a quantia e fazer a 
entrega a quem de direito; QUE, nesses casos as pessoas que acionava eram ADARICO 
NEGROMONTE e RAFAEL ANGULO; QUE, assevera que tal modalidade era uma 
exceção, vez que na maior parte das vezes o valor era sacado em espécie e entregue em 
mãos pelo declarante ou pelos emissários anteriormente nominados; QUE, os valores em 
espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas de 
WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; QUE, questionado acerca de como 
se dava o seu deslocamento afirma que ocorria tanto em aviões comerciais como aviões 
fretados, os quais eram pagos em espécie, sem emissão de nota fiscal; QUE, diz nunca ter 
tido problemas em aeroportos, tendo o próprio declarante viajando com dinheiro preso ao 
corpo; QUE, questionado acerca da distribuição dos valores pagos pelas empreiteiras, ou 
seja de 1 % sobre os contratos, afirma que inicialmente eram deduzidos os custos de 
emissão de nota fiscal e transporte (fretamento de aviões ou voos comerciais), em tomo de 
25%; QUE" após a dedução dos custos, a comissão era rateada da seguinte forma: 30% 
para PAULO ROBERTO COSTA, 5% para o declarante, 5% para JOAO CLAUDIO GENU e 
60% para JOSE JANENE; QUE, o declarante informa que era responsável pelo controle de 
caixa dos valores, sendo que nos casos de recebimento de parcelas de contratos o 
declarante retinha os valores em espécie ou os recursos eram buscados junto as 
empreiteiras conforme a necessidade; QUE, a divisão dos valores entre os membros do 
Partido Progressista (dentro da margem de 60%) era definida por JANENE, sendo que 
após a morte deste o próprio declarante se encarregou dessa divisão; QUE, em 
determinada oportunidade PAULO ROERTO determinou a entrega de valores, recordando-
se no caso da campanha para o Senado de GLEISI HOFFMAN no ano de 2010, quando o 
declarante pessoalmente entregou a quantia de R$ 1000.000,00 (um milhão de reais) para 
um senhor em um shopping de Curitiba; QUE, diz que PAULO ROBERTO em determinada 
oportunidade também disse para o declarante "arrumar" dinheiro para a campanha de 
VALDIR RAUPP, tendo o declarante procurado a empresa QUEIROZ GALVAO, a qual fez 
uma doação oficial para a campanha do citado parlamentar, tendo descontado esse valor 
do que era devido ao PP; QUE, acerca desse esquema de financiamento político a partir 
de comissões sobre contratos da PETROBRAS, consigna espontaneamente que o governo 
federal (PT) tinha certamente conhecimento desse esquema; QUE, questionado acerca de 7 
quais empresas utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as empresas de . 
WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO 
MEIRELLES (não recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD 
emitiu notas também ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a cobertura 
de custos de emissão de nota fiscal; QUE, as empresas MO CONSULTORIA, RCI e 
RIGIDEZ não possuíam funcionários ou qualquer estrutura operacional capaz de prestar 
qualquer serviço de assessoria, podendo afirmar com segurança que quaisquer contratos 
firmados pelas mesmas junto as empreiteiras eram fictícios e apenas manejados a fim de 
justificar a transferência de valores; QUE, com relação a empresa LABOGEN, afirma que a 
mesma foi reativada e passou a fazer um trabalho serio por iniciativa do declarante a fim de 
que pudesse reaver os valores devidos por LEONARDO MEIRELLES, sendo tal 
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empreitada do ponto de vista jurídico foi acompanhada por MATHEUS OLIVEIRA; QUE, 
questionado acerca dos valores a serem pagos a PAULO ROBERTO COSTA, afirma que 
inicialmente os valores eram entregues a CLAUDIO GENU e posteriormente a pessoa de 
MARCIO, genro de PAULO ROBERTO COSTA; I:JE, MARCIO possuía um comercio 
"serio" na visão do declarante. Nada mais havend a ser consignado, determinou-se que 
fosse encerrado o presente termo~que, lido e ac do conforme vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes com lacre6 lúmero 10595 0596 padrão Policia Federal. 

AUTORIDADE POLlCIAL:.~--,fI."-f---=:-+---:--:-:-t,l---:-=-::--______ _ 

DECLARANTE:_~~~===S~~~~~~;f ________ _ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: =-o----"-<2"'i-""-:---=-~.,._+-----

PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA: ..",L-,-""'-L--===-_______ _ 

Antonio Carlos Welter 
, 

ADVOGADO: ______ ~~~~~~~~~~srurtm;_-----

TESTEMUNHA: ____ ~~~~~~~~~ntãr~-----
oao Paulo de Alcantara 

A difusão não autorizada eles conhecimento 
caracteriza violação de sigilo tu ional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: rec:lusio de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a ilibriceptação de comunicações 
telefônicas. de infonnática ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos nlo 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 03 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante MARCIO ADRIANO ANSELMO, 
Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matricula nO 9837, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio n° 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, 
filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que 
será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença dos 
Procuradores da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINAlDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINAlDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 midia digital (HD 
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e participes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; " - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
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Lei n° 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 identidade 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, em complementação ao termo de declarações realizado na data de 
ontem, o declarante gostaria de ressaltar que tanto a presidência da Petrobras, quando o 
Palácio do Planalto tinham conhecimento da estrutura que envolvia a distribuição e repasse 
de comissões no âmbito da estatal; QUE indagado quanto a quem se referia em relação ao 
termo "Palácio do Planalto", esclarece que tanto a presidência da República, Casa Civil, 
Ministro de Minas e Energia, tais como LUIS INACIO LULA DA SILVA, GILBERTO 
CARVALHO, ILDELI SALVATII, GLEISE HOFFMAN, DILMA ROUSSEFF, ANTONIO 
PALOCCI, JOSÉ DIRCEU e EDSON LOBAo, entre outros relacionados; QUE esclarece 
ainda que eram comuns as disputas de poder entre partidos relacionadas à distribuição de 
cargos no âmbito da Petrobras e que essas discussões eram finalmente levadas ao Palácio 
do Planalto para solução; QUE reafirma que o alto escalão do governo tinha conhecimento; 
QUE indagado acerca da atuação dos diretores da Petrobras, esclarece que a Presidência 
da Estatal tinha conhecimento dos fatos; QUE se recorda de uma situação em que havia 
uma determinada situação em que houve determinado processo relacionado à contratação 
de serviços de marketing para a Petrobras e que teria sido interrompido em razão de 
irregularidades; QUE numa dessas "atas paralelas" o declarante recebeu a incumbência de 
pagar essas despesas das participantes em razão de determinação direta de SERGIO 
GABRIELI, então presidente, que teria repassado a determinação ao então Diretor PAULO 
ROBERTO COSTA; QUE como o contrato foi interrompido, o declarante pagou o restante 
dos valores devidos, se recordando do pagamento ter sido feito a partir de algumas TED a 
partir da conta da empresa MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATlsTICOS; QUE o 
declarante então recebeu os valores de empreiteiras e então repassou os valores para 
essas empresas de comunicação; QUE não se recorda do nome das empresas, mas 
apenas que uma delas era sediada em São Paulo e outra no Rio de Janeiro; QUE com 
relação ao processo que levou à destituição de PAULO ROBERTO COSTA da Diretoria de 
Abastecimento da PETROBRAS, o declarante acredita que tenha se dado em razão de 
disputas de poder dentro do próprio Partido Progressista, bem como também disputas 
políticas com outros partidos; QUE com o saída de PAULO ROBERTO COSTA, o 
declarante afirma que algumas pagamentos continuaram de "obrigações" assumidas 
naquela época; QUE vários pagamentos continuaram a ser realizados com a sarda de 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE os pagamentos posteriores foram divididos na proporção 
de 70% para PAULO ROBERTO COSTA, 15% para o declarante e 15 % para JOAO 
CLAUDIO GENU; QUE com a saída de PAULO ROBERTO fizeram um "acerto" das 
despesas ainda pendentes em relação a contratos da época em que o mesmo ocupava a 
diretoria de abastecimento; QUE os pagamentos via de regra eram feitos por meio de TED 
e o declarante repassava os valores por meio de entrega física de numerário para o 
PAULO ROBERTO COSTA e JOAO CLAUDIO GENU; QUE os pagamentos geralmente 
eram embasados em serviços que não eram prestados ou alguma fraude na medição de 
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serviços; QUE esclarece que alguns pagamentos realizados para PAULO ROBERTO 
COSTA foram formalizados como contratos de consultoria firmados diretamente com o 
mesmo; QUE os pagamentos por meio de consultoria diretamente a PAULO ROBERTO 
COSTA , com intermediação do declarante, foram formalizados com as empreiteiras 
CAMARGO CORREIA e ENGEVIX; QUE as outras empreiteiras repassavam os valores 
para o declarante, que se responsabilizava pela distribuição dos valores; QUE com relação 
ao contrato com a ENGEVIX e a COSTA GLOBAL foi tratado diretamente com GERSON 
ALMADA; QUE os contratos de consultoria com a CAMARGO CORREIRA foram 
intermediados com EDUARDO LEITE, vice-presidente comercial da empresa; QUE os 
contratos foram formalizados, devidamente amparados por emissão de notas fiscais e seus 
respectivos pagamentos; QUE acredita que CAMARGO CORREIA e ENGEVIX ainda 
possuam pagamentos a realizar; QUE indagado acerca dos valores dos contratos de 
consultoria intermediados pelO declarante com a CAMARGO CORREIA e ENGEVIX, sabe 
que o contrato com a CAMARGO CORREIA era de três milhões pagos em parcelas 
mensais de cem mil reais; QUE o contrato com a ENGEVIX alcançava o valor 
aproximadamente de R$ 730.000,00, pagos em parcelas mensais de R$ 30.000,00; QUE 
todos os envolvidos (o declarante, PAULO ROBERTO, JOÃO CLAUDIO GENU, Partido 
Progressista, mantinham um "controle' desses valores pagos); QUE JOÃO CLAUDIO 
GENU, mesmo após a saída de PAULO ROBERTO COSTA, continuo recebendo os 
valores, que eram distribuídos pelo declarante, mediante entregas ffsicas em 
BRASILlAlDF; QUE os pagamentos eram realizados por meio de TED para pessoas físicas 
ou jurfdicas utilizando-se do operador CARLOS HABIB CHATER ou ainda mediante 
entregas físicas que eram transportadas até BRASILlAlDF; QUE o transporte físico 
geralmente era feito pelo declarante, por RAFAEL ÃNGULO LOPEZ ou por ADARICO 
MONTENEGRO; QUE indagado acerca da participação de GRAÇA FOSTER, o declarante 
esclarece acreditar que a mesma soubesse da estrutura de repasses das construtoras para 
partidos, mas não pode afirmar; QUE entretanto a prática da indicação de cargos politicos 
visando pagamentos é rotineira e ocorre em todos os casos; QUE o declarante esclarece 
ainda que, quando da saída de PAULO ROBERTO COSTA houve uma reunião entre ele, o 
declarante e JOÃO CLAUDIO GENU em que foi realizado o "acerto de contas' dos valores 
ainda pendentes a serem pagos para PAULO ROBERTO e os demais envolvidos; QUE 
indagado acerca da continuidade do esquema de distribuição de valores com a saída de 
PAULO ROBERTO COSTA o declarante esclarece que tal "esquema' não tenha se 
encerrado; QUE afirma que o Partido Progressista não possui qualquer influência na atual 
diretoria de abastecimento. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que 
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes com lacres número 10597 e 10598 padrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ----l>~~~~~~~==t:=------
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DECLARANTE: -~====~=3I?=R~~=::::::,-----------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: Ro:be;Sc1~~~$~ibd~-----
r 

ADVOGADO: ---::;;~===:::n~~~iRí~ ~;;;;;;=t;;;;;~-----

TESTEMUNHA: ______ ~~~ 

A difusão não autorizada deste conhecime o 
caracteriza violação de sigilo funcionai cap ado no 

art. 325 do Código Penal Brasllei 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) a 

ConsUtui crime reatizar a Intel ceptaçio de comunicações 
telefônicas, de infonnática ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça. sem autoriZação judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do 8rt.. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

AO(Sl 06 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado de Polfcia 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 ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença dos 
Procuradores da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD 
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° ~a r ~ 
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Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
li - ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, 
em juizo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - participar das audiências 
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, em relação ao sistema de cartelização e comissionamento envolvendo 
a PETROBRAS (ANEXO 02) afirma que tal esquema iniciou-se com a pessoa de JOSE 
JANENE, ficando a cargo do declarante inicialmente realizar o recebimento junto aos 
empreiteiros; QUE, esta dínâmica teria iniciado ainda quanto o declarante estava preso, a 
partir da assunção de PAULO ROBERTO COSTA como Diretor de Abastecimento, quando 
ficou acertado que as empreiteiras que fossem contratadas pela PETROBRAS iriam pagar 
uma percentagem de 0,5 a 1,0% sobre o valor do contrato o qual seria destinado ao PP; 
QUE o repasse era via de regra no valor de 1,0% e apenas excepcionalmente menos do 
que isso; QUE, esse valor servia para pagar custos e impostos relacionados a emissão de 
notas sendo o restante direcionado ao declarante, a PAULO ROBERTO COSTA e ao 
Partido Progressista - PP, por intermédio do líder desta bancada, conforme determinação 
de JOSE JANENE; QUE na época o líder do PP eram os deputados PIZZOLATI ou MARIO 
NEGROMONTE; QUE, a regra era de que o dinheiro do PP seria entregue pelo próprio 
declarante ou por seus mandatários na residência de JANENE, após o declarante 
promover o saque dos recursos por meio das pessoas que o assessoravam; QUE, as 
pessoas que prestavam serviços para o declarante, carregando dinheiro em espécie, eram 
RAFAEL ÂNGULO LOPES, JAIME "CARECA", ADARICO NEGROMONTE, CARLOS 
ROCHA ("CEARA"), sendo que o ultimo era acionado apenas nos casos em não pudesse 
localizar os demais ou estes estivessem ocupados, pois CEARA recebia por comissão; 
QUE, RAFAEL e ADARICO eram seus funcionários, embora não registrados, e JAIME 
"CARECA" era um policial federal que recebia por viagem realizada; QUE, ADARICO 
recebia em tomo de sete mil reais mensais e RAFAEL ÂNGULO aproximadamente R$ 
14.000,00, sendo que este último era utilizado de forma preferencial pois o declarante 
possula maior confiança no trabalho realizado por ele; QUE, JAIME recebia em tomo de 
quatro a cinco mil reais, ficando os custos de viagem por conta do mesmo; QUE, as 
passagens eram pagas com o cartão dos carregadores, por meio de emissão da 
MARSANS ou mediante dinheiro em espécie, fornecido pelo declarante; QUE, perguntado 
se JAIME facilitava o embarque do declarante e de outros carregadores de dinheiro para 
que não tivessem problemas, afirma que isso não ocorria, não se recordando de nenhum 
episódio em que o mesmo teve que intervir; QUE, preferencialmente viajava ao exterior 
saindo do aeroporto Tom Jobim pelo fato de que, se houvesse problemas JAIME poderia 
tentar solucionar alguma coisa, todavia nunca foi preciso aciona-lo; QUE, a fim de 
implementar esse sistema de pagamento de comissões com aparente legalidade, foi 
estabelecido um sistema de contratação fictícia de empresas e posteriormente a emissão 
de notas fiscais; QUE, perguntado de quem teria sido tal ideia, afirma que ao iniciar a sua 
participação no esquema, tal procedimento de contratos fictícios e notas já era executado 
por JOSE JANENE, utilizando-se de uma empresa de nome CSA, pertencente a RUBENS ~ 
ANDRADE e CLAUDIO MENTE; QUE, acredita que a CSA tenha emitido notas para o . 
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recebimento de comissões de contratos da PETROBRAS; QUE, coube ao declarante dar 
sequencia a esse esquema, sendo que para tanto pediu a WALDOMIRO DE OLIVEIRA 
que utilizasse as suas empresas para figurarem nos contratos a serem celebrados com as 
empreiteiras, emitindo posteriormente as notas respectivas; QUE, as empresa de 
WALDOMIRO DE OLIVEIRA eram a MO CONSULTORIA, RCI INFORMATICA e 
EMPREITEIRA RIGIDEZ; QUE, esclarece que a empresa GFD também emitiu "notas frias" 
no interesse de viabilizar repasses das empreiteiras contradadas pela PETROBRAS ao PP, 
sendo que em relação a tais notas o declarante recebeu integralmente o valor de 20% 
devido usualmente para a operacionalização das transferências; QUE em relação a tais 
notas fiscais fornecidas pela GFD o declarante conseguia "esquentar" dinheiro vivo que 
possuía, pois o fornecia diretamente montante em espécie ao membros do PP recebendo 
dinheiro legalizado das empreiteiras na conta da GFD; QUE, a remuneração de 
WALDOMIRO DE OLIVEIRA correspondia a 14,5% do valor da nota, competindo a ele o 
pagamento dos tributos, ficando para o declarante o restante (5,5%); QUE, acredita que o 
mesmo retirasse o valor liquido de 5% por cada nota, em média; QUE, não sabe se 
WALDOMIRO possuía uma equipe, sendo que todas as tratativas feitas apenas com o 
mesmo, o qual tomava isoladamente todas as decisões nesse sentido; QUE, perguntado 
do porque precisada da pessoa de WALDOMIRO, se poderia criar empresas em nome de 
laranjas, afirma que optou por utilizar os serviços dele a fim de não ter problemas com a 
administração desses assuntos, considerando que o mesmo possui grande conhecimento 
nessa área; QUE, acredita que WALDOMIRO tivesse facilidade em realizar saques 
vultosos em espécie, sendo tais operações realizadas junto ao BRADESCO da Praça da 
Se ou ITAU no bairro Santana, ambos na capital paulista; QUE, acredita que no ano de 
2009 ou 2010 passou a ocorrer alguns problemas no saque dos valores por WALDOMIRO, 
sendo que a partir de então WALDOMIRO lhe apresentou LEONARDO MEIRELLES; QUE 
nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as empresas de 
LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante; QUE para isto o 
declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor sacado, utilizando-se 
para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20% anteriormente mencionados; QUE em 
algumas oportunidades, sobretudo nos casos em que as empreiteiras se recusavam a fazer 
os contratos com as empresas de WALDOMIRO por desejarem notas fiscais de serviços ou 
produtos ao invés de notas fiscais de consultoria, as empresas de LEONARDO também 
passaram a fornecer notas ficais diretamente as empreiteiras contratadas pela 
PETROBRAS; QUE quandO isso acontecia LEONARDO recebia integralmente a 
remuneração que usualmente era paga a WALDOMIRO (14,5% do valor das notas 
emitidas); QUE, acerca das empresas utilizadas por LEONARDO MEIRELLES para a 
emissão de notas fiscais, afirma que não recorda todas no momento, apenas que uma 
delas seria na área de hidrossemeadura e outra se chamava HMAR e que havia também 
um escritório de advocacia, utilizado para a emissão de uma NF para a empresa 
CAMARGO CORREA; QUE, assevera que essa ultima operação seria fácil de ser 
detectada, pois em seguida do pagamento feito pela CAMARGO CORREA com o 
mencionado escritório, ocorreu uma transferência em favor da LABOGEN, empresa de 
LEONARDO MEIRELLES; QUE, ao ouvir o nome da empresa KFC HIDROSSEMEADURA, ~ 
recorda-se de ser esta a empresa de LEONARDO MEl RELES a qual emitiu nota 3 à ~ 
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empresa QUEIROZ GALVAO por conta de um contrato com a PETROBRAS, no valor 
aproximado de 1,6 milhão de reais, presumindo que isso tenha ocorrido em 2011 ou 2012; 
QUE, recorda-se que a primeira operação de comissionamento operacionalizada pela sua 
pessoa foi com a perante a empresa GALVAO ENGENHARIA, por volta do ano de 2005, 
sendo emitida uma nota da empresa MO CONSULTORIA; QUE, recorda-se que esse 
pagamento foi objeto de uma reunião onde o declarante foi apresentado ao Diretor da 
GALVAO ENHENHARIA, de nome DARIO ou EDUARDO, sendo que as tratativas 
posteriores, tanto em relação a obras quanto ao comissionamento e emissão de notas 
fiscais, foram feitas diretamente com um diretor de nome ERTON; QUE, a vista da foto de 
ERTON MEDEIROS FONSECA, CPF 065579318-65, Diretor da Divisa0 de Oleo e Gás da 
empresa GALVAO ENGENHARIA, reconhece como sendo a pessoa a quem se referiu 
anteriormente; QUE, perguntado se ERTON tinha autonomia para tratar de todas as 
questões que lhe eram submetidas, afirma que a maioria das decisões eram adotadas por 
ele, todavia em outras oportunidades o mesmo disse que iria responder depois, não 
sabendo se ERTON consultou algum outro dirigente da GALVAO; QUE, afirma ainda que 
ERTON esteve no seu escritório junto a Avenida São Gabriel, 149, sala 809, São Paulo/SP, 
não recordando em nome de qual empresa o imóvel estava alugado; QUE o declarante 
permaneceu utilizando-se deste local por cerca de três a quatro anos, tendo saído do local 
quando mudou-se para a sede da empresa GFD na Rua Renato Paes de Barros, 778, 20 

andar; QUE, questionado acerca da dinâmica das reuniões entre as empresas que 
prestavam serviços a PETROBRAS, afirma que a partir da divulgação das obras pela 
PETROBRAS as grandes empreiteiras se reuniam entre si a fim de elaborar os consórcios; 
QUE, a partir da decisão das empreiteiras, a Diretoria de serviços, então chefiada por 
RENATO DUQUE, indicado pelo Partido dos Trabalhadores, fazia os convites para as 
empresas designadas pelo cartel; QUE, em sendo a licitação de competência da Diretoria 
de Serviços, chefiada por PAULO ROBERTO COSTA, nomeado pelo PP e com apoio 
politico do PMDB, a lista era encaminhada a esta seção, cabendo a PAULO ROBERTO 
chancelar a nomeação, excluir ou incluir convidados de acordo com o interesse das 
empresas cartelizadas; QUE, o encaminhamento de tais listas ao PAULO ROBERTO 
COSTA era feito por JOSE JANENE ou pelo próprio declarante, sendo fruto de reuniões 
periódicas das quais participava o declarante, JOAO CLAUDIO GENU, PAULO ROBERTO 
COSTA e representantes de empreiteiras cartelizadas; QUE, considerando a participação 
das duas diretorias no esquema (Serviços e Abastecimento) era de conhecimento das 
empreiteiras a necessidade de pagamento de comissões a ambas, ou aos partidos que as 
sustentavam politicamente; QUE, segundo sabe, as comissões devidas a Diretoria de 
Servicos e destinadas ao PT eram tratadas com JOAO VACARI; QUE, acerca de empresas 
de LEONARDO MEIRELLES no exterior, explica que a sua relação comercial com 
LEONARDO era inicialmente relacionada a transferências financeiras, sendo que o 
declarante emitia TEDs para que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o 
dinheiro, tendo LEONARDO executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, 
nos termos antes mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da 
transação no caso dos saques, sem emiSSão de nota fiscal; QUE, ocorreram casos em que 
o declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados as empresas 
usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo este a disponibilização 
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dos valores ao declarante no Brasil; QUE, no tocante a empresa LABOGEN, afirma que 
havia pendências financeiras entre o declarante e LEONARDO, sendo que a fim de reaver 
os seus recursos, cerca de cinco milhões de reais, o declarante decidiu promover uma 
correção nos rumos da LABOGEN, a qual passaria a operar licitamente no ramo 
farmacêutico, deixando de realizar operações de cambio financeiro; QUE, essa alteração 
de escopo da LABOGEN passou a ocorrer a partir do ano de 013, tendo o declarante 
investido mais cerca de R$ 1,5 milhão, existindo outros in stidores como GPI (PEDRO 
PAULO LEONI e outros) e GERALDO NONINO (pess Imente ou por meio de outra 
empresa). Nada mais havendo a ser consignado, dete in ou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado onforme vai p todos assinado e lacrado em 
envelopes com lacres número 1059 0600 padrã leia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ,tL---=::\-----,;~----==:::..---------
Eduardo Maual da Silva 

DECLARANTE: __ ~~~~~~fij~~~~~ _______ ___ 
sef 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: __ ~~==--=----==~~~ ____ _ 
Robe 

ADVOGADO: _______ ==~~~~==~~==~----------

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~~~--------
APF Rodrigo Prado Pereira 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão da 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

ConstitUI crime realizar a inte. ceptaçio de comunicaç6es 
telefônicas. de h.foi iIiIãtica ou teIemitica" ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização Judicial ou com objetivos nau 
autorizados em lei. nos tennos do 8ft. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 06 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença dos 
Procuradores da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD 
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual 
verificará a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juíz recusar a 
homologação caso não atenda aos requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e participes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; " - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° ~a ). 
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Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 
11 - ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, 
em juizo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - participar das audiências 
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, em relação a empresa GFD (ANEXO 03) afirma que a mesma foi 
inicialmente concebida para abrigar o patrimônio ligado aos valores que o declarante tinha 
a receber de terceiros, após a sua saída da prisão; QUE, das pessoas que lhe deviam cita 
JOSE JANENE (cerca de 13 milhões de dólares) NELMA PENASSO (cerca de 900 mil 
dólares); QUE, posteriormente a GFD passou a realizar investimentos sob a forma de 
aquisição de empresas com dificuldades financeiras, sua recuperação e posterior venda; 
QUE, acerca da criação da empresa GFD INVESTIMENTOS afirma que em meados de 
2008 ou 2009 contratou a pessoa de CARLOS PEREIRA COSTA o qual, pelo que sabe, 
anteriormente prestava servicos as pessoas de CLAUDIO MENTE e RUBENS ANDRADE 
para constituir tal empresa; QUE, a GFD INVESTIMENTOS, inicialmente denominada DGF 
foi capitalizada a partir de aportes da empresa DEVONSHIRE GLOBAL FOUND sediada no 
exterior, não sabendo exatamente onde, no valor aproximado de oito milhoes (não sabendo 
se reais ou dólares); QUE, a DEVONSHIRE também foi criada a mando do declarante e 
tinha como procurador CARLOS PEREIRA DA COSTA; QUE, o valor do aporte feito pela 
DEVONSHIRE proveio de contas administradas por JULIO CAMARGO (titular das 
empresas PIEMONTE, TREVISO e AUGURI), mediante uma operação de cabo entre o 
declarante e JULIO CAMARGO; QUE, afirma que a contrapartida do cabo no Brasil foi feita 
mediante entrega de dinheiro em espécie pelo declarante a pessoa de JULIO CAMARGO; 
Os recursos da DEVONSHIRE ingressaram regularmente no Brasil por meio de contratos 
de cambio de investimento; QUE, perguntado do porque não queria aparecer como titular 
da empresa GFD afirma que mantém uma discussão judicial com a Receita Federal, 
pretendendo salvaguardar esses recursos de sua titularidade do conhecimento do fisco; 
QUE, CARLOS PEREIRA COSTA recebia um valor fixo em torno de sete ou oito mil reais 
mensais mais uma parte do rateio dos lucros da GFD; QUE, após a vinda de CARLOS 
COSTA, passaram atuar junto a GFD, JOAO PROCOPIO, MARIO LUCIO e ENIVALDO 
QUADRADO; QUE, não sabe se a GFD sempre teve sede na rua Renato Paes de Barros 
778, 2° andar, mas caso ela tenha sido instalada em outro lugar foi por um curto período de 
tempo; QUE, acerca da emissão de notas fiscais pela GFD, afirma que foram feitas a fim 
de que o declarante vertesse o dinheiro em espécie que havia recebido de pessoas que lhe 
deviam recursos e relativo comissões de empreiteiras contratadas pela PETROBRAS por 
dinheiro em conta corrente, pois pretendia afastá-Ia de outras operações que realizava, 
principalmente de cambio e de atendimento as demandas do Partido Progressista; QUE, as 
outras notas emitidas pela GFD foram relativas a comissoes recebidas pelo declarante pela 
venda de tubos da SANKO SIDER, de MARCIO BONILHO; QUE, assevera que as notas 
não foram emitidas a partir de contratos de comissionamento, mas uma outra espécie, 
provavelmente consultoria financeira, uma vez que a GFD não estava autorizada em seu 
contrato social, a promover a intermediação de negócios; QUE, para viabilizar esses 
negócios, o declarante utilizava de seus contatos junto as empreiteiras do esquema de 
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cartelizacao dos contratos da PETROBRAS, dentre elas a CAMARGO CORREA, UTC, 
CONSORCIO CONEST, JARAGUA, QUEIROZ GALVAO, GALVAO ENGENHARIA, 
SETAL, OAS; QUE, segundo recorda, houve uma tabela enviada por FABIANA ESTAIANO 
ao declarante através do email paulogoia58@hotmail.com. onde esta mencionado o 
comissionamento do declarante e o que seria "repasse", ou seja, os valores que a SANKO 
deveria repassar ao partido; QUE, perguntado do porque a SANKO repassaria valores ao 
partido, uma vez que não mantinha contratos diretos com a estatal, afirma que a SANKO 
teria sido contratada pela empresa CAMARGO CORREA principalmente para formalizar os 
repasses devidos pela CAMARGO CORREA ao PP; QUE, esse repasse da CAMARGO 
CORREA ao Partido Progressista por meio da SANKO era formalizado através de valores 
depositados junto a empresa MO CONSULTORIA; QUE, assevera que a GFD fez outros 
investimentos em hotéis de Salvador e Aparecida, terreno em Alvaro de Freitas, imóveis 
em Curitiba, terreno na cidade do Rio de janeiro, hotel em Porto Seguro, terreno em 
Camaçari, empresa de rastreamento (CONTROLE), GRACA ARANHA, PACIFIC TOUR, 
um helicóptero e uma aeronave, sendo o ultimo o negocio desfeito; QUE, o veiculo 
Mercedes Benz foi adqurido com recursos proprios e manteve no nome do antigo 
proprietário, sendo que o carros das suas filhas foi comprado com recursos do declarante; 
QUE, quanto ao veiculo Land Rover apreendido, assevera que o deu a PAULO ROBERTO 
COSTA por conta de comissionamentos devidos a ele; QUE, acerca do quadro de pessoal 
da GFD, afirma que alem dos colaboradores anteriormente nominados, havia faxineiras e 
copeiras; QUE, na mesma sede da GFD funciona a empresa WEB HOTEIS, a qual 
administrava de Aparecida, Salvador e Porto Seguro, sendo que em relação a Aparecida e 
Salvador apenas uma fracao era de titularidade da GFD, sendo que no caso de Porto 
Seguro todo o empreendimento pertencia a sua empresa GFD; QUE, a UTC possuía 
participação junto ao hotel de Salvador, acrescentando o declarante que desconhecia que 
a UTC também teria investido nesse empreendimento antes da GFD vir a adquirir uma 
parte dele (cerca de 30%); QUE, ainda em relação a GFD, afirma que a mesma investiu na 
aquisição da empresa MALGA ENGENHARIA, a qual lida com a locação de equipamentos; 
QUE, perguntado se a GFD possui sócios junto a MALGA ENGENHARIA, afirma que não; 
QUE, a MALGA foi adquirida de LEONARDO MEIRELLES, sendo que a mesma 
anteriormente teria prestado serviços a empresa DELTA de maneira desconforme, onde a 
DELTA teve de assumir o passivo trabalhista da MALGA, mpetindo a GFD terminar de 
resolver as pendencias dentre a MALGA e a DELTA; Q ,acrescenta que LEONARDO 
MEl RELES omitiu essas pendências ao lhe transferir a e presa. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o p~ sente termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado e lacrado em enve 5 com lacres número 10601 e 
10602 padrão Polícia Federal. 

AUTOR I DADE POLlCIAL:/--__ ~=_:____,,,L__:-:-"-=-:::-::-L--------
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DECLARANTE:--__ ~~~~~CJ~~~~ef------------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -=-:--",.,."'-:----:-__ ~,----::..___+_---------

( 

ADVOGADO:----~:;~~~~~~~~etdIoSSãrrt,Õ!;----------

\ 
TESTEMUNHA: ___ ~~§§~~~~~~~~~~~~~~=----

oi:lrigo Prado I"elelra 

A difusio nio autorizada deste conheçlmenlo 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois' a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crtme realizar a interceptação de comunicaçéies 
telef6nicas, de informática ou telemãtlca, Ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do 8ft. 10 da LeI 9.296196. 

Pena: ReclusAo de dois a quatro anos. e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 09 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante MAR CIO ADRIANO ANSELMO, 
Delegado de Policia Federal, 1". Classe, matrícula nO 9837, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, 
filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que 
será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença dos 
Procuradores da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), alémdo registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles pra.ticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
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Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
II - ter nome, qualificação, imagem e demais infonnações preservados; 111- ser conduzido, 
em juizo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - participar das audiências 
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, em continuação às declarações prestadas, o presente tenno tratará do 
Fato 04 previsto nos anexos, sobre a pessoa de JULIO CAMARGO; QUE o declarante foi 
apresentado a JULIO CARMARGO por intermédio de JOSE JANENE, por volta do ano de 
2003, para que pudesse fazer alguns recebimentos relacionados à Diretoria de 
Abastecimento da PETROBRAS; QUE em meados de 2005 a 2006 passou a ter 
relacionamento mais intenso com o mesmo; QUE JULIO CAMARGO era representante da 
MITSUE TOYO e da PIRELLI; QUE a MITSUE TOYO atuava em algumas obras de 
engenharia; QUE a PIRELLI era fornecedora de equipamentos para a PETROBRÁS; QUE 
JULIO CAMARGO também era relacionado à CAMARGO CORREIA; QUE ao que sabe ele 
era amigo de JOAO HEULER; QUE JULIO CAMARGO, ao que sabe, também prestava 
alguns serviços de consultoria e gerenciamento em obras da CAMARGO CORREIA, como 
por exemplo o Gasoduto Brasil Bolívia ou ainda em obras realizadas em parceria entre a 
CAMARGO CORREIA e a MITSUE TOYO; QUE indagado se havia efetiva prestação de 
serviços de consultoria e gerenciamento de obras, o declarante acredita que havia parte 
desses serviços que não eram realizados de fato; QUE o declarante destaca ainda ter 
recebido parte de valores referente à comissões da CAMARGO CORREIA por intermédio 
de operações com JULIO CAMARGO; QUE esclarece que tais operações foram realizadas 
por intermédio das pessoas jurídicas AUGURI, TREVISO e PIEMONTE; QUE ao que se 
recorda essas operações foram formalizadas por meio de contratos de mútuo ou contratos 
de investimento na GFD ou empresas do grupo controladas por ALBERTO YOUSEF; QUE 
também efetuou diversas operações com JULIO CAMARGO em que o mesmo pagava no 
exterior e o declarante fazia os pagamentos no Brasil em Reais, via de regra para a pessoa 
de FRANCO, que era funcionário de JULIO CAMARGO no escritório em SAO PAULO, ou 
para a pessoa de FÁTIMA, funcionária de JULIO CAMARGO no escritório no RIO DE 
JANEIRO; QUE o escritório em SAO PAULO era localizado na Rua Joaquim Floriano, em 
um prédio ao lado do SUPERMERCADO pAo DE ACUCAR, acreditando ser no quarto 
andar, na sala 41; QUE no RIO DE JANEIRO, sabe que o escritório era localizado na Rua 
da Assembléia, 10, 34. Andar; QUE indagado se fazia pagamentos por ordem de JULIO 
CAMARGO para terceiros, esclarece que pode ter enviado algum pagamento para algum 
endereço por indicação do mesmo, embora não se recorde; QUE grande parte dos valores 
eram pagos em moeda corrente nos escritórios de JULIO já mencionados; QUE indagado 
acerca das pessoas jurídicas utilizadas para emissão de notas fiscais para serviços de 
consultoria, acredita que as operações se realizassem por meio da PIEMONTE e da 
TREVISO; QUE não se recorda os nomes das contas utilizadas no exterior por JULIO 
CAMARGO; QUE tem conhecimento de que JULIO CAMARGO efetuava com frequência 
operações de distribuição de lucros e sua consequente remessa para o exterior; QUE ao 
que sabe JULIO sempre se utilizava da corretora AGORA; QUE se recorda de ter recebido 
pagamentos de JULIO nas contas da DEVONSHIRE GLOBAL FUN , QUE em algumas 
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oportunidades, OS pagamentos eram feitos em contas no exterior indicadas por NELMA 
PENASSO ou de LEONARDO MEIRELLES; QUE afirma com absoluta certeza que JULIO 
efetuou pagamentos para o PARTIDO PROGRESSISTA, que eram intermediados pelo 
declarante; QUE acredita que os valores entregues em moeda corrente nos escritórios de 
JULIO CAMARGO também fossem destinados a pagamento de agentes políticos; QUE 
destaca ainda que JULIO CAMARGO possuía ligações com o PARTIDO DOS 
TRABALHORES, notadamente com JOSE DIRCEU e ANTONIO PALOCCI; QUE tem 
conhecimento de que JULIO CAMARGO era proprietário do avião CITATION EXCEL, que 
foi utilizado em diversas oportunidades por JOSE DIRCEU; QUE é possível afirmar que 
JULIO CAMARGO era responsável por instrumentalizar uma parte dos repasses da 
CAMARGO CORREIA para agentes públicos. Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por 
todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 10603 e 10604 padrão Polícia 
Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: __ -j~~~~~~~~=~~_;::-__ 

DECLARANTE: __ ---''''-===~ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: Rõiiêr~~~~:fo~~~---:---

ADVOGADO: ____ ~~~~~~~~~~~~1trn;--------

TESTEMUNHA: ______ Jij~~~~~~~a_------
APF 

A difusão não autorizada deste çonhacimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e muna. 

ConstibJi crime realizar a inteJ ceptação de comunicaç6es 
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sam autorizaçIo judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei. nos termos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusio de dois a quatro anos., e multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 09 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em CuritibalPR, perante MAR CIO ADRIANO ANSELMO, 
Delegado de Polícia Federal, 1°. Classe, matrícula nO 9837, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, 
filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que 
será levado á ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador 
da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da 
Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 
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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; li - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização Criminosa; 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 
beneficio levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do falo criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
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Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 
II - 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 identidade 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, em continuação às declarações prestadas, o presente termo tratará do 
Fato 05 previsto nos anexos, sobre a pessoa de JULIO CAMARGO e afretamento de 
navios; QUE por volta de 2005/2006, em determinada oportunidade o declarante foi até o 
escritório de JULIO CAMARGO em SAO PAULOISP, por ordem de JOSE JANENE, para 
que recebesse valores referentes a comissões de afretamento de navios; QUE recebeu 
aproximadamente setenta a oitenta mil dólares; QUE os pagamentos perduraram por 
aproximadamente sete a oito meses, sempre com os mesmos valores; QUE após esse 
período, ao que sabe, JULIO CAMARGO não mais operou o afretamento de navios junto a 
PETROBRAS; QUE uma das divisões da Diretoria de Abastecimento era uma divisão 
relacionada a aluguéis de navios; QUE JULIO CAMARGO conhecia algumas empresas 
que atuavam na área, entre elas a MISTUE; QUE ao que sabe tratava-se de contratação 
direta; QUE parte dos valores era destinada a PAULO ROBERTO COSTA; QUE quando a 
Diretoria de Abastecimento passou a ser dividida com PMDB, a atuação na área de 
afretamento foi repassada a FERNANDO SOARES (FERNANDO BAIANO); QUE apenas 
uma pequena parte era operada por JOAO CLAUDIO GENU, por meio de um broker 
chamado PEDRO, que possuia um escritório de NITEROI; QUE na divisão dos valores que 
eram recebidos pelo declarante, trinta por cento era destinada a PAULO ROBERTO, cinco 
por cento para o declarante, cinco por cento para JOAO CLAUDIO GENU e sessenta por 
cento para o partido; QUE na época JOSE JANENE ainda era vivo e era quem 
determinada como seria efetivada a divisão dos valores do partido; QUE essas operações 
relacionadas a afretamento de navios perdurou por apenas sete a oito meses; QUE 
também tem conhecimento de que HUMBERTO, genro de PAULO ROBERTO, também 
operou na área de afretamento de navios; QUE ao que sabe JOAO CLAÚDIO GENU, 
FERNANDO SOARES e HUMBERTO continuaram operando na área de afretamento de 
navios até a saída de PAULO ROBERTO da Diretoria de Abastecimento; QUE se recorda 
também de um cõnsul da GRÉCIA que atuava na área de afretamento de navios; QUE não 
sabe dizer a quais contratos havia comissionamento ao PARTIDO PROGRESSISTA ou 
outros partidos. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres número 10605 e 10606 padrão P 'cia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAl: --/.~,.t:;~~=.=~::::;:=+=-------

DECLARANTE: _______________ ~~-----
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AI o~u 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -=-.,--_--,-,----,-"""''=-_..,...,.. __ ~~---

ADVOGADO: ____ ~~~~~~~~~~~~~~------

TESTEMUNHA: _______ ~~~~~~77~~--------
riel Pereira 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e muna. 

Constitui crime realizar a ÍlileiceptaçãO de comunicações 
telef6nicas, de infonnática ou telemãtica. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autoriZaçlo judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

AO(Sl 09 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante MARCIO ADRIANO ANSELMO, 
Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula nO 9837, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, 
filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual finnou acordo de colaboração que 
será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador 
da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo detenninadas, atendendo aos ditames da 
Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afinna que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no presente ato, confonne detennina o §15 do art. 4° da Lei nO 
12.850/2013; QUE o declarante afinna que pretende colaborar de fonna efetiva e voluntária 
com investigações policiais e processos criminais, nos tennos finnados com o Ministério 
Público Federal; QUE o 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 midia digital (HD 
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos tennos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das infonnações; QUE o declarante afinna estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e participes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; \I - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos dire· s do colaborador previstos no art. 5° da 
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Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 
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 identidade 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 qu 
condenados; QUE, em continuação às declarações prestadas, o presente termo tratará 
dos fatos mencionados no Anexo n. 06 sobre a atuação de JULIO CAMARGO relacionada 
às obras da MITSUE TOYO em Cabiúnas, São Jose dos Campos e Araucária; QUE com 
referência a MITSUE TOYO, a pessoa de JULIO CAMARGO era representante da mesma; 
QUE o declarante recebeu a incumbência apenas de realizar os recebimentos de repasses 
dessas obras realizadas pela MITSUE TOYO para a PETROBRÁS; QUE ao que sabe as 
obras eram localizadas em CABIÚNAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e ARAUCÁRIA; QUE 
parte dos valores foi recebida em efetivo no escritório de JULIO CAMARGO em SÃO 
PAULO; QUE outra parte dos valores foi recebida no exterior, utilizando-se de contas 
fornecidas por NELMA PENASSO, LEONARDO MEIRELLES; QUE a divisão do valor 
seguia a "regra geral", sendo trinta por cento para PAULO ROBERTO, sessenta por cento 
para o PARTIDO PROGRESSISTA, cinco por cento para o declarante e cinco por cento 
para JOÃO CLAUDIO GENU; QUE a empresa integrava o cartel já mencionado em termos 
anterior; QUE a mesma era sempre representada por JULIO CAMARGO; QUE os valores a 
serem pagos foram acertados com JOSE JANENE, não tendo o declarante participado 
dessa decisão; QUE se recorda de outras reuniões em que participaram o declarante, 
JULIO CAMARGO, JOÃO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; QUE não sabe declarar 
quais foram as obras realizadas em CABIÚNAS e SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; QUE com 
relação a ARAUCÁRIA, o declarante informa tratar-se da REFINARIA REPAR; QUE quem 
definia se o pagamento seria feito no BRASIL ou no exterior era o próprio JÚLIO; QUE 
esses pagamentos se deram em aproximadamente dez a quinze parcelas, no período 
aproximado de 2005 até 2007; QUE não se recorda de aditivos relacionados a essas obras; 
QUE o percentual repassado foi de 1 % do valor dos contratos; QUE acredita que tenha 
sido repassado também 1% do valor para o PARTIDO DOS TRABALHADORES, por 
intermédio da diretoria de serviço; QUE o Diretor de Serviços na época era RENATO 
DUQUE; QUE o declarante pode ter fornecido valores e moeda nacional para esse 
pagamento, mas não sabe precisar, uma vez que forneceu dinheiro em espécie para JULIO 
CAMARGO em várias oportunidades; QUE não sabe dizer quais empresas foram utilizadas 
para formalização das operações; QUE acredita que tenham sido utilizadas as empresas 
PIEMONTE, AUGURI e TREVISO; QUE em relação a esses contratos realizados pela 
MITSUE TOYO o declarante acredita ter ocorrido um sobre-valor para amparar os repasses 
aos agentes políticos envolvidos; QUE os valores destinados ao PARTIDO, PAULO 
ROBERTO e JOÃO CLAUDIO GENU sempre era repassados pelo declarante em espécie; 
QUE os pagamentos no exterior, além de NELMA PENASSO e LEONARDO MEIRELLES, 
também foram realizados pagamentos por intermédio de contas fornecida pelo operador 
CARLOS KOLRAUSH, amigo de CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse caso os valores 
eram entregues no BRASIL, em espécie, por CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse 
caso, NELMA, LEONARDO ou KOLRAUSCH/CEARA recebiam pelo valor de mercado da 
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moeda estrangeira, não recebendo comissionamento; QUE em algumas oportunidades foi 
utilizada a conta da DEVONSHIRE, offshore cujo procudor era CARLOS ALBERTO 
COSTA, e o declarante seu proprietário de fato; QUE acredita que essa conta era junto ao 
banco J.P. MORGAN, nos Estados Unidos. Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por 
todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 607 e 10608 padrão Polícia 
Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ---+-:-:-:---::-;--;-:---,-:-;---t------

DECLARANTE: ___ ~===:~~~~~~~----------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: Roi~~~~~~~~,-=---

ADVOGADO:--~~==~~~~~rew~~~s;~r-------

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~=_~--------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: recluslo de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mufta. 

Constitui crime realizar a iute. ceplaçlo de comunicações 
tefef6nfcas, de Informática ou teJemáttca. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com obfetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da LeI 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, a murta. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 08 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 10 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual finnou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo detenninadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afinna que o 
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, confonne detennina 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos tennos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
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direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e 
demais informações preservados; 111- ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade 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, em continuação 
às declarações prestadas, o presente termo tratará dos fatos mencionados no Anexo n. 07 
sobre a atuação de JULIO CAMARGO para viabilizar o repasse de propinas por 
construtoras contratadas pela PETROBRAS; QUE afirma que junto à Diretoria de Serviços 
e Engenharia da PETROBRAS, JULIO CAMARGO desempenhava papel semelhante ao do 
declarante, isto é, JULIO CAMARGO era o operador do esquema criminoso perante aquela 
Diretoria, coordenada por RENATO DUQUE, sendo que o declarante era o operador do 
esquema criminoso perante a Diretoria de Abastecimento, coordenada por PAULO 
ROBERTO COSTA; QUE a atuação de JULIO CAMARGO, todavia, era restrita, ao que tem 
conhecimento, a contratos firmados pela MITSUI TOYO, CAMARGO CORREA e PIRELLI 
com a PETROBRAs; QUE apesar disso, JULIO CAMARGO necessitava do apoio do 
declarante no sentido de viabilizar dinheiro em espécie, haja vista a estrutura de contas que 
o declarante possuía no exterior e no Brasil; QUE indagado sobre a sistemática das 
fraudes empregadas por JULIO CAMARGO para operacionalizar o pagamento de 
vantagens indevidas pelas empreiteiras MITSUE TOYO, CAMARGO CORREA e PIRELLI 
aos partidos políticos, Paulo Roberto Costa, ao declarante e a demais empregados da 
PETROBRAS, o declarante afirmou que se tratava de um modus operandi bastante 
complexo; QUE o modus operandi consistia na formalização de contratos fraudados de 
prestação de serviços de gerenciamento, consultoria e intermediação entre as empresas 
MITSUI TOYO, CAMARGO CORREA e PIRELLI com as empresas de JULIO CAMARGO, 
TREVISO, AUGURI e PIEMONTE; QUE por tais contratos simulados de prestação de 
serviços, cujo percentual nao sabe informar, JULIO CAMARGO gerava excedentes que 
ficavam à sua disposição nos caixas das empresas TREVISO, AUGURI e PIEMONTE; 
QUE esses valores eram remetidos por JULIO CAMARGO, por intermédio da Corretora 
AGORA, sediada em sao Paulo/SP, a uma holding no exterior operada por JULIO 
CAMARGO, mediante conhecimento do Banco Central do Brasil, por meio de contratos de 
câmbio; QUE essa saída de recursos ao exterior se dava como distribuição de lucros das 
empresas TREVISO, AUGURI e PIEMONTE, isenta de impostos, e tinha como objetivo 
viabilizar o dinheiro lá fora; QUE após o dinheiro estar disponível no exterior, em contas na 
Suíça, Montevidéu, Estados Unidos e Itália, que nao sabe especificar neste momento, mas 
que podem ser identificadas por meio do acesso aos contratos de câmbio formalizados via 
Corretora AGORA, JULIO CAMARGO investia os valores em ações, formando uma carteira 
de investimento em ações; QUE na sequência, JULIO CAMARGO realizava junto a Bancos 
estrangeiros operações de empréstimo bancário garantidos pela carteira de ações, sendo 
que o dinheiro obtido com tais empréstimos era destinado a diversas contas indicadas pelo 
declarante; QUE dentre as contas indicadas pelo declarante estao as titularizadas pela 
DEVONSHIRE GLOBAL, no JP MORGAN, nos Estados Unidos, pertencente ao declarante, 
mas em nome de CARLOS PEREIRA DA COSTA, bem como as contas pertencentes a 
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LEONARDO MEIRELLES, titularizadas pelas empresas DGX, ELITE DAYe RFY, todas em 
Hong Kong, assim como contas no exterior pertencentes a clientes de NELMA PENASSO 
KODAMA e de CARLOS ROCHA; QUE os titulares das contas no exterior disponibilizavam 
ao declarante no Brasil os recursos em espécie, os quais logo em seguida eram 
repassados pelo declarante a JULIO CAMARGO, por meio de entregas em seus escritórios 
em São Paulo ou no Rio de Janeiro; QUE antes de entregar a JULIO CAMARGO o dinheiro 
recebido, o declarante retinha o percentual devido ao Partido Progressita - PP, a PAULO 
ROBERTO COSTA, a JOAO CLAUDIO GENU; QUE o escritório de JULIO CAMARGO no 
Rio de Janeiro localizava-se na Rua da Assembleia, 10, 34" andar, AP. 410, sendo o 
dinheiro era entregue a pessoa de FATIMA, funcionária de JULIO CAMARGO; QUE em 
São Paulo o dinheiro era entregue a FRANCO, funcionário de JULIO CAMARGO, em 
edifício na Rua Joaquim Floriano, cujo numero o declarante não se recorda no momento; 
QUE o dinheiro entregue pelo declarante em São Paulo servia para pagamentos da 
CAMARGO CORREA e da MITSUE TOYO ao Partido dos Trabalhadores, sendo que as 
pessoas indicadas para efetivar os recebimentos à época eram JOÃO VACCARI e JOSÉ 
DIRCEU; QUE em relação ao dinheiro entregue pelo declarante no Rio de Janeiro eram 
pagamentos devidos ao RENATO DUQUE e provavelmente a outros empregados da 
Diretoria de Serviços e Engenharia da PETROBRÁS, referentes a comissionamentos das 
obras realizadas pela CAMARGO CORREA e a MITSUE TOYO; QUE um desses 
executivos era PEDRO BARUSCO; QUE sabe que PEDRO BARUSCO auxiliava RENATO 
DUQUE no esquema criminoso de cartelização; QUE não se recorda de outros nomes; 
QUE a sistemática de pagamento de dinheiro nos escritórios de JULIO CAMARGO pelo 
declarante perdurou entre final de 2005 até 2012; QUE indagado sobre o motivo pelo qual 
JULIO CAMARGO não sacava diretamente os valores já disponíveis no Brasil das contas 
da TREVISO, AUGURI e PIEMONTE, afirma que o objetivo era ludibriar e despistar a 
eventual ação das autoridades públicas, ocultado a origem dos valores que posteriormente 
seriam usados para o pagamento de propinas e formação de caixa dois dos partidos 
políticos; QUE dos escritórios de JULIO CAMARGO, como já dito, os valores entregues em 
espécie pelo declarante acredita e tem convicção de que eram destinados ao Partido dos 
Trabalhadores e à Diretoria de Serviços da PETROBRÁS, na pessoa de RENATO DUQUE 
e outros gerentes da referida Diretoria; QUE o valor total operado por este modus operandi 
foi em torno de R$ 27 milhões de reais; QUE esse modus operandi foi desenvolvido do final 
do ano de 2005 até meados do ano de 2012; QUE o declarante cobrava pelo seu trabalho 
o valor de 3,5% sobre cada operação de dólar-cabo, sem prejuízo do recebimento dos 5% 
que decorriam do 1% pago ao Partido Progressista, referente aos contratos firmados com a 
PETROBRÁS; QUE além desse modus operandi, houve ainda uma segunda sistemática 
criminosa utilizada pelo declarante e JULIO CAMARGO, praticada em ãmbito interno 
exclusivamente, a fim de disponibilizar valores devidos pela CAMARGO CORREA a título 
de propina e caixa dois aos partidos políticos, decorrentes de contratos firmados com a 
PETROBRÁS no interesse da Refinaria Abreu e Lima, o que ocorreu da seguinte forma: 
QUE a CAMARGO CORREA, no interesse da execução de contratos firmados com a 
PETROBRÁS no âmbito da Refinaria Abreu e Lima, firmou contratos sobrevalorados de 
prestação de serviços com as empresas TREVISO, F'IEMONTE e AUGURI, todas de 
JULIO CAMARGO, sendo que o sobrevalor foi repassado pelas três empresas em favor da 

3. 

/ 

7r~ 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



,---------------- ~--------

• 

• 

CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Veribas Públicas 

GFD INVESTIMENTOS, supostamente a título de investimentos; QUE o representante da 
CAMARGO CORREA em tais contratos era EDUARDO LEITE, conhecido por "LEITOSO"; 
QUE para viabilizar isso foram firmados contratos de mútuo simulados para respaldar a 
transferência de valores da PIEMONTE, AUGURI e TREVISO à GFD; QUE o declarante já 
tinha o dinheiro correspondente em espécie a tais transferências e o declarante entregou a 
PAULO ROBERTO COSTA, JOAO GENU e ao Partido Progressista, acreditando que foi na 
época da campanha presidencial de 2010 ou no ano de 2011; QUE o valor total entregue 
em espécie foi em tomo de R$ 13 milhões de reais; QUE JULIO CAMARGO tinha contas 
em nome de sua pessoa física e em nome de pessoas jurídicas em Montevideu e nos 
Estados Unidos (provavelmente em Nova York, no JP Morgan), bem como na Suíça e na 
Itália; QUE acredita que JULIO CAMARGO, como pessoa física, ou por meio de suas 
empresas, AUGURI, PIEMONTE, TREVISO e MITSUE TOYO, também realizava doações 
legais para campanhas; QUE essas doações oficiais eram realizadas a partir de recursos 
obtidos dos comissionamentos que JULIO CAMARGO recebia em decorrência dos 
contratos firmados com a PETROBRÁS, nos quais a MITSUI TOYO figurava consorciada 
ou contratada; Nada mais havendo a ser consignado, minou-se que fosse encerrado 
o presente termo que, lido e achado conforme vai 0y odos assinado e lacrado em 
envelopes com lacre . Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ---=-,.,.,--=.,....-~-:-?>:-=-:-:--.,.."...--r"'=----:,,...c...--
F lipe Eduardo Hideo 

DECLARANTE:_~~ __ ~==~~~~~_~ _____________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: =--:--_+".......,._-=-""""""".,.--'* ____ _ 

ADVOGADO: ____ ~~~~~~~~~~~antQ,S-------Santos 

TESTEMUNHA:------;TE~~~~ili),~~lnIéml--------o de Alcantara 

A difusão não autorizada deste conhec 
caracteriza violaçJo de sigilo funcional 

arl 325 do Código Penal B . ro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime raalizar a Inteieeptação de comuniçações 
telef6nic:as, de InfonnãIica ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objativos não 
autoriZados em lei, nos tennos do al1. 10 da lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e murta. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOU55EF 

Ao(s) 13 dia{s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Policia Federal, 1"_ Classe, matricula n° 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Oficio nO 11521Gab para se 
proç:eder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. AO da Lei n° 12_850/2013: I - a identificação dos demais coautores e participes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
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direitos do colaborador previstos no art. 5' da Lei n' 12.850/2013: I - 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos referentes ao Anexo n. 08, afirma que os mesmos já foram objeto de declarações 
no Termo de Colaboração n. 08, acrescentando que a CAMARGO CORREA participou das 
obras relacionadas à RNEST, REPAR e REVAP, cujos contratos sobrevalorados geraram 
montantes que serviram ao pagamento de propinas por meio das empresas de JULIO 
CAMARGO, TREVISO, AUGURI e PIEMONTE; QUE em relação à obras da REVAP, 
recorda-se que houve pagamentos direcionados à MO, RIGIDEZ ou RCI SOFTWARE por 
meio da MPE, consorciada da CAMARGO CORREA, sendo que os mesmos foram 
destinados a políticos e a PAULO ROBERTO COSTA. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado e lacrado em envelop com lacres número 10611 e 
10612 padrão ICla Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: --I~;eE~~;;::ijideC~j;;a,ihf\L;7L--
Fe ·pe Eduar 

DECLARANTE: ______ ~_==:~~~~~~~~------------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: =-:--~"""'-"'-:-~,---''r+------

ADVOGADO: _____ ~;:~~~~==~~~~=--------

TESTEMUNHA: _______ ~~~~~~~----------
EP iz Carlos Milhomem 

A difusão não autorizada deste conheçlmento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena.: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui çrime realizar a Interceptação de comunicações 
_icas, de ;"Io",,6tica ou teIenrática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autOJ izaçio judieial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do 8rt. 10 da L.ai 9.296196. 

Pena: Redusão de dois a quatro a~ e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 13 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula na 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício na 1152/Gab para se 
proceder á oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado á ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 40 

a 70
, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 

advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o 
§15 do art. 40 da Lei na 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; QUE o 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. 40 da Lei na 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 40 da Lei na 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 40 da Lei na 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante també eelara estar ciente dos 
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direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, ímagem 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos referentes ao Anexo n. 09, afirma que no ano de 2010, JULIO CAMARGO, à 
época já representante da PIRELLI no Brasil, lhe disse que a PIRELLI precisava pagar 
propinas a fiscais do ICMS de São Paulo/SP; QUE a partir disso, JULIO CAMARGO 
solicitou apoio ao declarante para disponibilizar reais no Brasil, mediante operação de dólar 
cabo; QUE a operação se deu mediante a transferência de US$ 1 milhão de dólares de 
umas das contas utilizadas por JULIO CAMARGO no exterior, podendo ser a conta 
denominada "Pelego", em Montevidéu, ou alguma conta das subsidiárias da TREVISO, 
PIEMONTE ou AUGURI, para uma conta indicada pelo declarante, que acredita que foi de 
algum cliente de NELMA PENASSO KODAMA ou LEONARDO MEIRELLES, os quais 
disponibilizaram os reais no Brasil para que o declarante pagasse a propina; QUE JULIO 
CAMARGO passou ao declarante o endereço, dia e horário em que deveria estar para 
pagar a propina; QUE não manteve comunicação direta com o fiscal que o receberia no 
endereço; QUE se dirigiu a uma casa simples de alvenaria, geminada, meio rosa, não se 
recordando de maiores detalhes, situada na Vila Olímpia, numa rua paralela à Av. Berrine, 
próxima da Hípica Paulista, em São Paulo/SP; QUE aberto neste momento o Google maps, 
o declarante reconheceu a residência como sendo o imóvel situado na rua Nova 
Independência, ao lado direito do número 26 (comércio denominado Salsa e Alecrim), ora 
impresso e anexado a este termo, sendo que a cor do imóvel é verde, mas se recorda que 
à época era rosado; QUE lá chegando tocou a campainha e foi recebido por um homem, 
fiscal do ICMS, para o qual entregou malas contendo dinheiro, num total aproximado de R$ 
2 milhões de reais; QUE indagado sobre a fisionomia do indivíduo, afirma que não sabe 
descrever; QUE isso se deu no final de 2010 ou início de 2011; QUE posteriormente, já no 
ano de 2011, JULIO CAMARGO entrou novamente em contato com o declarante para 
solicitar novo pagamento de propina a fiscais do ICMS de São Paulo/SP, sendo que desta 
vez foi solicitado por JULIO CAMARGO a elaboração de um contrato fictício com a 
PIRELLI; QUE o declarante contatou LEONARDO MEIRELLES e decidiram elaborar um 
contrato fictício de prestação de serviços entre uma das empresas de LEONARDO 
MEIRELLES, que não se recorda exatamente qual, podendo ser as offshores DGX, a RFY 
ou a ELITE DAY, e a PIRELLI; QUE por meio de tal contrato, o declarante fez operação de 
dólar cabo, indicando às contas de uma das três offshores DGX, RFY ou ELITE DAY, 
sendo que a PIRELI depositou em tomo de US$ 2 milhões de dólares nas contas de 
alguma delas; QUE LEONARDO disponibilizou os reais no Brasil ao declarante e JULIO 
CAMARGO forneceu o mesmo endereço acima para o declarante entregar o numerário; 
QUE indagado sobre qual conta bancária LEONARDO MEIRELLES sacou os valores para 
disponibilizar ao declarante, afirma que tem certeza de que LEONARDO MEIRELLES não 
realizou saques de suas próprias contas, mas sim realizou operações de dólar cabo, 
obtendo dinheiro em espécie sem deixar rastros; QUE não abédizer, todavia, com quem e 
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para quem LEONARDO MEIRELLES realizou o dólar cabo, bem como quais as contas 
utilizadas nas operações de dólar cabo; QUE LEONARDO MEIRELLES costumava realizar 
dólar cabo em favor de comerciantes do Braz, 25 de Março e Santa Efigênia, em São 
Paulo/SP; QUE nesta segunda entrega de propina, o dinheiro em espécie novamente foi 
recebido pela mesma pessoa, num total aproximado de R$ 4 milhões de reais, 
acondicionado em malas; QUE foram as duas únicas vezes que o declarante manteve 
contato com tal individuo, sendo que JULIO CAMARGO foi quem lhe passou o dia e horário 
em que lá deveria estar; QUE acredita que LEONARDO MEIRELLES tenha cópia do 
contrato simulado firmado com a PIRELLI; QUE indagado sobre as razões da PIRELLI 
pagar propinas a funcionários públicos estaduais da Receita Estadual de São Paulo/SP, 
afirma que a empresa mantém vários negócios no Brasil, mas não dispõe de detalhes 
sobre o que motivou o pagamento de vantagens indevidas no caso específico dos fiscais 
paulistas, Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado conforme va' p todos assinado e lacrado em 
envelopes c 14 adrã P- lícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: _.....::::::::::::Fei1ifii!::E&ffiriiõfiidE!õ"f~~~~;:;~...:....:::::::~ 
Feli 

DECLARANTE: ____ ~~~:s;=~~~~~~=_----------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -=-:------"~~----=-~-:-'+--------_ 

ADVOGADO: ______ ~~~~~~~~ta~~~~~---------

TESTEMUNHA: ____________ ~~~Fi~~~-----------------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

ConstibJi crime realizar a inten:eptação de comuntcaçães 
telefônicas, de informática ou tetemética. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autortzaçAo judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 11 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 13 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Oficio nO 11521Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o 
§15 do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante-também-declara estar ciente dos reY/ 
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direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e 
demais informações preservados; 111 - ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais 
coautores e participes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade 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 indagado acerca 
dos fatos referentes aos Anexos n. 10 e 11, afirma que o Anexo 10, que diz respeito às 
empresas de JUliO CAMARGO, especificamente a PIEMONTE, AUGURI e TREVISO, e a 
sistemática de envio de dinheiro por intermédio de tais empresas para contas da HOLDING 
no exterior, sob o disfarce de distribuição de lucros, mediante contratos de câmbio 
registrados no BACEN, o declarante já esclareceu esse ponto conforme o Termo de 
Colaboração n. 08; QUE nos termos de tal Termo, disse que JUliO CAMARGO mantém 
contas no exterior, em nome da HOLDING, na Itália, Suíça e EUA; QUE com relação aos 
EUA, as empresas de JUliO CAMARGO mantinhaM conta no mesmo banco da 
DEVONSHIRE, isto é, no JP MORGAN; QUE o declarante acredita que há grandes 
quantias de dólares mantidos por JUliO CAMARGO em tais contas no exterior, mas não 
saberia estimar quanto; QUE no tocante ao Anexo 11, acredita que JOSÉ DIRCEU tenha 
uma relação "muito boa" com JUliO CAMARGO, pois aquele utilizava a aeronave 
CITATION EXCEL de propriedade deste; QUE conforme já dito em termo anterior, destaca 
ainda que JUliO CAMARGO possuía ligações com o PARTIDO DOS TRABALHORES -
PT, notadamente com JOSE DIRCEU e ANTONIO PALOCCI; QUE tem conhecimento de 
que JUliO CAMARGO era proprietário do avião CITATION EXCEL, que foi utilizado em 
diversas oportunidades por JOSE DIRCEU; QUE é possível afirmar que JUliO CAMARGO 
era responsável por instrumentalizar uma parte dos repasses da CAMARGO CORREIA 
para agentes públicos; QUE não sabe dizer quantas vezes o avião foi utilizado por JOSÉ 
DIRCEU e nem a razão do uso, mas pode afirmar que JUliO CAMARGO e JOSÉ DIRCEU 
são amigos; QUE afirma que o avião foi usado depois do período em que JOSÉ DIRCEU 
foi Ministro da Casa Civil; QUE não sabe dizer se JOSÉ DIRCEU frequentava a casa de 
JUliO CAMARGO; QUE não sabe delimitar o período em que o avião foi utilizado; QUE o 
avião referido fica guardado no Angar 1 da Companhia Aérea TAM, no Aeroporto de 
Congonhas; QUE a aeronave possivelmente está em nome de alguma das empresas de 
JUliO CAMARGO; QUE em relação a FRANCO, afirma que o mesmo é homem de 
confiança de JUliO CAMARGO e o responsável pela contabilidade de pagamentos illcitos 
a título de propina e caixa dois; QUE afirma que FRANCO utilizava um pen drive para 
armazenar todas as movimentações financeiras de JUliO CAMARGO; QUE eram 
utilizadas siglas em tal contabilidade ilícita, sendo que a do declarante era "PRIMO" e a de 
JOSÉ DIRCEU era "BOB"; QUE o declarante viu várias vezes o arquivo do pen drive, que 
era acessado por senha; QUE o endereço utilizado por FRANCO era situado na rua 
Joaquim Floriano e agora passou a ser no Ed. Comercial ao lado do Shopping Cidade 
Jardim, no sexto andar; QUE apresentado ao declarante as fotografias de JUliO GERIN 
DE ALMEIDA CAMARGO e FRANCO CLEMENTE PINTO, extraidas do sistema de 
passaportes SINPA2, da PF, reconhece a fotografia de cima como sendo da pessoa a que 
se refere como sendo FRANCO e a fotografia de baixo como s_eodo JUliO CAMARGO, 
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cuja cópia ora é juntada. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme i por todos assinado e lacrado 
em envelopes c ão ícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: --1'i=:=::-;::-~=::::s::;;-=-,;:::::::*~;;.:.:~c..:~
elipe Eduardo . 

DECLARANTE:~ ____ ~~+-~~_~~~~ _______ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -=:-,----,>,,-r--,---:=----''''''-7'<.,------

ADVOGADO: __ ~~~~~~~~~~~a?~~~------

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~----------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação dê sigilo funçional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptaçlo de comunicações 
telefônicas, de infonnática ou t8IemMlca, ou quebrar segredo de 

Justiça. sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei. nos tennos do art. 10 da LeI 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 13 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 18

. Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470--2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 midia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e participes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em conta a personalidade do 
"",bo"","" , ",,",e~, ~ d=oo!â,"", , gm"d"'e e , mpe<OU"'o _, do ~~ 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos referentes ao Anexo n. 12, JULIO CAMARGO e AFRETAMENTO DE NAVIOS, 
afirma que isso já foi esclarecido no Termo de Anexo 6 do Acordo de Delação Premiada, 
conforme abaixo transcrito em partes: QUE por volta de 2005/2006, em determinada 
oportunidade o declarante foi até o escritório de JULIO CAMARGO em SAO PAULO/SP, 
por ordem de JOSE JANENE, para que recebesse valores referentes a comissões de 
afretamento de navios; QUE recebeu aproximadamente setenta a oitenta mil dólares; QUE 
os pagamentos perduraram por aproximadamente sete a oito meses, sempre com os 
mesmos valores; QUE em tais oportunidades, os montantes em espécies eram entregues 
ao declarante das mãos de FRANCO CLEMENTE PINTO, que cuidava da contabilidade de 
JULIO CAMARGO; QUE na sequencia, o declarante repassou todos os valores a JOSÉ 
JANENE, em favor do PARTIDO PROGRESSITA - PP, fazendo a dedução do percentual 
devido a PAULO ROBERTO COSTA e ao próprio declarante; QUE após esse período, ao 
que sabe, JULIO CAMARGO não mais operou o afretamento de navios junto a 
PETROBRAS, a pedido do PARTIDO PROGRESSITA - PP, a pedido de JOSÉ JANENE, 
embora pudesse ter, posteriormente, operado em outra área da PETROBRÁS, que não a 
de Abastecimento; QUE uma das divisões da Diretoria de Abastecimento era a divisão 
relacionada a aluguéis de navios; QUE JULIO CAMARGO conhecia algumas empresas 
que atuavam na área, entre elas a MITSUI; QUE ao que sabe tratava-se de contratação 
direta; QUE parte dos valores era destinada a PAULO ROBERTO COSTA; QUE quando a 
Diretoria de Abastecimento passou a ser dividida com o PMDB, a atuação na área de 
afretamento foi repassada a FERNANDO SOARES (FERNANDO BAIANO); QUE apenas 
uma pequena parte era operada por JOAO CLAUDIO GENU, por meio de um broker 
chamado PEDRO, que possura um escritório em NITEROI; QUE na divisão dos valores 
que eram recebidos pelo declarante, trinta por cento era destinada a PAULO ROBERTO, 
cinco por cento para o declarante, cinco por cento para JOAO CLAUDIO GENU e sessenta 
por cento para o partido; QUE na época JOSE JANENE ainda era vivo e era quem 
determinava como seria efetivada a divisão dos valores do partido; QUE essas operações 
relacionadas a afretamento de navios perduraram por apenas sete a oito meses; QUE 
também tem conhecimento de que HUMBERTO, genro de PAULO ROBERTO, também 
operou na área de afretamento de navios; QUE ao que sabe JOAO CLAÚDIO GENU, 
FERNANDO SOARES e HUMBERTO continuaram operando na área de afretamento de 
navios até a saída de PAULO ROBERTO da Diretoria de Abastecimento; QUE se recorda 
também de um cõnsul da GRÉCIA que atuava na área de afretamento de navios; QUE não 
sabe dizer a quais contratos havia comissionamento ao PARTIDO PROGRESSISTA ou 
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o presente te nforme vai e lacrado em 
envelopes com lacre;eSlltlmeo;ol1~(0617 e 10618 pa r 

AUTORIDADE POLICIAL: ---=-+---=----,--:-::--,--::,.,..~---'>,____-_7<7L--

DECLARANTE:_~~==~~~=§~~~~~ _________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: *~~~:::::::S:~~)-_____ _ 

ADVOGADO: ____ ~~~~~ct~~~~~~------

TESTEMUNHA: _______ ~~7_~~~~------------

A difusão não autorizada deste çonhecimento 
caracteriza violaçlo de sigilo funcional capitulado no 

art 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusiio de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a Inten:eptação do comunicações 
telef6nicas. de infonnática ou tetemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização JudK:ial ou com objellvos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296/96. 

Pana: Reclusão de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 13 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matricula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício n° 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o 
§15 do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e participes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação especifica; 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos referentes ao Anexo n. 13, NAVIOS E SAMSUNG, afirma que PAULO ROBERTO 
COSTA intermediou o aluguel de um navio plataforma junto a área internacional da 
PETROBRAS, em contrato que foi formalizado entre a SAMSUNG e a PETROBRÁS, 
também com a participação da MITSUE, cujo representante no Brasil era JULIO 
CAMARGO; QUE para viabilizar a assinatura do contrato com a SAMSUNG, foi 
demandado que JULIO CAMARGO repassasse para o PMDB percentual que o declarante 
não sabe precisar, mas que se destinava a pagamento de vantagem indevida a integrantes 
do partido PMDB, notadamente o deputado federal EDUARDO CUNHA, bem como em 
favor de PAULO ROBERTO COSTA, à época Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS; 
QUE para gerar tal valor, JULIO CAMARGO, agindo como broker em tal operação, 
inclusive respaldado em contrato firmado entre ele e a SAMSUNG, passou a repassar 
valores a FERNANDO SOARES, conhecido por FERNANDO BAIANO; QUE JULIO 
CAMARGO, enquanto broker, recebia comissionamento da SAMSUNG, em percentual que 
o declarante desconhece, mas a partir do qual passou a fazer frente aos pagamentos 
destinados a FERNANDO BAIANO; QUE FERNANDO SOARES representava o deputado 
EDUARDO CUNHA, do PMDB; QUE afirma que FERNANDO SOARES "representava" o 
PMDB no âmbito da PETROBRÁS, isto é, era o operador do PMDB tal qual o declarante 
era o operador do PP; QUE FERNANDO SOARES, nesse sentido, viabilizava recursos em 
espécie para pagamentos de propinas e formação de caixa dois, desde o ano de 2004; 
QUE indagado sobre o que sabe de FERNANDO SOARES, afirma que foi ele quem fez a 
"junção" do PMDB, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, com PAULO 
ROBERTO COSTA, para que, junto com o PP, mantivessem PAULO ROBERTO na 
posição de Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS; QUE em decorrência disso, PAULO 
ROBERTO COSTA passou a viabilizar também a destinação de valores ao PMDB 
decorrentes de contratos firmados junto à PETROBRÁS, tanto no âmbito da Diretoria de 
Abastecimento quanto da Diretoria Internacional, em ambas por intermédio de FERNANDO 
SOARES; QUE o contato de PAULO ROBERTO COSTA na área internacional era a 
pessoa de NESTOR CUNATE CERVERÓ, este também indicado pelo PMDB para 
coordenar a Diretoria Internacional; QUE indagado sobre fraudes específicas praticadas no 
âmbito da Diretoria Internacional, afirma que sabe que FERNANDO SOARES operava em 
favor do PMDB em tal diretoria, mas não sabe detalhes das operações e dos contratos, 
embora saiba que um cartel de empresas também funcionava em tal diretoria, gerando 
valores excedentes para pagamentos de propina e· formação de caixa dois; QUE 
especificamente em relação ao afretamento do navio plataforma referido, o declarante não 
sabe dizer se houve algum favorecimento pessoal de NESTOR CERVERÓ; QUE durante o 
aluguel, a SAMSUNG suspendeu o comissionamento que era pago em favor de JULIO 
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CAMARGO no exterior referente a tal locação, embora continuasse a prestar e a receber 
da PETROBRÁS os valores devidos a titulo de aluguel do navio plataforma; QUE o 
comissionamento se referia a intermediação feita por JULIO CAMARGO; QUE o 
pagamento do comissionamento era feito mediante emissão de invoice, no exterior; QUE 
acredita que havia contrato de brokeragem entre uma das empresas de JULIO CAMARGO 
e a SAMSUNG, possivelmente a TREVISO, AUGURI ou PIEMONTE; QUE JULIO 
CAMARGO demandou a SAMSUNG na Corte de Londres para receber as comissões que 
deixaram de ser pagas; QUE diante da paralisação do pagamento das comissões, JULIO 
CAMARGO deixou de repassar tal dinheiro a FERNANDO SOARES; QUE EDUARDO 
CUNHA, por conta disto, realizou uma representação perante uma comissão na Câmara 
dos Deputados, e nela pediu informações junto à PETROBRÁS acerca da MITSUE, TOVO 
e JULIO CAMARGO; QUE requisitou que tais informações fossem prestadas pela 
PETROBRAS, sendo que na realidade isso foi um subterfúgio para fazer pressão em 
JULIO CAMARGO a fim de que este voltasse a efetivar os pagamentos a FERNANDO 
SOARES que, por sua vez, os repassaria ao PMDB; QUE diante de tal pressão, JULIO 
CAMARGO, de um lado, demandou contra a SAMSUNG em Londres, por causa dos 
contratos que esta possufa com suas empresas, conforme dito; QUE de outro lado, por 
conta da pressão, JULIO CAMARGO pagou, ele próprio, as vantagens indevidas à pessoa 
de FERNANDO SOARES, por intermédio do declarante; QUE o pagamento realizado pelo 
declarante foi no total de R$ 6 milhões de reais, em espécie; QUE desse montante, 
recebeu 70% no exterior mediante operações de dólar cabo, viabilizados por contas de 
LEONARDO MEIRELLES, e os outros 30% em espécie, entregues por JULIO CAMARGO, 
pela pessoa de FRANCO, tendo o declarante retirado o montante no escritório utilizado 
pelos mesmos em São Paulo/SP; QUE na sequencia, o declarante repassou os valores a 
FERNANDO SOARES, no seu escritório na Av. Rio Branco, em São Paulo/SP, por diversas 
vezes, no ano de 2012 ou 2013; QUE JULIO CAMARGO também deveria pagar 1 milhão 
de dólares diretamente à pessoa de PAULO ROBERTO COSTA, mas isso não acabou 
sendo pago; QUE PAULO ROBERTO cobrou o valor até dias antes do declarante e àquele 
serem presos na Operação Lava Jato; QUE JULIO CAMARGO, embora houvesse 
cobrança de PAULO ROBERTO, disse que apenas pagaria quando recebesse suas 
comissões da SAMSUNG. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o pre e termo que, I onforme i por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres-n' ero 10619 e 10620 pa r cia Federal. 
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ADVOGADO: __ ~~~~~~=i~~==~~~~ ____________ __ 

TESTEMUNHA: ______________ ~~dP~~~~-----------------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasíleiro. 
Pena: reclusão de 2 'dois) a 6 (seis) anos 9 multa. 

Constitui crime rvalizar a IlItetceptação de çomunicaç6es 
telefônicas, de Infonnática ou tefemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da LaI9.296196. 

Pena: Reclusio de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 14 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1a . Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o 
§15 do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e participes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em cQnta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade-earepercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos mencionados no Anexo n. 14, afirmou que o Partido Progressista - PP possuía 
um grupo hegemônico que o liderou desde 1994 até o final do ano de 2011 ou início de 
2012, formado por JOSE JANENE, PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, FLAVIO DERNS, 
NELSON MEURER, JOAO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE, LUIZ FERNANDO 
SOBRINHO e JOSt: OTAVIO; QUE o líder deste grupo, de fato, sempre foi JOSE JANENE; 
QUE depois que JOSt: JANENE faleceu, o líder passou a ser MARIO NEGROMONTE; 
QUE o falecimento de JANENE enfraqueceu este grupo no âmbito interno do PP, pois 
JANENE sempre atendia as demandas dos demais parlamentares do partido e não 
"deixava de faltar com pagamentos" para eles e dessa forma conseguia concentrar 
bastante poder em sua pessoa; QUE no final de 2011 ou início de 2012, tal grupo passou a 
fazer repasses a menor das propinas oriundas da PETROBRAS para os demais 
integrantes do PP; QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE 
JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE e 
PEDRO CORREA passaram a se autofavorecer mediante a apropriação em seu próprio 
favor, a maior, dos valores recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, em 
detrimento de repasses aos demais membros da bancada do PP; QUE em face disso o 
grupo interno do PP formado por CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, BENEDITO DE 
LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a liderança do 
Partido Progressista; QUE neste momento ocorreu inclusive a troca da cadeira do 
Ministério das Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo 
AGNALDO RIBEIRO; QUE nesta época foi solicitada por CIRO NOGUEIRA, que passou a 
liderar de fato (informalmente) o PP, uma reunião com PAULO ROBERTO COSTA, da qual 
participaram CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, DUDU DA. FONTE, AGNALDO 
RIBEIRO e PAULO ROBERTO COSTA; QUE soube desta reunião por intermédio de 
PAULO ROBERTO COSTA, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas 
não sabe onde; QUE nesta reunião, a nova liderança informou a PAULO ROBERTO 
COSTA que os repasses da PETROBRAS deveriam a partir de então ser feitos 
diretamente á ARTHUR DE LIRA, líder formal do PP; QUE nessa oportunidade também foi 
solicitado a retirada do declarante da posição de operador do PP nos contratos da 
PETROBRAS; QUE tal pedido se deu em virtude da ligação muito grande que o declarante 
possuía com JANENE e com o grupo anterior; QUE PAULO ROBERTO COSTA solicitou à 
nova liderança do PP que ele próprio indicasse o novo operador; QUE então PAULO 
ROBERTO COSTA indicou HENRY HOYER DE CARVALHO; QUE foi realizada então uma 
reunião na casa de HENRY, na Barra da Tijuca/RJ, da qual participaram o declarante, 
PAULO ROBERTO COSTA e HENRY; QUE nesta reunião foi estabelecido que o 
declarante continuaria a operar os repasses da maioria das empresas contratadas pela 
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PETROBRAS dentro do sistema de cartelização, dentre as quais UTC, OAS, GALVAO 
ENGENHARIA, TOME ENGENHARIA, MPE, ANDRADE GUTIERREZ, ODEBREACHT e 
CAMARGO CORREA; QUE em verdade o declarante praticamente continuou a fazer o 
mesmo que fazia anteriormente, com a única modificação de que, ao invés de repassar os 
valores diretamente aos integrantes do PARTIDO PROGRESSITA, passou a fazê-lo por 
intermédio de HENRY, que, por sua vez, entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; QUE o 
declarante entregava os valores na casa de HENRY, situada em um condomínio na Barra 
da Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ, próximo ao Barra Shopping; QUE entregava tais valores 
pessoalmente ou através de seus mensageiros RAFAEL ÂNGULO LOPES, ADARICO 
NEGROMONTE e CARLOS ALEXANDRE ROCHA ("CEARA"); QUE essas entregas não 
foram presenciadas por terceira pessoa, visto que efetuadas diretamente pelo declarante e 
seus mensageiros a HENRY sem que outras pessoas estivessem no local; QUE o 
declarante continuou a receber os 5% dos valores de todos os repasses por ele efetivados, 
mesmo após HENRY assumir a responsabilidade pela entrega aos parlamentares do PP; 
QUE acredita que HENRY retirava o seu percentual logo após receber o dinheiro do 
declarante; QUE nesta época a contabilidade dos repasses ficou "confusa", sendo 
controlada por PAULO ROBERTO e pelo declarante, de modo que os integrantes do PP 
não os questionaram acerca desta nova dinâmica de repasses; QUE, contudo, de forma 
paralela e oculta, a pedido de PAULO ROBERTO COSTA, o grupo anterior do PP, 
composto por PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, NELSON MEURER, JOÂO PIZZOLATI, 
MARIO NEGROMONTE, LUIZ FERNANDO SOBRINHO e JOSÉ OTAVIO, continuaram a 
receber as comissões da PETROBRAS por intermédio do declarante; QUE isto ocorreu 
com o objetivo de amenizar a briga interna existente no seio do PP; QUE entregava tais 
valores em sua maioria em Brasília, no apartamento funcional de PIZZOLATI, mas também 
efetuou entrega nas residências de parlamentares em seus estados de origem, como no 
apartamento de PIZZOLATI em Balneário Camboriu/SC, em hotel cujo nome não se 
recorda que NELSON MEUER utilizava como residência, em Curitiba/PR, e na casa de 
MARIO NEGROMONTE, em Salvador/BA; QUE o declarante entregou algumas vezes. 
pessoalmente dinheiro em espécie nestes locais, sendo que nestas oportunidades os 
próprios parlamentares é que receberam os valores; QUE em outras oportunidades o 
declarante determinava a RAFAEL ÂNGULO LOPES, ADARICO NEGROMONTE e 
CARLOS ALEXANDRE ROCHA ("CEARA") que efetivassem as entregas de dinheiro aos 
referidos parlamentares; QUE os valores eram transportados em aviões fretados ou 
comerciais, sendo que no primeiro caso o numerário era condicionado em malas e no 
segundo o numerário era ocultado no próprio corpo do declarante e de seus subordinados; 
QUE indagado se dispõe de elementos materiais de prova sobre tais entregas, o declarante 
afirmou que na época mantinha uma contabilidade de entradas e saídas de recursos, 
sendo que no momento não dispõe deste documento, mas seus advogados estão 
providenciando tal documentação; QUE apesar disso, acredita que haja registro de seus 
bilhetes em relação aos transportes efetuados por meio de voos comerciais, usualmente 
saindo de São Paulo/SP, tanto do aeroporto de Congonhas quanto de Guarulhos; QUE 
questionado se alguma vez gravou as entregas ou conversas com os referidos 
parlamentares, o declarante afirmou que não; QUE para se comunicar com tais 
parlamentares o declarante possuía telefones ponto a ponto (exclusivos) para se comunicar 
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com tais parlamentares, os quais eram trocados periodicamente com a finalidade de 
dificultar interceptações telefônicas; QUE o agendamento de tais entregas de valores se 
dava por intermédio de tais terminais telefônicos; QUE esta sistemática de entrega paralela 
de propinas aos membros do antigo grupo de poder do PP perdurou entre seis a oito 
meses, nos anos de 2011/2012; QUE o modus operandi acima descrito também se 
verificou em todos os pagamentos de propinas operacionalizados pelo declarante entre os 
anos de 2005 e 2012; QUE indagado sobre a origem e como gerava tal numerário em 
espécie para fazer frente aos pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares de 
ambos os grupos, O declarante afirmou que em sua origem os recursos advinham de 
contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas com a PETROBRAS, sendo que havia 
basicamente três formas de repasses de tais valores pelas empreiteiras ao declarante; 
QUE a primeira forma se dava mediante a entrega de dinheiro em espécie pelos próprias 
empreiteiras ao declarante ou seus emissários no Brasil; QUE a segunda forma se dava 
mediante a celebração de contratos de prestação de serviços fictícios ou superfaturados 
entre as empreiteiras e as empresas indicadas pelo declarante, na maioria das vezes MO 
CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIDIGEZ, RCI SOFTWARE, SANKO SI DER, GFD 
EMPREENDIMENTOS, sendo que destas empresas inicialmente o declarante realizava 
saques em espécie e posteriormente passou a transferir valores para contas de empresas 
de LEONARDO MEIRELES, que disponibilizava por sua vez reais em espécie para o 
declarante mediante retribuição de 1 a 2%; QUE a terceira forma se dava mediante a 
disponibilização pelas empreiteiras de valores em dólares no exterior, sendo que neste 
caso o declarante indicava as contas que deveriam recepcionar os recursos no exterior e 
em seguida efetuava operações de dólar cabo para sacar o dinheiro em espécie e em 
moeda nacional no Brasil; QUE as contas indicadas no exterior tanto pertenciam ao próprio 
declarante, como no caso da DEVONSHIRE e SANTA TEREZA, quanto poderiam 
pertencer a LEONARDO MEIRELLES, como o caso da das contas RFY, DGX e ELITE 
DAY, como ainda poderiam ser de clientes de NELMA PENASSO KODAMA e CARLOS 
ROCHA; QUE o declarante ressalta que nas épocas de campanha eleitoral, nos anos de 
2006 e 2010, também era utilizado pelas empreiteiras cartelizadas o subterfúgio de efetuar 
doações oficiais para fazer frente aos repasses de propinas; QUE tais doações eram 
efetuadas tanto ao Partido Progressista (nacional ou estaduais) quanto diretamente aos 
próprios parlamentares; QUE tais doações oficiais eram deduzidas pelo declarante do 
percentual a receber das empreiteiras em decorrência de contratos firmados com a 
PETROBRAS; QUE questionado acerca de parlamentares especificos que receberam 
propinas por intermédio de doações oficiais, o declarante mencionou MARIO 
NEGROMONTE, NELSON MEURER, JOAO PIZZOLATI, ALINE CORREA, JOSE OTAVIO 
GERMANO e LUIZ FERNANDO; QUE também afirmou que, a pedido de PAULO 
ROBERTO COSTA, também foi efetuado pela empreiteira QUEIROZ GALVAO doação 
oficial a VALDIR RAUP, do PMDB, mas cujo valor na realidade se tratava de pagamento 
indevido decorrente de comissionamento de contrato firmado com a PETROBRAS; QUE a 
sistemática explicitada acima perdurou desde o ano de 2005 até o ano de 2012; QUE 
questionado acerca da transação específica mencionada no ANEXO 14 do acordo de 
delação o declarante afirmou que auxiliou HENRY a operacionalizar o repasse de propinas 
decorrentes de contratos firmados pela PETROBRAS com a QUEIROZ GALVAO, 
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possivelmente relacionados a obras da RNEST e do COMPERJ; QUE HENRY mencionou 
para o declarante que a empreiteira QUEIROZ GALVAO devia a titulo de propina o valor de 
aproximadamente R$ 1,6 milhão, e solicitou o auxflio do declarante para operacionalizar as 
transferências; QUE para isso o declarante indicou a HENRY a empresa KFC 
HIDROSEMEADURA, controlada por LEONARDO MEIRELLES, a qual já prestava serviços 
para a QUEIROZ GALVAO, sendo para gerar tal montante de aproximadamente R$ 1,6 
milhão excedente para repasse aos integrantes do PP, HENRY e PAULO ROBERTO 
COSTA, possivelmente foi feito algum aditivo contratual fictício ou contrato superfaturado; 
QUE o declarante buscou com LEONARDO MEIRELLES o numero de conta da KFC, 
documentação societária e contratos já finnnados com a QUEIROZ GALVAO, repassando 
tais documentos a HENRY, para que, junto à QUEIROZ GALVAO, verificasse a viabilidade 
de ser feito repasse através desta empresa, dentro do contrato que já existia entre a 
construtora e a KFC; QUE constatada tal possibilidade, HENRY entrou em contrato com o 
declarante solicitando que fosse emitida nota fiscal no valor de aproximadamente R$ 1,6 
milhão pela KFC HIDROSSEMEADURA, o que de fato foi providenciado, sendo que 
LEONARDO MEIRELLES se encarregou de fornecer o valor espécie ao declarante, 
cobrando pelo uso da KFC o percentual de 20% do valor total da transação, incluída aí já a 
sua comissão e os valores de impostos; QUE a QUEIROZ GALVAO transferiu para a conta 
da pessoa jurídica da KFC o valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão, mas não sabe se 
LEONARDO MEIRELLES efetuou saques diretamente desta conta do valor que foi 
entregue em espécie ao declarante; QUE incumbiu ao declarante entregar o dinheiro em 
espécie, uma parte na própria casa de HENRY no Rio de Janeiro (parte devida a HENRY e 
PAULO ROBERTO COSTA) e outra parte, destinada aos membros do PP, diretamente em 
Brasília; QUE o declarante determinou que RAFAEL ANGULO e CARLOS FERNANDO 
ROCHA (CEARA) entregasse o dinheiro em Brasilia; QUE possivelmente ANGULO e 
CARLOS FERNANDO ROCHA foram para Brasília em voo comercial; QUE não se recorda 
com exatidão a quem foi entregue o dinheiro em Brasília, mas afinnna que com certeza foi a 
um assessor do líder do PP, ARTHUR DE LIRA; QUE HENRY possuía telefones ponto a 
ponto tanto com o declarante, quanto com PAULO ROBERTO COSTA, sendo que o 
telefone utilizado pelo declarante foi apreendido no curso da Operação Lava Jato; QUE 
além do repasse mencionado acima, envolvendo a empresa KFC HIDROSEMEADURA, 
foram efetuadas diversas outras operações por HENRY com o auxílio do declarante; QUE 
acredita que a queda de PAULO ROBERTO COSTA da Diretoria de Abastecimento da 
PETROBRAS decorreu desta disputa de poder no ãmbito interno do PP, sendo que 
possivelmente quando a Presidenta DILMA ROUSSEF tomou conhecimento do assunto 
destituiu PAULO ROBERTO COSTA do cargo; QUE questionado se a Presidenta DILMA 
ROUSSEF já sabia sobre o comissionamento antes deste "racha" interno no PP, o 
declarante afinnnou acreditar que tal comissionamento era de conhecimento do Planalto e 
da Presidência, mas que possivelmente diante da repercussão das discussões no PP, 
tomando-o vulnerável, ela aproveitou o momento para destituir PAULO ROBERTO COSTA 
do cargo; QUE indagado sobre os motivos que lhe levam a crer que a Presidência da 
República tinha conhecimento sobre os comissionamentos proporcionados a partir da 
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afinnna que decorre "do tempo em que 
PAULO ROBERTO COSTA ficou na Diretoria de Abastecimento, e do conhecimento de 
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vários integrantes do partido, tanto do PP, quanto do PT e do PMDB sobre o assunto"; 
QUE apesar disso o declarante afirma não dispor de nenhum elemento concreto que 
permita confirmar tal suposição, Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que 
fosse encerrado o presente termo ue, lido e achado co rme vai por todos assinado e 
lacrado em envelop com lacres número 10 t:lrão Polícia Federal. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 14 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Policia Federal, 18

. Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação 
daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET 
DOS SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo 
aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, 
inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado 
TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu 
defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 
do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; " - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; \li - 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 a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos mencionados no Anexo n. 15, afirma que HUMBERTO, conhecido por BETO, 
genro de PAULO ROBERTO COSTA, operava navios para este, sendo uma ajuda que 
PAULO deu àquele, e, na realidade, quem tratava disso na secretaria da PETROBRÁS era 
AL TRAN, responsável pela área de fretamento; QUE esclarece que AL TRAN era o gerente 
executivo no que tocava a fretamento de navios; QUE indagado sobre qual era a função de 
HUMBERTO, afirma que ele intermediava os aluguéis de navios pela PETROBRÁS junto a 
empresas, recebendo para tanto comissão a título de brokeragem; QUE certamente o que 
ele recebia de comissão era dividido com PAULO ROBERTO COSTA; QUE não sabe dizer 
como eles recebiam a comissão; QUE não sabe dizer quanto era cobrado de brokeragem; 
QUE não sabe especificar nenhum contrato firmado em que houve intermediação de 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE ALTRAN era subordinado a PAULO ROBERTO COSTA, 
mas o declarante não sabe dizer se, no exercício de sua função, AL TRAN recebeu 
vantagem indevida para favorecer determinada empresa em contrato de fretamento de 
navios pela PETROBRÁS. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo ue lido e achado conform i por todos assinado e lacrado 
em envelopes co cres número 10623 e - ollcia Federal. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 14 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação 
daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET 
DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo 
aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, 
inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado 
TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu 
defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 
do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 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 n° 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 1\ - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação especifica; 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos mencionados no Anexo n. 16, afirma que a BRASKEM comprava e ainda compra 
diversos produtos da PETROBRÁS; QUE os produtos objetos de compra eram nafta, 
propeno, dentre outros; QUE para a cesta de produtos que a BRASKEM comprava há 
muito tempo, a PETROBRÁS praticava preços diferentes para o mercado interno e o 
internacional; QUE o preço da cesta no mercado internacional era bastante inferior ao 
praticado no mercado interno; QUE nesse sentido, com o intuito de se favorecer na 
aquisição de produtos da PETROBRÁS com preço inferior ao praticado no mercado 
interno, a BRASKEM, inicialmente por intermédio de ALEXANDRINO, funcionário do alto 
escalão de empresa, procurou JOSE JANENE, e este, por sua vez, juntamente com 
PAULO ROBERTO COSTA, negociaram que o valor da cesta fosse similar ao praticado no 
mercado internacional, em contrapartida ao pagamento de vantagem indevida pela 
BRASKEM anualmente, em média US$ 5 milhões de dólares, dos quais 30% eram 
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e o restante ao PARTIDO PROGRESSISTA; 
QUE o presidente da BRASKEN, JOSÉ CARLOS, era quem posteriormente, ratificava os 
termos do acordo ilícito, batendo o martelo; QUE anualmente, o declarante se reunia com 
ALEXANDRINO, acompanhado também de JOSÉ JANENE enquanto este era vivo, 
PAULO ROBERTO COSTA e JOÃO GENU, ás vezes no Hotel HAYT ou TIVOL!, em São 
Paulo/SP; QUE nestas reuniões eram fixados os termos do acordo, estipulando-se quanto 
seria pago de vantagem indevida naquele ano; QUE posteriormente havia uma segunda 
reunião entre PAULO ROBERTO COSTA e o presidente da BRASKEM, JOSÉ CARLOS, 
para confirmar os termos do acordo ilícito; QUE essas reuniões iniciaram-se no ano de 
2006 até o ano em que PAULO ROBERTO COSTA deixou a Diretoria de Abastecimento, 
em 2012; QUE afirma que a Diretoria de Abastecimento tinha diversas gerências, sendo 
que os contratos da BRASKEN passavam por uma gerência subordinada a PAULO 
ROBERTO COSTA, mas não sabe dizer quem era o gerente específico; QUE havia uma 
grande diferença no valor dos preços praticados nas compras pela BRASKEN junto á 
PETROBRÁS, mas não sabe dizer quanto, embora tenha certeza de isso era mais do que 
suficiente para a BRASKEN fizesse frente ao pagamento das vantagens indevidas; QUE a 
operação dos pagamentos ilícitos se dava inicialmente pela transferência de contas das 
subsidiárias da BRASKEM no exterior em contas indicadas pelo declarante, que eram 
contas de clientes de NELMA PENASSO KODAMA, CARLOS ALEXANDRE ROCHA e 
LEONARDO MEIRELLES; QUE no caso de NELMA, as transferências eram para conta de 
chineses comerciantes; QUE no caso de LEONARDO, as transferências foram para a 
conta da RFY, DGX ou ELITE DAY; QUE esses doleiros disponibilizaram reais em espécie 
ao declarante no Brasil; QUE de posse do numerário, o declarante entregava os valores a 
JOAO GENU e este repassava a PAULO ROBERTO COSTA; QUE a parte do PARTIDO 
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PROGRESSITA era entregue a JOSE JANENE, quando este era deputado federal; QUE 
quando JOSÉ JANENE deixou de ser deputado, entregava na residência oficial de JOÃO 
PIZZOLATI, em Brasília/DF; QUE o declarante mantinha o contato de ALEXANDRINO, da 
BRASKEM, em um dos seus telefones apreendidos, especificamente o I-phone, e 
agendava as reuniões com ele via mensagens, whatsup ou telefonemas, e posteriormente 
tratava dos assuntos pessoalmente. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se 
que fosse encerrado o pres rmO ue, lido e achado rme vai por todos assinado 
e lacrado em en es com lacres número 26 pa ão Polícia Federal. 

AUTORI DADE POLICIAL: __ --;::-~::-;::::;::::~ç_;:_::;_:_::-;-;-:::_:_::_::;:-:--\-_=,,;;.=~.::..... . 

DECLARANTE: ___ ~ __ ~~~~~~~~ ___________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: =Eii~~~~~~;=,;::::::;;2~:==::::::=--

ADVOGADO: ________ -=~~~~~F===~==7#~-----------

TESTEMUNHA: ____________ ~~ 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza viOlação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasiteiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mutta. 

Constitui crime realizar a Intercept:açlo de comunicações 
tetef6nlcas, de InformMlca ou te~ca. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Rec:lusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMODE~N°17 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTOYOUSSEF 

Ao(s) 14 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em CuritibalPR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2IPR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação 
daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET 
DOS SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo 
aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, 
inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado 
TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu 
defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222381), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I - 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos mencionados no Anexo n. 17, afirma que parte do assunto já foi abrangido no 
Termo de Colaboração n. 14; QUE quem comandava a alta cúpula do Partido Progressista 
tinha participação maior nos valores a serem recebidos, como JOSE JANENE, MARIO 
NEGROMONTE, JOAO PIZZOLATTI, PEDRO CORREIA e NELSON MEURER; QUE 
recebiam em tomo de R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00 mensais; QUE em relação a tais 
parlamentares, o declarante realizava pagamentos de vantagem indevida diretamente a 
cada um deles; QUE para JOSE JANENE o declarante costumava levar o dinheiro no 
apartamento dele em São Paulo/SP, no bairro Itaim, assim como no apartamento de 
JANENE em Londrina/PR, na rua Espírito Santo, no Centro, ou em uma casa de JANENE, 
no condomínio Royal GOlf, também localizado em Londrina/PR; QUE para MARIO 
NEGROMONTE entregava os valores em suas mãos, no apartamento dele em 
Salvador/BA, mas não sabe detalhar a localização; QUE para JOAO PIZZOLATTI 
entregava o dinheiro em mãos ao mesmo em sua residência oficial em Brasilia/DF ou no 
apartamento dele em Balneário Camboriú/SC; QUE para PEDRO CORREIA entregava em 
seu apartamento na praia de Boa Viagem, em Recife/PE, ou no escritório do declarante em 
São Paulo; QUE para NELSON MEUER entregava também em mãos em um hotel que ele 
utilizava como residência situado em Curitiba/PR, no Centro da cidade, numa travessa da 
"boca maldita"; QUE o modo como operacionalizava esses pagamentos já foi referida no 
Termo de Colaboração n. 14; QUE havia outros deputados do PP, cuja posição era de 
menor relevância dentro do partido, que recebiam entre R$ 30.000,00 a R$ 150.000,00 por 
mês; QUE dentre os deputados que tem certeza de que receberam valores, estão 
GLADISON CAMELI, ARTHUR LIRA, JOAO LEAo, ROBERTO BRITTO, JOSÉ 
L1NHARES, ROBERTO BALESTRA, SANDES JÚNIOR, WALDIR MARANHAO, LUIZ 
FERNANDO FARIA, AGUINALDO RIBEIRO, DILCEU SPERAFICO, EDUARDO DA 
FONTE, ROBERTO TEIXEIRA, SIMAO SESSIM, JULIO LOPES, JERCNIMO GOERGEN, 
AFONSO HAMM, JOSÉ OTÁVIO GERMANO, LUIS CARLOS HEINZE, RENATO 
MOLLlNG, VILSON COVATTI, CARLOS MAGNO, ALINE CORRJ::A, MISSIONÁRIO JOSÉ 
OLlMPIO, LÁZARO BOTELHO; QUE tem certeza de que não receberam os deputados 
REBECA GARCIA, DIMAS FABIANO, RENZO BRAZ, VILALBA, IRACEMA PORTELA, 
ESPERIDIAo AMIN, PAULO MALUF, GUILHEME MUSSI, JAIR BOLSONARO; QUE a 
senadora ANA MÉLlA também tem certeza de que não recebeu; QUE essa convicção 
decorre do fato de que o declarante era o operador que disponibilizava os recursos em 
espécie e, várias vezes, quando JOAO PIZZOLATTI era o líder do partido, contatou o 
declarante e disse que precisava com urgência de montantes a serem entregues em 
BrasilialDF para diversos deputados federais do PP; QUE nos encontros com PIZZOLATTI 
em sua residência oficial em Brasilia/DF, o declarante viu e.essoálmente listas nas quais 
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JoAO PIZZOLATTI indicava o nome de cada deputado federal do PP e o valor que teria a 
receber; QUE também ouviu o nome desses deputados federais que recebiam em reuniões 
da cúpula do PP; QUE apesar disso, o declarante nunca pagou diretamente esses 
deputados federais do baixo escalão, embora tenha sido o operador financeiro do esquema 
criminoso; QUE para comprar a bancada do PP na Cãmara Federal, o partido tinha que 
arrecadar entre R$ 3 a R$ 4milhões mensalmente; QUE esses pagamentos eram feitos 
com o objetivo de influenciar os parlamentares nas decisões políticas que eram tomadas na 
Câmara Federal, isto é, na votação de projetos de lei que fossem do interesse do Poder 
Executivo; QUE embora não tenha pago diretamente esses parlamentares referidos, na 
campanha eleitoral de 2010, a pedido do líder do PP, o declarante solicitou às construtoras 
QUEIROZ GALVAO, JARAGUA EQUIPAMENTOS, UTC, OAS, dentre outras que não se 
recorda, que doassem oficialmente valores a candidatos do Partido Progressista aos 
cargos de deputado federal e senador; QUE afirma ter também pago resquícios de 
campanha, dívidas de campanha, do ano de 2010, dos candidatos a senador e a deputado 
federal BENEDITO DE LIRA e ARTUR DE LIRA; QUE esse pagamentos se deram pela MO 
CONSULTORIA; QUE parte foi pago diretamente a ARTUR DE LIRA em seu escritório, em 
espécie, e o restante mediante transferências da MO CONSULTORIA para contas 
indicadas por ARTUR; QUE essas contas eram de agiota de Recife/PE, do qual ARTUR 
tinha emprestado dinheiro; QUE além disso, tendo vista a importãncia da posição do líder 
partidário junto à Câmara Federal perante o govemo federal, a Casa Civil e à Presidência 
da República, nas decisões de assuntos e questões do govemo federal, o declarante 
afirma que dentro do PP havia compra de votos nas eleições que elegiam o líder 
anualmente; QUE isso se dava mediante o pagamento de vantagens indevidas aos 
parlamentares do PP para que votassem em favor de determinado candidato para 
representá-los na Câmara Federal; QUE indagado sobre fatos especificas, pode afirmar 
que JOSE JANENE elegeu dentro do PP os líderes MARIO NEGROMONTE por quatro 
vezes e JOÃO PIZZOLATI por duas vezes, mediante pagamento de valores a 
parlamentares da sigla, cujas quantias foram disponibilizadas pelo declarante em espécie; 
QUE após a morte de JANENE, o declarante também disponibilizou valores a NELSON 
MEURER para que comprasse os votos de seu pares; QUE cada eleição do lider do PP 
custava em torno de R$ 4milhões de reais, isto é, o voto dos parlamentares era comprado 
e esse era o custo total aproximado; QUE todos os montantes disponibilizados pelo 
declarante foram oriundos de contratos firmados entre a PETROBRÁS e as construtoras 
cartelizadas, entre o entre o final de 2005 até 2012; QUE na campanha de 2010, o 
declarante afirma ter pago R$ 7,5 milhões para os parlamentares que compunham a cúpula 
do PP, mediante doações oficiais ou pagamentos em espécie. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado e lacrado em envelo es m lacres número 10630 e 
10631 padrão 2P~0~' :' a-J;ee.ef8r.------.::======4~:::::.--""7__ 

AUTORIDADE POLICIAL: -----;::---,:----;:::--:--''''';-"''''''c;--;-;---;-:-'...----==='.......::;~-
Felipe Eduardo Itfeo.Hayashi 
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DECLARANTE: ______ ~~~~~~~~~fef------------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: --~~~~~~illo~;;;;:;;==::::~-;--

ADVOGADO:--=~--~:â~ri~~~~~~;s~;;-----------os Santos 

TESTEMUNHA: ____________ ~~~~1=~~~~-------------

A difusão não autorizada deste çonheeimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a illtetceptaçlo de comunlcações 
telef6nicas, de informática ou tatemática. ou quebrar segredo de 

Justiça. sem • ..-ção judiclal ou com objetivos não 
autortzados em Io~ nos tennos do 8rt. 10 da LeI 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e mutta . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 18 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 15 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ANTONIO CARLOS WEl TER, com delegação 
daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINAlDET 
DOS SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo 
aos ditames da lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, 
inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado 
TRACY JOSEPH REINAlDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu 
defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 
do art. 4° da lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 identidade 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 indagado acerca 
dos fatos mencionados no Anexo n. 17, afirma que LEON VARGAS, irmão do deputado 
ANDRE VARGAS, procurou o declarante em dezembro de 2013, pois precisava de dinheiro 
vivo; QUE afirma que conhecia LEON VARGAS há muitos anos pelo fato de ser irmão de 
ANDRÉ VARGAS; QUE o declarante era amigo de longa data de ANDRÉ VARGAS, tendo
o conhecido em Londrina/PR; QUE não operava em favor de ANDRE VARGAS; QUE 
LEON VARGAS chegou até o declarante após obter o seu contato com ANDRÉ VARGAS; 
QUE num primeiro momento, LEON VARGAS disse que precisaria em tomo de R$ 1,4 
milhões em dinheiro e depois mais R$ 600.000,00, totalizando em tomo de R$ 2 milhões; 
QUE indagado sobre como foi feita a transação, afirma que a empresa de MEIRE BONFIM 
POZZA, a ARBOR, emitiu nota fiscal em favor da empresa "1T7", empresa esta indicada por 
LEON VARGAS, mas que o declarante não sabe detalhar qual a sua razão social, atividade 
desempenhada, endereço e quadro societário; QUE não sabe dizer se foram emitidas duas 
notas fiscais que totalizaram os R$ 2 milhões, mas se recorda que foram feitas duas 
transferências bancárias na conta da ARBOR; QUE após o valor ter sido creditado na conta 
da ARBOR, afirma que parte do numerário foi sacado em espécie da própria conta por 
MEIRE POZZA e o restante o declarante indicou contas para as quais MEIRE transferiu os 
recursos, contas estas que não eram do declarante e sim de terceiros; QUE essas 
transferências foram feitas a pessoas que forneciam "reais vivos· ao declarante, mas não 
se recorda quem foram as destinatárias neste momento; QUE de posse dos R$ 2milhões 
em espécie, foi entregue a pedido de LEON VARGAS, dentro do apartamento funcional do 
deputado federal ANDRÉ VARGAS, em Brasília/DF, a quantia de R$ 1,62 milhões em 
dinheiro; QUE essa quantia não foi entregue de uma vez só, mas em quatro ou cinco 
etapas, tendo o declarante, RAFAEL ÂNGULO LOPES e ADARICO NEGROMONTE 
transportado o dinheiro para Brasília/DF em voos comerciais; QUE o dinheiro era ocultado 
no corpo durante o transporte; QUE nas vezes em que o declarante entregou o dinheiro, o 
fez nas mãos de ANDRÉ VARGAS, sendo que não havia mais ninguém presente no 
apartamento; QUE também entregou de uma vez só, pessoalmente, a quantia de R$ 
380.000,00, em mãos, para JOSÉ MENTOR, no escritório deste, situado perto da Praça da 
Arvore, em São Paulo/SP; QUE JOSÉ MENTOR é deputado federal, amigo de ANDRÉ 
VARGAS, do Partido dos Trabalhadores - PT; QUE indagado sobre qual o origem dos 
recursos que posteriormente foram convertidos em espéCie pelo declarante, isto é, se se 
referem a algum contrato público, afirma que não sabe qual seria a origem, pois não 
conhece a empresa "IT?"; QUE para fazer a operação ilícita o declarante cobrou 20% sobre 
o valor de cada nota fiscal emitida; QUE os pagamentos foram feitos no final de janeiro e 
no mês de fevereiro de 2014. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que 
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fosse encerrado o presente termo que, lido e achado nforme vai por todos assinado e 
lacrado em envelo e . 632 e 1063 padrão Policia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ---=:::::::;:7-=-...,..".-;---:-:-~~~;:::;2~~~ 
. elipe Eduar 
\ 

DECLARANTE:_~~~~=4~~~~~~~ ____________ ___ 
Iberto Youssef 

1v7 .. " 
PROCURADOR DA REPÚBLICA: _-:-,L/~ ~'---7--:---:-::.,--::---------

ADVOGADo: ___________ ~_,~~~A~nret~ôn~~jo~C~a~rl~o~S~VV~e~~e~r~rtrn~ __________ _ 

I t dos Santos 

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~----------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação da sigilo funcional c:apitulado no 

art. 325 do Código Panal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e murta. 

nstftui crime realizar a inten::eptação de c:omunicaç6es 
telefônicas, de informática ou telemMlca. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autoriZação judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Rec:lusJo de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 19 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 15 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, 1". Classe, matrícula nO 16027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ANTONIO CARLOS WEL TER, com delegação 
daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET 
DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo 
aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, 
inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado 
TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu 
defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e participes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a personalidade do 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 participes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade 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 indagado acerca 
dos fatos mencionados no Anexo n. 18, afirma que a MARSANS INTERNACIONAL é uma 
empresa que atua no ramo de turismo e prepara pacotes turísticos, conglobando também 
uma empresa de eventos e receptivo; QUE a MARSANS exerce tais atividades de fato, de 
forma lícita; QUE o presidente da MARSANS era MARIO LUCIO DE OLIVEIRA; QUE 
CARLOS PEREIRA DA COSTA era o diretor jurídico; QUE JAIME ABRAÇOS era diretor 
comercial; QUE JOAO PROCÓPIO JUNQUEIRA era do conselho administrativo de fundo 
vinculado a empresa; QUE esclarece que no ano de 2009 ou 2010, o empresário do Rio de 
Janeiro, RAUL MOTIA, proprietário da "FOCUS", empresa que não sabe dizer qual 
atividade desenvolve, apresentou ao declarante a pessoa de JAIME ABRAÇOS, que era 
diretor da subsidiária da MARSANS INTERNACIONAL no Brasil, a MARSANS BRASIL; 
QUE a MARSANS INTERNACIONAL estava em dificuldades financeiras na Espanha, e por 
isso pretendiam vender a empresa no Brasil; QUE o declarante chegou a ir à Espanha, 
mas não se recorda do nome de algum diretor espanhol; QUE foi feita uma avaliação para 
avaliar as condições financeiras da MARSANS BRASIL, e o declarante verificou que havia 
potencial para o negócio ser bom, embora fossem necessários grandes investimentos; 
QUE na época a empresa tinha 38 (trinta e oito) lojas espalhadas pelo Brasil; QUE após tal 
avaliação, considerando as dívidas que empresa já tinha, foi feita a proposta pelo 
declarante para a aquisição da mesma pelo valor aproximado de US$ 2 milhôes; QUE uma 
vez confirmado o negócio, o declarante entendeu que era melhor abrir uma nova empresa 
para realizar o investimento, isto é, a aquisição; QUE para tanto, constituiu a empresa 
GRAÇA ARANHA, no formato de sociedade anônima, sendo que os diretores que nela 
figuravam inicialmente eram CARLOS PEREIRA DA COSTA e MARIO LUCIO DE 
OLIVEIRA; QUE CARLOS PEREIRA DA COSTA já era procurador nomeado pelo 
declarante na GFD INVESTIMENTOS; QUE MARIO LUCIO DE OLIVEIRA, que já 
trabalhava na gestão de hotéis do declarante, passou a trabalhar também na GRAÇA 
ARANHA; QUE por intermédio de transferência bancária da GFD INVESTIMENTOS, foi 
aportado os US$ 2milhôes na GRAÇA ARANHA e esta, por sua vez, também transferiu 
para a MARSANS INTERNACIONAL o valor, em contrapartida a compra da MARSANS 
BRASIL; QUE essa transação foi feita mediante contrato de câmbio, de forma oficial, 
registrado no BACEN; QUE indagado sobre o fato de que a MARSANS estava endividada 
e como pretendia alavanca r o negócio, afirma que sua intenção era, após a compra, criar 
um fundo de investimento ou alguma outra forma de captar recursos no mercado 
financeiro, como emissão de debêntures; QUE após adquirida a MARSANS BRASIL, 
optou, junto ao BANCO MÁXIMA, em criar o FUNDO MÁXIMA exclusivamente para aquela, 
o qual passou a ser o gestor e o administrador de tal fundo, e a GRAÇA ARANHA aportou 
100% das cotas da MARSANS BRASIL no Fundo Máxima, o que corresRondiáêrítre R$ 50 
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a R$ 60 milhões de reais à época, valor este correspondente ao preço de mercado 
estimado para a empresa; QUE a criação do Fundo Máxima objetivava angariar recursos 
para o crescimento da empresa MARSANS; QUE o BANCO MÁXIMA é de SAUL SABBA; 
QUE não mantinha relação próxima com SAUL, mas ele viu a criação do fundo como algo 
bom e que poderia ser rentável; QUE o BANCO MÁXIMA avaliou as condições da 
MARSANS e comprou em torno de R$ 13 milhões em debêntures conversíveis em ações 
do fundo; QUE posteriormente à criação do Fundo, o declarante passou a buscar eventuais 
investidores para o mesmo, focando no mercado de fundos de previdência social em 
ãmbito estadual, municipal e federal, isto é, passou a manter contatos com corretores do 
mercado a fim de viabilizar possíveis aplicações; QUE já conhecia o corretor ARI (ARI 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA ARIZA), que também era conhecido por "LOUQUINHO", que tinha 
sido funcionário da BONUS BANVAL, e procurou o mesmo para que ofertasse o FUNDO 
MÁXIMA junto a institutos de previdência social; QUE ARI intermediou o contato com os 
presidentes dos Fundos de Previdência Social do Município de Paranaguá e do Estado de 
Tocantis; QUE em relação ao Fundo de Previdência Social de Paranaguá, acredita que o 
próprio ARI fez a apresentação do FUNDO MÁXIMA; QUE não sabe detalhar como se deu 
a tratativa com tal Fundo, mas o mesmo aplicou R$ 2 milhões de reais no FUNDO 
MÁXIMA, em contrapartida à obtenção de rendimentos que correspondiam à época a 
"IPCA + 8% ano"; QUE por tal aplicação, o declarante acredita ter pago 10% a título de 
taxa de corretagem para ARI, mas não se recorda se pagou em espécie ou se o próprio 
FUNDO MÁXIMA transferiu para aquele; QUE afirma não ter pago propina para qualquer 
servidor público que presidia ou era membro do Instituto de Previdência do Municfpio de 
paranaguá, nem recebeu qualquer solicitação nesse sentido; QUE não sabe dizer se ARI 
repassou parte do comissionamento de 10% a algum servidor público vinculado ao Instituto 
de Previdência que geria tal Fundo; QUE espeCificamente em relação ao Fundo de 
Previdência Social do Estado de Tocantins, ARI visitou o presidente do Instituto de 
Previdência do mencionado Estado, cujo nome era GUSTAVO (GUSTAVO FURTADO 
SILBERNAGEL), no ano de 2011, e apresentou o FUNDO MAXIMA; QUE ARI agendou 
uma reunião no escritório do declarante em São Paulo/SP, da qual participaram aquele, o 
declarante e o presidente do Fundo, GUSTAVO; QUE nesta reunião, GUSTAVO disse que 
seria possível investir R$ 30 milhões no FUNDO MÁXIMA, desde que houvesse uma 
contrapartida de 10% de comissão, sendo que 5% deveria ser adiantado pelo declarante, 
antes da aplicação no FUNDO; QUE essa negociação dos 10% se deu por GUSTAVO e 
ARI com o declarante; QUE certamente, no tocante ao pagamento para GUSTAVO, parte 
desses 10% correspondiam a pagamento de vantagem indevida ao seu favor; QUE o 
declarante pagou R$ 1,5 milhões, em "dinheiro vivo", nas mãos de ARI, referente aos 5% 
de adiantamento; QUE o valor foi pago no escritório do declarante em São Paulo/SP, onde 
ARI retirou a quantia, mas GUSTAVO não estava presente na ocasião; QUE 
posteriormente, o declarante soube que houve um atrito entre ARI, MEIRE POZZA e 
ENIVALDO QUADRADO, pois MEIRE disse que foi ela quem havia apresentado ARI e não 
havia recebido sua parte; QUE ENIVALDO, por sua vez, era amigo de ARI, de longa data, 
e também havia reclamado o pagamento de parte da comissão em seu favor; QUE MEIRE 
e ENIVALDO ganharam comissão, mas não sabe quanto; QUE_apesar de ter sido 
rombl"d" ,~I_o d. 0$ 30 miO"". o F~do de T ~"t "","00 ,p"~"do 00 .1';" t 
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apenas R$ 10 milhões; QUE no ano de 2013, o declarante esteve pessoalmente em 
Tocantins, a fim de cobrar a aplicação do restante dos R$ 30 milhões no FUNDO MÁXIMA, 
e verificou que o Fundo de Tocantins já estava sendo presidido por outra pessoa que não 
sabe dizer o nome, ocasião em que soube que GUSTAVO havia sido destituido por má 
gestão; QUE o declarante fez então uma nova apresentação do FUNDO MÁXIMA e o novo 
presidente do Fundo de Tocantins decidiu aplicar mais R$ 3 milhões no FUNDO MÁXIMA; 
QUE nesta ocasião, não foi solicitada vantagem indevida pelo novo presidente ou acordado 
o pagamento de qualquer comissão; QUE em relação ao Fundo de Previdência do 
Município de HOLAMBRAlPR, afirma que SERGIO LUIZ DA SILVA, corretor sócio da 
FORTCRED PROMOTORA DE SERViÇOS BANCARIOS L TOA., empresa que 
desempenha atividade similar a BRASPREV, foi quem apresentou o FUNDO MÁXIMA ao 
presidente do Instituto de Previdência correspondente; QUE não sabe dizer como se deram 
as tratativas e não conheceu o presidente do Instituto; QUE tal Fundo investiu R$ 2 milhões 
no FUNDO MÁXIMA, tendo SERGIO recebido o percentual de 10% a título de comissão; 
QUE a comissão de SERGIO foi paga no próprio escritório do declarante, em dinheiro em 
espécie; QUE não sabe se SERGIO repassou parte da comissão ao presidente do Instituto 
ou a qualquer outro membro ou servidor público; QUE SERGIO também intermediou o 
contato com o Fundo de Previdência do Município de Petrolina/PE; QUE o declarante não 
participou das tratativas e também não manteve contato com o presidente do Instituto de 
Previdência correspondente; QUE o referido Instituto decidiu aplicar R$1milhão de reais no 
FUNDO MÁXIMA; QUE SERGIO recebeu 10% de comissionamento, pagos em dinheiro 
nas mãos do mesmo, também no escritório do declarante em São Paulo/SP; QUE também 
não sabe se SERGIO repassou parte da comissão a alguém; QUE o Fundo de Previdência 
Social de Cuiabá aplicou R$ 3 ou R$ 6 milhões no FUNDO MÁXIMA, mediante 
intermediação realizada pelo corretor MARCELO CURADO; QUE toda a apresentação do 
FUNDO MAXIMA e as tratativas se deram entre MARCELO e o presidente do Fundo de 
Previdência, não tendo o declarante mantido contato direto com este; QUE pagou 10% de 
comissão a MARCELO, sendo que parte se deu em dinheiro e outra por meio de 
transferências bancárias; QUE não tem conhecimento se MARCELO repassou parte da 
comissão ao presidente do Instituto de Previdência correspondente ou a algum outro 
membro a título de vantagem indevida; QUE indagado se algum fundo de previdência em 
ãmbito federal investiu no FUNDO MÁXIMA, afirma que não; QUE apesar disso, o 
declarante tem conhecimento que os fundos de previdência no Brasil como um todo "tem 
um mando político, e que se não fizer a tratativa política, as coisas não fluem da maneira 
como tem que fluir, talvez não se concretize"; QUE indagado se tem conhecimento de outro 
caso específico, afirma que isso é de conhecimento do mercado, de que "todo fundo tem 
seu mando político", mas não sabe detalhar nenhum outro fato específico; QUE indagado 
sobre o FUNDO POSTALlS, afirma que este não investiu no FUNDO MÁXIMA, embora o 
BANCO MÁXIMA tenha feito a apresentação das debêntures para o FUNDO POSTALlS; 
QUE o declarante não esteve pessoalmente na POSTALlS, mas afirma que tentou agendar 
uma reunião com RENAN CALHEIROS, que acabou não se concretizando por desencontro 
de agendas; QUE o FUNCEF também não investiu no FUNDO MÁXIMA, embora o 
declarante tenha feito uma apresentação do fundo na sede do FUNCEF em Brasília/DF; 
QUE o PETROS não aportou recursos no FUNDO MÁXIMA; 'QUE o declarante também 
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não manteve contato com ninguém do fundo PETROS; QUE o BANCO MÁXIMA, todavia, 
tentou vender debêntures do FUNDO MÁXIMA no PETROS; QUE o BANCO DO BRASIL 
também não aportou recursos no FUNDO MÁXIMA; QUE afirma que não operava outro 
fundo além do FUNDO MÁXIMA; QUE apresentadas duas fotografias ao declarante para 
fins de reconhecimento, afirmou que a pessoa da fotografia de cima é GUSTAVO e a da 
fotografia debaixo é ARI, pessoas estas as quais se referiu acima. Nada mais havendo a 
ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o p sente termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado e lacrado velo s com lacres número 10634 e 
10635 padrão Polí~der aI. 

AUTOR I DADE POLICIAL: ---'='::J::::::C:;;::::::;::-;L::ii:<.::::"i:,::::::;;;;;:::::::::ry"""-7"""-
Feli \ duardo Hideo Haya . 

DEcLARANTE: ____ ~ ____ ~~~~~~usset-----------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: __ --:-+..,....::~~:::-:-::---;:---------_ 

ADVOGADo: ___________ ~~~~An~ffi~n=~~C~a~rl=os=vv==e:tt:er~~-------------

TESTEMUNHA: ____________ ~~~~~~~-----------------

A difuslo não autorizada. deste conheçimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art 325 do Código Panal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e murta. 

Constitui crime realizar a bdeiceptação de comunicações 
tefefõnlcas. de inforrnãtica ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorIzaçIo Judk:ial ou çom objetivos não 
autorizados em lei. nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reçlusão de dois a quatro anos, e mutta. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 20 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(,) 21 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da RepÚblica constante do Ofício n° 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 mldia digital (HD 
Samsung 1Tera. Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais 7 
serão, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério 
Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penaiS por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em conta a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 
social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
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usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 11 - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preservados; li! - 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do anexo 19, relacionada a empresa FURNAS, afirma que nessa 
época não era o declarante quem fazia as operações financeiras pelo PP no tocante a coleta 
direta do dinheiro, sabendo que nessa empresa havia influencia política tanto do PP como 
do PSDB, sendo cada um responsável por uma diretoria; QUE, a época a que se refere 
data do governo do PSDB, ou seja, de 1994 a 2001; QUE, nessa época o declarante atuava 
no mercado de cambio, sendo que após o declarante receber o dinheiro desse esquema 
recolhido por JOSE JANENE o declarante remetia tais valores para onde determinado por 
JOSE JANENE, recordando-se de ter enviado dinheiro para Londrina ou Brasilia, tendo 
recebido recursos em Bauru e em São Paulo; QUE, em Bauru funcionava a sede da 
empresa BAURUENSE , de propriedade de AIRTON DARE, o qual prestava serviços s 
FURNAS em relação a locação de veículos, limpeza e segurança, local onde um funcionário 
de JANENE eventualmente coletava dinheiro; QUE, afirma que em relação ao recolhimento 
de dinheiro junto aos empresários, eventualmente lhe eram entregues tais recursos por 
terceiros em nome das empresas BAURUENSE e CAMARGO CORREA, sendo essas as 
únicas empresas envolvidas no esquema de FURNAS; QUE, possuía na época um controle 
manual, por meio de anotações manuscritas em relação a esse movimento financeiro 
relacionados as empresas BAURUENSE, CAMARGO CORREA e FURNAS; QUE, recorda
se que em alguns eventos sociais em São Paulo o Diretor da BAURUENSE, AIRTON DARE, 
entregou recursos em espécie a pessoa de JOSE JANENE tendo o declarante presenciado 
esse evento; QUE, logo após receber o dinheiro JANENE o repassava ao declarante; QUE, 
segundo recorda, essa entrega de recursos teria ocorrido por mais de dez vezes; QUE, 
segundo sabe a CAMARGO CORREA teria feito uma obra relacionada a uma barragem, 
todavia não houve o pagamento integral da comissão; QUE, não recorda qual seria o valor 
total da comissão, apenas que restou uma pendência de cerca de quatro milhões de reais, a 
qual foi cobrada por JOSE JANENE junto a empresa CAMARGO CORREA, tendo o 
declarante o acompanhado na oportunidade; QUE" esclarece que essa visita teria ocorrido 
no ano de 2002 sendo o contato mantido na pessoa de JOAO HAULER, o qual teria dito que 
não havia nada a ser pago, alegando que alguém do PSDB teria recebido esse valor; QUE, 
acerca do Partido dos Trabalhadores já ter assumido o governo nessa época, afirma que se 
tratavam de comissões relativas a contratos pretéritos; QUE, não sabe dizer quem seria o 
parlamentar que teria recebido esse valor; QUE, diz ter tomado conhecimento, entretanto, 
que quem teria influencia junto a diretoria de FURNAS seria o então Deputado Federal 
AECIO NEVES, o qual receberia recursos por meio de sua irmã; QUE, não sabe informar o 
nome da irmã de AECIO, anteriormente referida; QUE" perguntado quem mais saberia de 
tal ligação de AECIO com o comissionamento de FURNAS alem do falecido JOSE JANENE, 
afirma que AIRTON DARE provavelmente tenha comentado algo a respeito; QUE, não sabe 
como seria implementado o referido comissionamento envolvendo AECIO NEVES; QUE, 
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não sabe informar quem seriam os diretores de FURNAS envolvidos no esquema; QUE, tal 
informação, acredita, pode ser fornecida pela empresa BAURUENSE, sendo o diretor ligado 
a área administrativa o que infere por ser a diretoria que geralmente trata da contratação de 
empresas terceirizadas; QUE, assevera que se trata de uma inferência, pois não soube nada 
de concreto a respeito; QUE, o que não tem duvida é que havia o aval do PP em uma das 
diretorias; QUE, pelo que sabe tal esquema de comissionamento junto a FURNAS foi 
encerrado depois de 2002, quando JANENE passou a não ter mais influencia sobre a 
empresa; QUE, perguntado do porque JOSE JANENE não teve mais uma diretoria em 
FURNAS, ao passo que conseguiu implementar uma diretoria na PETROBRAS no ano de 
2004 na pessoa de PAULO ROBERTO COSTA, diz não saber ao certo, sendo possível que 
isso seja uma decorrência do tempo em que o PP tenha ficado sem ligação mais sol ida com 
o partido da situação; QUE, acrescenta que antes de 2002 o PP mantinha uma coligação 
com o PSOB, estabelecendo uma nova parceria dom o PT quando este assumiu o governo; 
QUE, acrescenta que o PP "nunca foi oposição" ; QUE, ter conhecimento da existência 
de um inquérito policial junto ao STF, envolvendo as e p sas BAURUENSE e FURNAS, 
onde ocorreram inclusive buscas e apreensões; QUE" egundo recorda esse inquérito data 
do ano de 2003 ou 2004. Nada mais havendo a ser nsignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e hado confo e vai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres número 10B'Í4 10645 padfã Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -,I--ft--!::<-:--:-k--:-;--;::;:.,---------

DECLARANTE: __ -S~~~~~~~~~~---------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -;::--;---'V,"""-:-=--;;:"""'=-:-~/_-=~-.!....-

TESTEMUNHA:-------~~~~~deAkãntara-------
E aulo de Alcantara 

A difusão não autorizada desta conhec:1me 
caraeteriza violação de sigilo funcionai cap aelo no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusAo de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mutta. 

Constitui erime realizar a Interceptação de comunicações 
telef6nicas. de Inforrnétiça ou tetemãtica, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judiçlal ou com objetivos 010 
autorizados em tai, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21 

TERMO DE DECLA.RAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 21 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matricula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 
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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e , 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a I 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 11 - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, em juizo, 
separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências sem 
contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, a 
respeito do que consta do anexo 20, Instituto de resseguros do Brasil- IRB; QUE, JOSE 
JANENE possuia uma diretoria nesse instituto, pelo que recorda ocupada pelo Sr. LUCENA; 
QUE, ao ouvir o nome de LUIS EDUARDO LUCENA, confirma ser essa a pessoa a quem se 
referiu anteriormente; QUE, o PTB possuia uma outra diretoria junto ao IRB, cuja indicação 
foi feita pela pessoa de ROBERTO JEFFERSON; QUE, segundo sabe, um genro de 
ROBERTO é ligado a área de seguros, todavia não sabe qual seria o envolvimento do 
mesmo com o caso; QUE, segundo sabe essa situação iniciou-se em meados de 2002 ou 
2003 e teria perdurado por pouco tempo; QUE, diz ter recebido três ou quatro repasses 
relativos aos comissionamentos junto ao IRB, no montante de cerca de US$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil dólares) cada uma delas; QUE, esse dinheiro lhe era entregue 
diretamente por JOSE JANENE em São Paulo, em hotéis ou restaurantes; QUE, competia 
ao declarante converter os dólares em reais e proceder a entrega dos recursos ao próprio 
JANENE em Brasilia em seu apartamento funcional; QUE, nessas oportunidades o 
declarante entregava o dinheiro pessoalmente ou por um portador, cujo nome não recorda 
em face do tempo transcorrido; QUE, nesse época RAFAEL ÂNGULO e ADARICO 
NEGROMONTE não prestavam serviços a sua pessoa; QUE, não sabe quais empresas 
estariam contribuindo para o esquema, sendo que ao lhe entregar os dólares JANENE 
mencionava tratar-se de valores ligados a atividade do IRB; QUE, diz nunca ter entregue 
recursos para ROBERTO JEFFERSON; QUE, o PP acabou perd ndo a diretoria do IRB que 
ele tinha indicado, acreditado que isso possa ter ligação a u riga pessoal entre JANENE 
e ROBERTO JEFFERSON. Nada mais havendo a ser cons' nado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e ac do conforme ai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres número 1064 e 0647 padr- olicia Federal. 

AUTOR I DADE POLICIAL: -~-.e,,:-:---:--::zL-...J..7'--::,:7--------

DECLARANTE: ___ ~ ___ ~-+~~~~~ ________ _ 
be OYOU55~ 33
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: Rc;yé~p;E~~~~~~=-----

ADVOGADO: _____ ~~~~~~~~~~~~----------

TESTEMUNHA: ___________ ~~~ 

A difusão não autorizada _ con_~~ 

caracteriza violação de sigilo funcional CêIP." 
arL 325 do Código Penal Brasil . 

Pena: reclusào de 2 (dois) a 6 (seis) a 

Constitui çrime reafEZ8l' a interceptação de comunicaç6es 
_nlcas, de 1_ ou _nálica, ou que ..... segredo de 

Justiça, &em autorização JUdic:ial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do BIt. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 21 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula n° 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 n° 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, 
qualíficação, 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do anexo 21, relacionado a ANVISA e Ministério da Saúde; QUE, 
tomou conhecimento de que o PP possuía cargos importantes no Ministério da Saude e na 
ANVISA, tendo recebido comissionamentos junto a laboratórios; QUE, diz não saber 
informar o nome desses servidores indicados pelo PP; QUE, recorda que dentre eles se 
encontrava o laboratório PFIZER sendo a operação ligada ao medicamento viagra; QUE, diz 
lembrar desse laboratório em especial por conta de JANENE ter recebido amostras grátis 
desse medicamento e distribuído a amigos em tom de brincadeira; QUE, não sabe dizer se 
havia outros laboratórios envolvidos nesse esquema; QUE, diz ter recebido os valores das 
mãos de JANENE , acreditando isso tenha ocorrido por quatro ou cinco vezes, totalizando 
cerca de 1,5 milhão de reais; QUE, recebia os valores em espécie e em reais em São Paulo, 
junto a hotéis onde JOSE JANENE estava hospedado, sendo um deles situado no começo 
da Alameda Campinas, próximo a Cantina Italiana; QUE, competia a sua pessoa receber o 
dinheiro e simplesmente transporta-lo ate Brasilia, sendo os recursos entregues no 
apartamento funcional de JANENE; QUE, acredita que a influencia de JANENE junto ao 
Ministério da Saúde tenha durado pouco tempo, entre 2002 e 2003 aproximadamente; QUE, 
recorda-se que por volta de 2003 aproximadamente HUMBERTO COSTA manifestou 
contrariedade em relação a permanência do indicado de JANENE junto ao Ministério da 
Saúde, sendo que com a interveniência de ALDO REBELO ,JANENE aceitou que tal pessoa 
fosse desligada, todavia ressalvou que a mesma deveria pedir demissão e não ser demitida; 
QUE, não obstante esse acordo, HUMBERTO COSTA acabou demitindo essa pessoa, o 
que causou a indignação de JANENE o qual recebeu inclusive um telefonema do então 
presidente LUIS ALBERTO LULA DA SILVA a fim de contornar a situação; QUE, o então 
presidente LULA tinha conhecimento ao que sabe das indicações feitas por JANENE 
perante o governo; QUE, diz não saber se LULA possuía algum conhecimento acerca do 
comissionamento envolvendo a ANVISA e Ministério da Saúde; QUE, não lembra do nome 
do individuo anteriormente referido, todavia recorda-se que essa pessoa indicada por 
JANENE para o Ministério da Saúde teria posteriormente ocupado uma vaga junto ao 
Ministério das Cidades, mais especificamente' na Secretaria de Saneamento Básico, 
provavelmente entre 2006 e 2012; QUE, lembra agora que essa pessoa se chamava LUIZ 
CARLOS; QUE, ao observar a foto de LUIZ CARLOS BUENO DE UMA, CPF 289355192-
49, afirma ser ele o indicado por JOSE JANENE para o Ministério da Saúde, conforme antes 
referido. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
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presente termo que, lido e achado ,conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes 
com lacres número 10648 e 10649 p rão Policia F eral. 

AUTORIDADE POLICIA . _-L_----=:-:--..,,~--:-;--=::__------
Eduardo Mauat da Silva 

DECLARANTE: ____ ~ __ ~~~_+~~~--~------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: Rc;bj~;;ijiillf!9!ii~iiZtiõbo~-----

ADVOGADO: ____ ~~~~~~~~~~~~s------

TESTEMUNHA: ______ -=~~~~~-~-~-------

A dHusio não autorizada deste conheci ...... l./!' / 
caracteriza violação de sigilo funcionai capitula 

art. 325 do Código Penal Brasileiro . 
Pena: reclusão de 2 (dois, a 6 (seis) anos e m 

Constitui crime realizar a intsn:eptaçAo de comunicações 
telefônicas. de Infol1l1Miça ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou c:om objetivos raio 
autorizados em le;' nos tannos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 21 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 n° 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mfdia digital (HD 
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preservados; IJI - 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do anexo 22, relacionado a PEDRO PAULO LEONI RAMOS, diz que 
o mesmo era presidente da empresa GPI PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS a qual 
acolhe recursos de fundos de pensão, os quais tornam-se cotistas de empresas de 
saneamento e energia, dentre outras; QUE, eventualmente PEDRO LEONI precisava de 
dinheiro em espécie, sendo emitidas notas fiscais de prestação de serviços em nome das 
empresas de MEIRE POZZA, não recordando no momento o nome das mesmas; QUE, acha 
possível que tenham sido a ARBOR e a AJPP; QUE, cobrava uma comissão entre 16 a 20% 
para a emissão dessas notas, já incluídos os impostos, bem como pela entrega do dinheiro; 
QUE, MEIRE ficava com cerca de 12% dessa comissão e o declarante com restante; QUE, 
as notas eram emitidas contra as empresas junto as quais a GPI tinha investimentos no 
ramo de saneamento e energia; QUE, os recursos em espécie eram entregues diretamente 
a pessoa de PEDRO LEONI, tanto no escritório da Padre Joao Manoel em São Paulo como 
em algum outro lugar indicado pelo mesmo; QUE, tanto o declarante o fazia pessoalmente 
como a pessoa de RAFAEL ÂNGULO LOPES; QUE, o controle de ·conta-corrente" das 
transações envolvendo PAULO LEONI RAMOS consta do pendrive que esta de posse de 
RAFAEL ÂNGULO sob a sigla "PP"; QUE, acha possível o cotejo entre essa planilha e as 
notas emitidas pelas empresas de MEIRE POZZA a fim de identificar as empresas 
envolvidas na operação; QUE, segundo recorda, MEIRE procedia o saque junto as contas 
das empresas dela e entregava os valores ao declarante; QUE, desconhece a razão pela 
qual PEDRO LEONI precisava desse tipo de serviço, ou seja, obter uma documentação 
suporte para transações financeiras; QUE, esclarece que as notas eram vinculadas a 
contratos elaborados por MEIRE POZZA, todavia não rrespondiam a qualquer prestação 
efetiva de serviços; QUE, não sabe ao certo o tota (te recursos movimentados quanto a 
essas operações, acreditando que possa ter sido a o em torno de três a quatro milhões de 
reais, entre 2011 e 2014. Nada mais havendo a er consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, li e achado nforme vai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres númer 1 650 e 106 adrão Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: +-~--:::-:1!(L....,.---.!:';::---,--:-:::-::---------

DECLARANTE:_~~~~~~~mm~~;Se~ ____________ ___ 
oussef 33
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: --;:::-~~:.;,:~::::".,:;:;-~~ _____ _ 

ADVOGADO: ______ ~~~~~~~~~~~--------

TESTEMUNHA:--____ EP~o.1a~~~Alã3rili~~=---~---

A difusão não autorizada deste conhecimento 
earacterlza violação de sigilo funcional __ do no 

8rt. 326 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 Cdois) a 6 (seis' anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicaçOes 
telef6nicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objeIiws não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196.. 

Pena: Raclusão de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 23 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, Primeira Classe, matrícula nO 16.027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Oficio nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboraçao que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador da República ANTONIO CARLOS WEL TER, com delegação daquele para 
atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; 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 homologaçao caso não 
atenda aos requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisa0 de tarefas da organização criminosa; 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 concessao do benefício levará em conta a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 23, intitulado FRANCISCO COLOMBO, PARTIDO 
PROGRESSISTA, afirma que quando fez a campanha do ano de 2010, ocasião em que, por 
sinal, o Partido Progressita elegeu vários deputados federais e senadores, MARIO 
NEGROMONTE tornou-se Ministro das Cidades e, a pedido do declarante, contemplou-o 
com o cargo de Presidente da COMPANHIA DE TRENS URBANOS - CBTU, para que 
inçasse alguém de sua confiança, no caso, FRANCISCO COLOMBO; QUE a intenção do 
declarante em ocupar tal cargo por meio de FRANCISCO COLOMBO, era no sentido de que 
nas aquisições de bens e serviços feitas pela CBTU, o declarante pudesse receber , 
comissionamentos, e o fato do Ministro das Cidades gerir tal pasta facilitava que um grande 
volume de recursos fosse destinado à CBTU; QUE os comissionamentos a que se refere se 
tratam de vantagens indevidas obtidas por meio de tais contratos, que seriam destinadas ao 
PP, ganhando o declarante percentual sobre os montantes; QUE a ocupação de tal cargo 
objetivava trabalhar em prol do PP, para gerar caixa em favor do partido e conduzir a 
instituição "de maneira decente"; QUE logo em seguida, descobriu-se que este cargo era 
gerido por BENEDITO DE LIRA, que tornou-se senador da república, e o seu filho ARTHUR 
DE LIRA, eleito deputado federal, de maneira que a ocupação do cargo na CBTU exigia 
aprovação de ambos; QUE o presidente anterior da CBTU havia sido inclusive indicado por 
BENEDITO; QUE para não criar um mal estar no partido, o declarante abriu mão de assumir 
o controle do cargo, embora FRANCISCO COLOMBO permanecesse nomeado e seguindo 
às orientações de BENEDITO e ARTHUR; QUE por FRANCISCO ser bem recomendado 
pelo declarante, aceitaram que ele "ficasse sentado na cadeira", sob as orientações de 
BENEDITO e ARTHUR; QUE acredita que a confirmação da escolha de FRANCISCO 
COLOMBO se deu mediante a participação de ALINE CORREIA, deputada federal pelo PP; 
QUE o declarante afirma que não atuou como operador dos comissionamentos e não sabe 
dizer quem o fez, dizendo que pode ter sido o próprio FRANCISCO COLOMBO; QUE em 
determinado dia FRANCISCO COLOMBO esteve no escritório do declarante e disse que 
havia entregue uma quantia ao assessor de ARTHUR DE LIRA ou um assessor de outro 
deputado do PP para que entregaste ao deputado federal ARTHUR, mas o assessor acabou 
sendo preso no Aeroporto de Congonhas portando o numerário em espécie, pouco mais de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais); QUE indagado se o assessor preso seria JAYMERSON DE 
AMORlM, conforme consta do anexo, afirma que sim; QUE posteriormente, FRANCISCO 
COLOMBO teve leucemia e faleceu no presente ano de 2014; QUE a análise das despesas 
dos fornecedores da CBTU podem auxiliar na identificação de quem seria responsável pela 33
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operação dos comissionamentos, visto que seria o modus operandi seria o mesmo da 
PETROBRÁS; QUE afirma que há uma fábrica nacional, no Nordeste, que a CBTU comprou 
muitos trens dela, e tem certeza de que tais contratos geraram valores para OS 
comissionamentos; QUE acredita que os comissionamentos também podem ter sido 
gerados por meio de contratos de prestação de serviços fictícios, simulados. Nada mais 
havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e 
achado conforme vai por todos assinado e lacrado em en pes com lacres número 10656 
e 10657 padrão Polícia Federal. ( 

AUTORIDADE POLICIAL: ---=;::~?;-..=-:---:-:-:-:---:-:-~~;:2~~2:=--

DECLARANTE:_--~~=S~~1A~rt.O'~~~~~--------

\A::9

:

ef 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ----:-'~~~i=ê""'7:_:_';:__------
Antônio Carlos Welter 

ADVOGADO: _____ ~~~::~~~~~~~=_~-------

TESTEMUNHA: _______ ~~~~~~:__---------

A difusio não autorizada desta çonheçimenfo 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal BrasUeiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis' anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicaç6es 
telefônicas, de Infonnática ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autor í:z:açIo judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão da dois a quatro anos. e murta. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 23 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, Primeira Classe, matrícula nO 16.027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador da República ANTONIO CARLOS WEL TER, com delegação daquele para 
atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 
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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 24, intitulado CELSO DANIEL, afirma que foi apreendido 
um documento pela Policia Federal no escritório de MEIRE POZZA, intitulado "ENIVALDO 
CONFIDENCIAL" e que se trata de um contrato referente a um proprietário de uma empresa 
de ônibus de Santo André/SP; QUE soube da apreensão de tais documentos por intermédio 
de seus advogados, os quais tomaram conhecimento dos mesmos pelo e-proc; QUE o 
declarante sabia que ENIVALDO QUADRADO tinha os documentos guardados no escritório 
de contabilidade de MEIRE POZZA, a pedido daquele, por uma questão de resguardo 
pessoal; QUE indagado sobre o que ENIVALDO QUADRADO temia, o declarante afirma que 
não sabe, mas que ENIVALDO guardava o documento "a sete chaves"; QUE o declarante 
recorda que em 2007 ou 2008, ENIVALDO pediu ao declarante que guardasse o documento, 
mas o declarante não quis se envolver e não aceitou; QUE afirma que não havia participado 
da origem do documento e não gostaria de ficar na posse do mesmo em favor de 
ENIVALDO QUADRADO; QUE ENIVALDO QUADRADO disse que preparou a triangulação 
de pessoas que figurariam em tal contrato; QUE o contrato foi feito entre a empresa de 
MARCOS VAL!:RIO FERNANDES DE SOUZA, isto é, a 2S PARTICIPAÇCES L TOA., e uma 
outra empresa que ENIVALDO QUADRADO indicou; QUE quem pediu para que ENIVALDO 
QUADRADO fizesse o documento era uma pessoa ligada ao PARTIDO DOS 
TRABALHADORES - PT, chamada BRENO AL TIMAN; QUE por meio de tal operação, 
ENIVALDO QUADRADO, receberia dinheiro ou algum outro favor; QUE sabe que BRENO 
AL TIMAN é ligado ao PT, pois o declarante foi a Cuba duas vezes realizar negócios e o 
mesmo estava presente; QUE o pai de BRENO foi um dos fundadores do PT; QUE 
conheceu BRENO AL TIMAN por intermédio de ENIVALDO QUADRADO; QUE indagado 
sobre o que motivou BRENO a realizar tal operação, foi o fato de que o PT estaria sendo 
ameaçado por conta do caso "Celso Daniel", de maneira que a documentação foi preparada 
para atender a determinada pessoa, que seria o proprietário de uma empresa de ônibus; 
QUE não sabe dizer que tipo de chantagem tal indivíduo praticava; QUE a chantagem, no 
entanto, objetivava que tal pessoa "ficasse quieta" em relação ao Caso Celso Daniel; QUE 
apresentado ao declarante cópia de dois contratos de mútuo apreendidos no escritório de 
MEIRE POZZA, afirma que toma conhecimento de tais contratos neste momento; QUE 
indagado se conhece a pessoa jurídica ou o responsável legal que constam como 
"MUTUÁRIO" no mencionado contrato, isto é, REMAR AGENCIAMENTO E ASSESSORIA 
L TOA. e OSWALDO RODRIGUES VIEIRA FILHO, afirma que não os conhece; QUE 
apresentada fotografia de OSWALDO, afirma que não a..-r.ecOfínece; QUE apesar disso, 
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POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDlÔNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

ENIVALDO QUADRADO chegou a comentar com o declarante sobre uma pessoa chamada 
OSWALDO que era dono de uma factoring e este às vezes viabilizava recursos por meio de 
empréstimo; QUE indagado se o OSWALDO mencionado se trata da mesma pessoa que 
consta dos contratos apreendidos, afirma que acredita que sim; QUE ENIVALDO 
QUADRADO, no entanto, não detalhou a participação de OSWALDO no que se refere ao 
Caso Celso Daniel; QUE indagado sobre o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 
que constam de tal contrato, afirma que não sabe se o mesmo foi pago, como e para quem; 
QUE indagado se ENIVALDO comentou qual seria a finalidade dos R$ 6.000.000,00, afirma 
que disse que era relacionado ao Caso Celso Daniel, mas não entrou em detalhes; QUE 
indagado se ENIVALDO QUADRADO foi o destinatário dos recursos, afirma que não pode 
afirmar; QUE são anexados ao presente termo uma cópia das vias de cada contrato de 
mútuo apreendido (fls. 1256 a 1258 e 1259 a 1261, do Apenso do IPL 1041/2013-
SR/DPF/PR). Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes 
com lacres número 10658 - ícia Fe er 

AUTORIDADE PO LlC IAL: ---r--;:=:::-;:=-?''::::r;;::;:;;:;:::-;:;:::::t:"i"7'"""'5'-<---'S,--·--

DECLARANTE:~~~~~~~~~~;y,~~ _______________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: __ ---!-'-:-:-:...,.-':::--:--:-:-:--;:-___________ _ 
Anlõn io Carlos Welter 

ADVOGADO: _____ ~~~~~~~~~~~~~s-----------

TESTEMUNHA: __________ ~~~~~~~-----------------
. Carlos Milhomem 

A difusão não autorizada deste conhedmento 
caracteriza violaçAo de sigilo funcionai capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicaçOes 
telef6nlcas. de InfonnfrtIca ou telemãtit:a. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou c:orn objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do alt. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Recluslo de dois a quatro anos. e mutta. 33
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CONTRA TO DE MÚTUO 

MUTUANTE: Empresa 2 S Participações Ltda., l~calizada na Rua Sergipe n.0295- 4° 
andar- Belo Horizonte/MG, cep.: 30130-171, inscrita sob o CNPJ n.o 05.221.885/0001-
72. representado por seu sócio Marcos Valério Fernandes de Souza, RG No. M 1 
651.871 e CPF No. 403.760.956-87. 

MUTUÁRIO: Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., localizada na Rua Joaquim de 
Castro, n."24- sala 02- Centro- Rio Bonito, cep.: 28800-000, inscrita sob o CNPJ n.O 
28.259.075/0001-00 representada por seu sócio Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, CPF 
n.o 161449617-04. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 
Mútuo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente . 

CLÁUSULA PRIMEIRA - CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO - Valor do 
Empréstimo: R$ 6.000.000.00 (seis milhões de reais). 
Fluxo de carência: 6 (seis) meses, com pagamento da seguinte forma: 
Parcelas fixas- 54 (Cinqüenta e quatro) parcelas. 
Valor de cada parcela fixa -R$ 223.824,12 (Duzentos e vinte e três mil, oitocentos e 
vinte e quatro reais e doze centavos). 
Início das Parcelas Fixas: 30/04/2005. 
Ténnino das Parcelas Fixas: 30/0912009. 
Forma de liberação do crédito: Depósito em conta corrente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇOES A QUE AS PARTES SE VINCULAM 

Parágrafo Primeiro -Natureza da operação - O mutuante concede em favor do 
mutuário um empréstimo cujo valor, prazo, vencimento e forma de pagamento estão 
mencionados e caracterizados na cláusula primeira, Il'."c.';~·,'.e crédito a favor da conta-

3~ 

• corrente do mutuário. 

Parágrafo Segundo - Encargos Financeiros - Sobre o valor principal mutuado 
incidirão encargos financeiros, previstos na cláusula primeira, calculados no periodo 
compreendido entre a presente data, até a data do vencimento da quantia devida por 
força do presente contrato. Os juros serão calculados, sempre e invariavelmente, de 
forma mensal, como permitido em lei. 

Parágrafo Terceiro -Forma de pagamento- Todos os pagamentos devidos pelo 
mutuário, na forma e vencimento mencionados na cláusula primeira do presente 
contrato, serão realizados mediante depósito em conta corrente ou integralmente se 
ocorrer qualquer das hipóteses de pagamento antecipado. Fica assegurado ao mutuário o 
direito à liquidação antecipada do débito, mediante redução proporcional dos juros. 

Parágrafo Quarto - Garantia - Para garantir o pagamento do principal e acessórios do 
seu débito, além de eventuais penalidades moratórias, rle~1Jesas de cobrança, custas, 
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honorários advocatícios e tudo o mais que fique a dever por força do presente contrato 
de mútuo, o mutuário constitui a favor do mutuante a seguinte garantia: (notas 
promissórias, etc.). 

Parágrafo Quinto - Encargos Moratórios - Qualquer quantia devida pelo mutuário, 
por força do presente contrato, vencida e não paga, na época própria, será considerada 
automaticamente em mora, ficando o débito sujeito, do vencimento ao efetivo 
pagamento, à atualização monetária segundo indices oficiais regularmente estabelecidos 
e que reflitam a desvalorização da moeda, a juros de mora de 1,00% a.m , aplicável 
sobre o capital devidamente corrigido, além da multa irredutível de 2% sobre o total 
apurado, de acordo com as despesas de cobrança na fase extrajudicial e, também, as 
custas e honorários de advogado. Se o recebimento do crédito se der através de processo 
extrajudicial, os honorários advocatícios serão pagos. r,' hase de 10%, sobre o valor 
total devido. 

Parágrafo Sexto - Para efeitos do presente contrato, entende-se por mora, o 
retardamento do mutuário na liquidação da dívida. A configuração da mora independerá 
de qualquer aviso, notificação ou interpelação ao mutuário, resultando ela do simples 
inadimplemento. 

Parágrafo Sétimo - Vencimento Antecipado da Dívida - O mutuante poderá 
considerar, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
antecipadamente vencida a dívida, de pleno direito, nas seguintes hipóteses: 

a) se o mutuário deixar de pagar, em seu vencimento, qualquer quantia devida por força 
do presente contrato. 
b) se o mutuário deixar de cumprir qualquer obrigação decorrente desta operação de 
crédito, no tempo e modo convencionados. 
c) se for movida contra o mutuário, medida judicial que possa afetar os direitos 
creditórios do credor. 
d) se o mutuário falir, impetrar concordata, se tomar insolvente, entrar em estado de 
liquidação, suspender em suas atividades por mais de trinta dias, ou sofrer protestos de 
qualquer título. . 
e) se houver a dissolução da sociedade, a transferência do controle societário, a 
alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa de qualquer 
um dos co-obrigados, sem o prévio consentimento do mutuante, por escrito. 
f) se o mutuário propuser qualquer medida judicial em face do mutuante configurando 
assim, a quebra do relacionamento comercial entre as partes. 
g) se por qualquer ato do mutuário for alterada as condições iniciais quer seja com 
relação as garantias oferecidas, dados contábeis, societários, dentre outros, que tenham 
sido informados e constatados, quando da concessão do crédito decorrente do presente 
título. 
h) ou, ainda, por iniciativa de qualquer das partes sem prejuízo das garantias 
constituídas, mediante prévio aviso por escrito com prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência. 

Parágrafo Oitavo - Da Certeza e Liquidez do Crédito - Fica expressa e plenamente 
assentada, a certeza e liquidez da presente divida, compreendendo o cálculo de juros, 
taxa, e demais encargos que, com o principal formarão o débito. 
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Parágrafo Nono Fica estipulado que o presente contrato será rescindido de pleno 
direito, sem qualquer ônus para as partes, caso seja descumprido qualquer cláusula do 
Contrato de Mútuo no qual a Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., figura como 
mutuante e a empresa Expresso Nova Santo André Ltda., como mutuário. 

Parágrafo Décimo - Declaração - O mutuário declara para os devidos fins que ao 
assinar o presente contrato compreendeu o sentido e o alcance de suas disposições após 
terem lido e discutido, sob todos os aspectos e conseqüências, as condições que regem a 
presente operação de crédito. 

Parágrafo Décimo Primeiro -Eleição do Foro - Para dirimir quaisquer controvérsias 
oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca da cidade do RIO DE 
JANEIRO. 

As partes aceitando as condições ora estipuladas e declarando ter conhecimento do 
contrato de mútuo que segue anexo, firmado entre Remar Agenciamento e Assessoria 
Ltda. (mutuante) e Expresso Nova Santo André Ltda.,(mutuário), firmam a presente 
em duas vias de igual teor. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2004. 

MUTUANTE: 

MUTUÁRIO: 

Testemunh\s: , . , . 

2 S Participações Ltda 
CNPJ: CNPJ n.o 05.221.885/0001-72 

Re genciamento e Assessoria Ltda 
CNPJ n.o 28.259.075/0001-00 

7
11 

-- - ---------------------------
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001259 
CONTRATO DE MÚTUO 

MUTUANTE: Empresa 2 S Participações Ltda., localizada na Rua Sergipe n."295- 40 

andar- Belo HorizontelMG, cep.: 30130-171, inscrita sob o CNPJ n.o 05.221.885/0001-
72. representado por seu sócio Marcos Valério Fernandes de Souza, RG No. M 1 
651.871 e CPF No. 403.760.956-87. 

MUTUÁRIO: Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., localizada na Rua Joaquim de 
Castro, n.0 24- sala 02- Centro- Rio Bonito, cep.: 288U0-\l00, inscrita sob o CNPJ n.o 

28.259.075/0001-00 representada por seu sór.io Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, CPF 
n.o 161449617-04. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 
Mútuo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente . 

CLÁUSULA PRIMEIRA - CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO - Valor do 
Empréstimo: R$ 6.000.000.00 (seis milhões de reais). 
Fluxo de carência: 6 (seis) meses, com pagamento da seguinte forma: 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/11/2004; 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/12/2004; 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/01/2005; 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 28/02/2005 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/03/2005; 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 30/04/2005 
Parcelas fixas- 6O(sessenta) parcelas. 
Valor de cada parcela fixa -R$ 172.607,79 (rento e setenta e dois mil e seiscentos e sete 
reais e setenta e nove centavos). 
Início das Parcelas Fixas: 31/0512005. 
Término das Parcelas Fixas: 30/0412010. 
Forma de liberação do crédito: Depósito em conta corrente . 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇOES A QUE AS PARTES SE VINCULAM 

Parágrafo Primeiro -Natureza da operação - O mutuante concede em favor do 
mutuário um empréstimo cujo valor, prazo, vencimento e forma de pagamento estão 
mencionados e caracterizados na cláusula primeira, mediante crédito a favor da conta
corrente do mutuário. 

Parágrafo Segundo - Encargos Financeiros - Sobre o valor principal mutuado 
incidirão encargos financeiros, previstos na cláusula primeira, calculados no período 
compreendido entre a presente data, até a data do Vt::ficunento da quantia devida por 
força do presente contrato. Os juros serão calculados, sempre e invariavelmente, de 
forma mensal, como permitido em lei. 

Parágrafo Terceiro -Forma de pagamento- Todos os pagamentos devidos pelo 
mutuário, na forma e vencimento mencionados na cláusula primeira do presente 
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contrato, serão realizados mediante depósito em conta corrente ou integralmente se 
ocorrer qualquer das hipóteses de pagamento antecipado. Fica assegurado ao mutuário o 
direito à liquidação antecipada do débito, mediante redução proporcional dos juros. 

Parágrafo Quarto - Garantia - Para garantir o pagamento do principal e acessórios do 
seu débito, além de eventuais penalidades moratórias, despesas de cobrança, custas, 
honorários advocatícios e tudo o mais que fique a dev€T [-OI força do presente contrato 
de mútuo, o mutuário constitui a favor do mutuante a seguinte garantia: (notas 
promissórias, etc.). 

Parágrafo Quinto - Encargos Moratórios - Qualquer quantia devida pelo mutuário, 
por força do presente contrato, vencida e não paga, na época própria, será considerada 
automaticamente em mora, ficando o débito sujeito, do vencimento ao efetivo 
pagamento, à atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos 
e que reflitam a desvalorização da moeda, a juros de mora de 1,00% a.m , aplicável 
sobre o capital devidamente corrigido, além da multa irredutível de 2% sobre o total 
apurado, de acordo com as despesas de cobrança na fase extrajudicial e, também, as 
custas e honorários de advogado. Se o recebimento do crédito se der através de processo 
extrajudicial, os honorários advocatícios serão pagos, na base de 10%, sobre o valor 
total devido. 

Parágrafo Sexto - Para efeitos do presente contrato, entende-se por mora, o 
retardamento do mutuário na liquidação da dívida. A configuração da mora independerá 
de qualquer aviso, notificação ou interpelação ao mutuário, resultando ela do simples 
inadimplemento. 

Parágrafo Sétimo - Vencimento Antecipado da Dívida - O mutuante poderá 
considerar, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
antecipadamente vencida a dívida, de pleno direito, nas seguintes hipóteses: 

a) se o mutuário deixar de pagar, em seu vencimento, qualquer quantia devida por força 
do presente contrato. 
b) se o mutuário deixar de cumprir qualquer obrigação decorrente desta operação de 
crédito, no tempo e modo convencionados . 
c) se for movida contra o mutuário, medida judicial que possa afetar os direitos 
creditórios do credor. 
d) se o mutuário falir, impetrar concordata, se tomar insolvente, entrar em estado de 
liquidação, suspender em suas atividades por mais de trinta dias, ou sofrer protestos de 
qualquer título. 
e) se houver a dissolução da sociedade, a transfer"lr,· .. ; I do controle societário, a 
alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa de qualquer 
um dos co-obrigados, sem o prévio consentímento do mutuante, por escrito. 
f) se o mutuário propuser qualquer medida judicial em face do mutuante configurando 
assim, a quebra do relacionamento comercial entre as partes. 
g) se por qualquer ato do mutuário for alterada as condições iniciais quer seja com 
relação as garantias oferecidas, dados contábeis, societários, dentre outros, que tenham 
sido informados e constatados, quando da concessão do crédito decorrente do presente 
título. 
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h) ou, ainda, por iniciativa de qualquer das partes sem prejuízo das garantias 
constituídas, mediante prévio aviso por escrito com prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência. 

Parágrafo Oitavo - Da Certeza e Liquidez do Crédito - Fica expressa e plenamente 
assentada, a certeza e liquidez da presente dívida, compreendendo o cálculo de juros, 
taxa, e demais encargos que, com o principal formarão o débito. 

Parágrafo Nono Fica estipulado que o presente contrato será rescindido de pleno 
direito, sem qualquer ônus para as partes, caso seja descumprido qualquer cláusula do 
Contrato de Mútuo no qual a Remar Agenciamento e Assessoria LIda., figura como 
mutuante e a empresa Expresso Nova Santo André Ltda., como mutuário. 

Parágrafo Décimo - Declaração - O mutuário declara para os devidos fins que ao 
assinar o presente contrato compreendeu o sentido e o alcance de suas disposições após 
terem lido e discutido, sob todos os aspectos e conseqüências, as condições que regem a 
presente operação de crédito . 

Parágrafo Décimo Primeiro -Eleição do Foro - Para dirimir quaisquer controvérsias 
oriundas do CONTRA TO, as partes elegem o foro da comarca da cidade do RIO DE 
JANEIRO. 

As partes aceitando as condições ora estipuladas e declarando ter conhecimento do 
contrato de mútuo que segue anexo, firmado entre Remar Agenciamento e Assessoria 
Ltda. (mutuante) e Expresso Nova Santo André Ltda.,(mutuário), firmam a presente 
em duas vias de igual teor. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2004. 

MUTUANTE: 

MUTUÁRIO: 

Testemunhas: 

Remar Agenciamento e Assessoria Ltda 
CNPJ n.o 28.259.075/0001-00 

1 .. _______________ _ 2. __________ _ 
Rg: Rg: 
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CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 23 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Policia Federal, Primeira Classe, matrícula nO 16.027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador da República ANTÓNIO CARLOS WEL TER, com delegação daquele para 
atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 25, intitulado CAMARA VASCONCELOS, afirma que logo 
depois que acabou a campanha ou durante a campanha de 2010, houve um pedido de 
ARTUR DE LIRA para que fizesse um pagamento à empresa CAMARA VASCONCELOS, e 
o declarante o fez por meio da M.O. CONSULTORIA, mediante uma transferência bancária, 
sem respaldo em contrato ou nota fiscal; QUE o declarante nada sabe sobre as atividades 
da empresa CAMARA VASCONCELOS; QUE o depósito foi no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); QUE os coordenadores do partido PP, MARIO NEGROMONTE e JOAO 
PIZZOLATI, pediram antes das eleições de 2010 e após que o declarante atendesse ARTUR 
DE LIRA e BENEDITO DE LIRA para que pudessem fazer a campanha ou para saldar 
dívidas de campanha; QUE conseguiu que fosse feito, salvo engano, pela empresa UTC, 
uma doação oficial em favor do candidato a senador BENEDITO DE LIRA, no valor de R$ 
400.000,00; QUE em favor de ARTUR não se recorda de ter intermediado doação oficial; 
QUE se recorda, no entanto, de ARTUR DE LIRA ter ido ao escritório do declarante após as 
eleições, para que o declarante cobrisse gastos de campanha de R$ 1,1 milhões de reais, 
mediante depósitos em contas de pessoas jurídicas diversas, das quais se recorda apenas 
da CAMARA VASCONCELOS, bem como entrega de dinheiro em espécie nas mãos de 
ARTUR; QUE o valor total de recursos que o declarante providenciou em favor das 
campanhas de BENEDITO e ARTUR, no ano de 2010, foi em torno de R$ 1,5 milhões de 
reais. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se e fosse encerrado o presente 
termo que, lido e ac i ar todos assinad e lacrado em envelopes com 
lacres número 10 10661 padrão PoHcia Fe 

AUTORIDADE POLICIAL: ---t--;:::---;:---;::;~::::;::'~::----;-;-~+~:::::~~d' 

DECLARANTE: __ ~~~~~~=A~~~~~------------Alberto Youssef -
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Antônio Carlos Welter 
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ADVOGADO: 
Tracy Jo 

TESTEMUNHA: _____________ AO~~~~~~~------------
Carlos Milhomem 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai capibJlado no 

art 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dots) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a inten:eptaçio de comunicações 
telefônicas, da infonnãtica ou telemática, OU quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objativos não 
autorizados em lel, nos tennos do ali. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: RechJSio da dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 27 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 23 dia(s) do mês de outubro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante FELIPE EDUARDO HIDEO 
HAYASHI, Delegado de Polícia Federal, Primeira Classe, matrícula nO 16.027, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Ofício n° 11521Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença 
do Procurador da República ANTÔNIO CARLOS WEL TER, com delegação daquele para 
atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 n° 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 Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 11 - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, em juizo, 
separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências sem 
contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 26, intitulado OBRAS DA DIRETORIA DE PAULO 
ROBERTO COSTA, afirma que PAULO ROBERTO COSTA direcionou as obras de meio 
ambiente para o operador do PMDB, no caso, FERNANDO SOARES; QUE duas empresas 
que eram bastante mencionadas por PAULO ROBERTO COSTA eram a ODEBRECHT e a 
EXTRA; QUE esclarece que as empresas referidas firmaram contratos no âmbito da 
Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS, cujos contratos geravam comissionamentos 
que eram direcionados ao partido PMDB e a PAULO ROBERTO COSTA, mediante 
operações financeiras realizadas por FERNANDO SOARES; QUE apesar disso, não sabe 
dizer como FERNANDO SOARES efetivava tais pagamentos; QUE também não sabe para 
quem FERNANDO SOARES pagava em nome do PMDB; QUE afirma que todos os 
contrato.~ que se referem a meio ambiente e resíduos, firmados pela Diretoria de 
Abastecimento, enquanto PAULO ROBERTO COSTA a ocupava, estavam alcançados pelo 
esquema criminoso; QUE indagado se lembra de outras empresas que firmaram contratos 
em tal área, não se recorda, embora lembre que PAULO ROBERTO mencionou algumas 
vezes o nome de WILSON QUINTELA FILHO, no sentido de que se reuniria com o mesmo 
em São Paulo/SP e que FERNANDO SOARES estaria junto em tais encontros; QUE 
lembrou-se que WILSON QUINTELA é um dos donos da empresa EXTRA; QUE da empresa 
ODEBRECHET não se lembra de alguém específico que tratava em tal área; QUE indagado 
se intermediou recursos para FERNANDO SOARES, afirma que foi apenas em uma ocasião 
em contrato da SAMSUNG, já referido em anexo próprio. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o pres e termo que, lido e achado 
conforme vai o os assina o e acr es c lacres número 10662 e 10663 
padrão Polícia Fede, ",c __ 

AUTORIDADE POLICIAL: ----:::-+--::::-:----:"""'::-:--:-:---:-:-\--,0-=-:;;>"''----

DECLARANTE:-~~ __ ~~~~~ffirc~ru;Selt--~------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ----!~~:;;::,--:7;-=------
Antônio Carlos WeHer 
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ADVOGADO: -----Ti-D:ooy~~~~i;f,~iUSãiliõS----Tr 

TESTEMUNHA: ______________ ~~+,~~~-----------------
APF LUI 

A difusao não autorizada d9ste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capftulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a illteiceptaçãO de comunicações 
telefõniças. de Infonnfrtica ou telemMica, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autoriZação judicial ou çom objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do 8rt. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. o multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 28 

TERMO DE DECLARAÇÓES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 03 dia(s) do mês de novembro 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 ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 27, intitulado DENATRAN REGISTRO EM NIVEl 
NACIONAL; QUE, no ano de 2008 ou 2009, na época em que era Ministro das Cidades o Sr. 
MARCIO FORTES, foi indicado determinado dirigente do DENATRAN pelo deputado JOAO 
PIZZOLATTI, salvo engano líder da bancada do PP; QUE, esse dirigente proporcionou a 
transferência da responsabilidade pelo registro das transferências de veículos para uma 
empresa de nome GRF, ligada a FENASEG; QUE não sabe o nome do referido dirigente e 
nem encontrou-se com o mesmo pessoalmente; QUE, não tem conhecimento ao certo como 
foi formalizada a contratação dessa empresa, apenas que houve uma facilitação por parte 
do DENATRAN para que ela atuasse sozinha nesse segmento; QUE, negocio teria rendido 
cerca de R$ 20 milhões em comissões para o PP, montante que seria pago em vinte 
parcelas; QUE, as parcelas eram pagas por um empresário de nome MONTENEGRO, dono 
do IBOPE e sócio majoritário da FENASEG/GRF (ou GFR); QUE, competia ao declarante 
receber as comissões em espécie no escritório do declarante junto a Av. São Gabriel em 
São Paulo, sendo os valores entregues pelo próprio JOAO PIZZOLATTI, e levar o dinheiro a 
Brasília; QUE esse dinheiro era entregue a PIZZOLATTI na residência do mesmo em 
Brasila/DF, competindo ao mesmo fazer a distribuição desses recurso; QUE, para esse 
serviço o declarante recebeu cinco por cento do valor, ou seja, um milhão de reais; QUE, 
essas viagens de São Paulo a Brasília para levar o dinheiro da comissão relativa ao negocio 
do DENATRAN foram realizadas tanto por voos comerciais como voos fretados, sendo que 
para esse transporte contou tambem com a cooperação dos seus assessores, dentre eles 
RAFAEL ANGUlO; QUE, salvo engano um dos sócios da FENASEG/GRF reside em 
Curitiba e se chama JOAO ELlSIO; QUE, perguntado se PIZZOLATTI lhe informou de 
quem receberia tais pagamentos especificamente, responde que o parlamentar disse 
apenas que o valor seria pago pela FENASEG/GRF; QUE, na décima segunda ou terceira 
parcela dos pagamentos a empresa em questão foi vendida a CETlP ou estava em vias de 
ser vendida, sendo os pagamentos suspensos; QUE, foi realizada uma reunião no Rio de 
Janeiro, salvo engano no ano de 2010 ou 2011 em que estava presente o declarante, 
PEDRO CORREA, JOAO PIZZOLATTI e o presidente da FENASEG/GRF, cujo nome não 
recorda no momento; QUE, essa reunião foi realizada em um almoço em um restaurante, 
sendo acordado que os pagamentos iriam prosseguir, o que de fato ocorreu; QUE, a 
sistemática de pagamentos foi mantida a mesma nesse período; QUE, não recorda se na 
época a FENASEG/GRF já havia sido transferida ao controle da CETIP ou se os recursos 
para o pagamento das comissões eram determinad s ainda pelos titulares antigos da 
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empresa; QUE, de fato a FENASEG/GRF foi adquirid pela CETIP nessa época; QUE, 
JOSE JANENE não teria participado dessa negociaç- , apenas a autorizou politicamente; 
QUE, diz ter condições de reconhecer o presidente d FENASEG/GRF que teria participado 
do referido almoço caso veja a imagem deste. N da mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o/pfesente ter que, lido e achado conforme vai por 
todos assinado e lacrado em enveltÍp'és com lacre número 10775 e 10776 padrão Polícia 
Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -r----r----=-:---:-:;~-_:_:_''-::-::__:-------

DECLARANTE: __ ~ __ ~~~~~~~==~ _______ __ 

PROCURADORDAREPÚBLI~C~A~:~~~~~~~~~~\=~~~~ 

ADVOGADO: ____ ~::::~~~~~~~~~~------
TESTEMUNHA: _____ -t~~~~~~~~~;----~---

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

8rt. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pana: recluslo dê 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a inten:eptaçio de comunlcaç6es 
telefônicas, de informática ou tetemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização Judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 29 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 04 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polfcia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 11521Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 n° 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 (HO 
Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJH02223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em conta a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preselVados; 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 28, intitulado RASTREADORES DENATRAN; QUE, 
MARIO NEGROMONTE, enquanto Deputado Federal teria apresentado um projeto de lei 
onde seria determinado que todos os automóveis do pais deveriam sair de fábrica com 
rastreadores; QUE, quando tornou-se Ministro das Cidades, MARIO NEGROMONTE passou 
a implementar esse sistema; QUE, as empresas que atuavam nesse ramo, sabendo que o 
declarante era próximo a MARIO NEGROMONTE o procuraram a fim de que pudessem ter 
algum beneficio nesse processo; QUE, o declarante, MARIO NEGROMONETE e um 
representante do sindicato patronal ligado ao ramo dos rastreadores fizeram uma reunião 
para tratar do assunto logo que NEGROMONTE assumiu o Ministerio, restando definido qual 
empresa seria contratada para desenvolver o sistema; QUE, esse representante do sindicato 
era de origem oriental e recorda que um cartão de visitas do mesmo estava no seu 
escritório e provavelmente foi apreendido, tendo esse sindicalista comparecido no endereço 
da Rua São Gabriel em São Paulo; QUE, uma empresa de Minas Gerais, teria ficado 
encarregada de desenvolver tal sistema e seria encarregada de pagar a comissão de vinte e 
cinco milhões de reais, sendo que parte desse valor iria para o Partido Progressista e parte 
para o Partido dos Trabalhadores eis que no Ministério havia representantes desses dois 
partidos; QUE" em face aos desentendimentos internos do Partido Progressista, MARIO 
NEGROMONTE foi desligado do ministério, passando a cadeira ser ocupada por 
AGNALDO RIBEIRO; QUE, assumiu também um outro chefe do DENATRAN, de nome 
JULIO, salvo engano, indicado por CIRO NOGUEIRA; QUE, soube por meio de MARIO 
NEGROMONTE que haveria interesse de CIRO NOGUEIRA em dar continuidade ao que 
havia sido acordado; QUE, não participou do processo de recebimento desses valores e 
nem sabe se foram de fato entregues; QUE, houve no minimo três reuniões para tratar f 

desse assunto, sendo uma duas delas nas residências de MARIO NEGROMONTE em 
Brasilia e em Salvador, onde presente o declarante, NEGROMONTE, o representante do 
sindicato e da empresa de Minas Gerais; QUE, acredita que desde a apresentação do 
projeto de lei MARIO NEGROMONTE já estava imaginando o futuro acordo com as 
empresas de rastreamento uma vez que o mesmo já sabia como funcionava o DENATRAN; 
QUE, acrescenta que havia uma certa resistência da industria automobilística quanto a esse 
sistema, todavia acredita que o acordo anteriormente referido para a implantação do sistema 
de rastreamento com a participação da empresa de Minas Gerais esteja em curso eis que o 
PP ainda detém o controle do Ministério das Cidades; QUE, não sabe informar quem 
desempenharia o seu papel face a manipulação dos recursos em sendo o acordo do 
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pagamento de comissão efetivamente cumprido por orientação de CIRO NOGUEIRA; QUE, 
acha possível que a comissão possa ter sido paga por uma empresa chinesa, que era a 
desenvolvedora do software de fato e era controladora da empresa de Minas Gerais; QUE, 
recorda-se que havia cinco empresas que estavam homologadas para a instalação de 
rastreadores no pais; QUE, o próprio declarante achou o negocio atrativo, vindo inclusive a 
investir em uma empresa desse segmento que havia recebido homologação de nome 
CONTROLE sediada em Goiania, por meio da GFD; QUE" esse investimento foi da ordem 
de quatro milhões de reais implementado por mei de contrato de mutuo; QUE, um dos 
sócios da CONTROLE se chamava CELSO. ada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrad~.-t~ presente t rmo que, lido e achado conforme, vai por 
todos assinado e lacrado em env ibpes com I cres número 10777 e 10778, padrão da 
Policia Federal. 

AUTORIDADE POLlCI 

/ 

DECLARANTE:~~~~~fE~==~~~~~~ ______________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -=--:--".;+. __ :----~.,--~_+---=~--

ADVOGADO: __________ ~==r_~~~~~~~~----------

• TESTEMUNHA: ------EP~~~netGuiiTiãi:aes-----
une Guimarães 

A difusão RIo autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitutado no 

ar!. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e muita. 

Constitui crime realizar a inleiceptação de comunicaç6es 
telefônicas. de infUillliildica ou mleiltátlca, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetiwos não 
autorizados em lei. nos tannos do art. 10 da L.e19..296196. 

Pena: Rectusão de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 30 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 04 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 
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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; " - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunst- cias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 11 - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, em juizo, 
separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências sem 
contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 29, intitulado ASSOCIACAO DA PETROQUIMICA UNI PAR 
COM A PETROBRAS CRIANDO UMA NOVA COMPANHIA CHAMADA QUATIOR; QUE, 
afirma que por volta do ano de 2005 o proprietário da empresa UNIPAR teria procurado 
JOSE JANENE, o que soube pelo ultimo, a fim de que fosse criada uma nova empresa de 
nome QUA TIOR em parceria com PETROBRAS, surgindo ai uma concorrência a 
BRASKEM que dominava o setor; QUE, a reunião para tratar desse assunto foi realizada em 
São Paulo estando presentes o declarante, JOSE JANENE JOAO GENU, o administrador e 
acionista majoritário da UNIPAR e o gerente financeiro da UNIPAR, não recordando se 
PAULO ROBERTO COSTA estava presente; QUE, JOSE JANENE teria contatado PAULO 
ROBERTO COSTA, o qual providenciou as tratativas para a viabilização desse 
empreendimento, QUE, a comissão para esse trabalho seria de dezoito milhões de reais, a 
serem pagos a JANENE; QUE, MARIO NEGROMONTE teria "atravessado" esse negocio, 
passando a receber a comissão por meio de um empresário da Bahia; QUE,JANENE 
pressionou MARIO NEGROMONTE para que fizesse o repasse da parcela do PP, sendo 
que NEGROMONTE aceitou a proposta; QUE, acredita que MARIO NEGROMNONTE tenha 
recebido cerca de doze milhões de reais e repassou nesse periodo aproximadamente um 
milhão e meio a JANENE; QUE, algumas parcelas desse repasse foram recebidas por 
RAFAEL ÂNGULO e pelo próprio declarante junto a esse empresário da Bahia, acreditando 
que RAFAEL possa identificar esse empresário; QUE, JOSE JANENE ficou um pouco 
insatisfeito com esse processo, e decidiu cobrar o restante do valor diretamente da 
QUATIOR, tendo sido realizada uma reunião em São Paulo onde presentes JOAO GENU, 
o administrador da UNI PAR, JOSE JANENE, o declarante e o gerente financeiro da 
UNI PAR; QUE, o empresário que na época dirigia a QUATIOR era "um turquinho" dono da 
UNIPAR, não recordando o nome do mesmo nessa oportunidade, sendo que ele deve ter 
atualmente cerca de 45 anos; QUE, recorda que fazia parte do controle da UNIPAR uma tia 
desse "turquinho" a qual consentia que o mesmo administrasse a empresa; QUE, a conversa 
de JANENE com esse empresário foi bastante "dura" sendo que o mesmo acabou cedendo 
e pagou cerca de nove milhões de reais por meio de repasses em espécie e por meio de 
notas emitidas pelas empresas MO CONSULTORIA e outras empresas ligadas a 
WALDOMIRO DE OLIVEIRA; QUE, JOSE JANENE disse a esse empresário que ele poderia 
perder o controle da QUATIOR, sendo criados outros embaraços ao investimento da 
UNI PAR através de medidas a serem adotadas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE, 
',",'00"", q~ "" obm d. ",,,,.ção ,"Ire JOSE ~e PAULO ROBERTO COSTA. 33
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UNI PAR detinha o controle acionário e administrativo da QUATTOR; QUE, acrescenta que 
houve outras reuniões de trabalho para tratar do assunto, inclusive acerca da administração 
da QUATTOR, lembrando que PAULO ROBERO COSTA teria alguma desavença com uma 
das pessoas nomeadas para a diretoria da QUATTOR; QUE" ao lhe ser mencionado o 
nome de JOSE OCTAVIO VIANEllO DE MELO, afirma que o mesmo seria o gerente 
financeiro da UNIPAR, anteriormente referido; QUE, ao lhe ser mencionado o nome de 
FRANK ABUBAKIR, afirma, com segurança ser este o empresário titular da UNIPAR, o qual 
se referiu anteriormente como "turquinho"; QUE, acredi que PAULO ROBERTO tenha 
recebido uma parte da comissão paga pela UNI PAR, o sabendo qual seria o montante 
presumindo tenha sido em torno de trinta por cento. N da mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o Rresente termo ue, lido e achado conforme, vai por 
todos assinado e lacrado em envetô[ s com lacres número 10779 e 10780, padrão da 
Policia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL,· --#--=:--:---,-h-,.-:--=,---,--------

DECLARANTE: __ ~~~~~~~~~rus,~=_--------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: R.Jbe~~fiHf~eF>~~~::---:----

ADVOGADO: _____ ~~~~~F.=f7~~~-------

TESTEMUNHA: ____ -\~~~~~~~~~~-------

A dtfusão RIo autorizada deste conh9cimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão do 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de Informática ou telemfrtica. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorizaçio judicial ou çom objetivos não 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 31 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 04 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício n° 1152/Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OABIPR 
56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 
12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 n° 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 1Tera. Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais I 
serão, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do Ministério L.
Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e preservação I 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e 
participes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 beneficio levará em conta a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 

, 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



~~~~~~~-~- -~ ~~ -- - - -----

• 

• 

CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDIONCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 30, intitulado PAGAMENTO DE CESTAS QUATIOR; 
QUE, afirma que havia um acordo para a aquisição de matéria prima da PETROBRAS pela 
QUATIOR, os quais seriam essenciais para o desenvolvimento da ultima, sendo alguns 
deles de difícil localização no mercado; QUE, o valor desses produtos era ajustado perante a 
diretoria ocupada por PAULO ROBERTO COSTA que levava ao colegiado da PETROBRAS 
uma proposta que atendesse aos interesses da QUATIOR; QUE, em contrapartida a esse 
favorecimento, a QUA TIOR desembolsava uma comissão estabelecida sobre o valor das 
transações, sob a forma de percentual sobre a cesta de produtos o qual esclarece que era 
variavel; QUE, as comissões variavam entre um a cinco milhões, pelo que recorda, sendo 
alguns desses valores pagos de forma parcelada; QUE, era o declarante quem promovia o 
recebimento dessas comissoes, sendo que parte era paga em espécie, inclusive no exterior 
junto a contas de NELMA e CARLOS ALBERTO ROCHA, e parte mediante a emissão de 
notas fiscais pelas empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA; QUE, os valores em espécie 
eram recebidos no escritório da UNI PAR em São Paulo, sendo que em algumas 
oportunidades o declarante foi pessoalmente nesse local e em outras mandou RAFAEL 
ANGULO LOPES; QUE, posteriormente a BRASKEM veio a adquirir a QUATIOR sendo 
que o sistema de comissionamento devido ao fornecimento de matéria prima em condições 
vantajosas permaneceu o mesmo, apenas com a diferença de que esses valores passaram 
a ser pagos no exterior, conforme já explanou anteriormente em outro termo de colaboração 
(17); QUE, com relação a divisão dessa comissão, trinta por cento ficavam com PAULO 
ROBERTO COSTA e os setenta por cento restantes eram r. e dos da seguinte forma: cinco 
por cento para o declarante, cinco por cento para JOA GENU e sessenta por cento para 
JOSE JANENE; QUE, no caso de emissão de notas pe s empresas de WALDOMIRO, esta 
fazia jus a um percentual de 14,5 % sobre o valor a nota. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o resente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinado e lacrado em en elopes com lacres número 10781 e 
10782, padrão da Policia Federal. 
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DECLARANTE: ____ ~ __ ==~=s~~~~~~~----------------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ~--;-44.~~--="':---:-"-+-------:::-~~ 

ADVOGADO: __________ ~=-~~~~~~~~------------
< aos Santos 

TESTEMUNHA: ____________ ~~~~NUr~~~~~-----------

A difusão não autorizada desta çonhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capibllado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mutta 

Constitui crime reatizar a Interceptação de comunieaç6es 
telefônicas. de Informitfça ou teIemMIca. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização Judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei. nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 32 

TERMO DE DECLARAÇÓES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 04 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisiçao do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 11521Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificaçao do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República DIOGO CASTOR DE MAnOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do 
advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, 
sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, 
notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF 
RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 
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; QUE o 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 1Tera. Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 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 pela guarda, custódia e preservaçao 
do sigilo das informações; 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboraçao premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organizaçao criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a 
prevençao de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a 33
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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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 
social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 31, intitulado BR DISTRIBUIDORA E BTG PACTUAL 
(BANCO DE ANDRE ESTEVES); QUE, existe uma rede de postos em São Paulo de um 
individuo de nome "CARLINHOS" qual possui escritório junto a Rua Faria Uma, da qual 
passou a ser sócio o banco BTG PACTUAL, provavelmente por meio de um fundo de 
investimento; QUE, teria havido um acordo para que esses postos passassem a operar com 
a bandeira PETROBRAS por meio da BR DISTRIBUIDORA, sendo o declarante contratado 
por PEDRO PAULO LEONI RAMOS, vulgo PP, para fazer o recebimento da comissão 
relativa a esse negocio; QUE, em virtude dessa transação a mencionada rede de postos iria 
receber cerca de trezentos milhões de reais para que passassem a operar com a bandeira 
PETROBRAS caso houvesse a adesão de todos os postos da rede; QUE, acredita que 
PEDRO PAULO tenha sido o operador da negociaçãO, a qual certamente iria retornar uma 
comissão para algum dirigente da BR DISTRIBUIDORA; QUE, ficou acertado que 
"CARLINHOS" iria retornar cerca de seis milhões de reais após o pagamento da 
PETROBRAS, cabendo ao declarante receber tais recursos e entregar a PEDRO PAULO 
LEONI; QUE, acredita que exista anotações acerca dessa operação junto ao material que 
esta sob a posse de RAFAEL ÂNGULO LOPES; QUE, parte desse valor foi pago em 
espécie, tendo o declarante determinado que RAFAEL ANGULO e ADARICO 
NEGROMONTE recolhessem esses valores; QUE, a outra parte, cerca de dois milhões de 
dólares, foi paga mediante deposito junto a conta da empresa DGX ou da RFY de 
LEONARDO MEIRELLES, mantida em Hong Kong; QUE, esses recursos tiveram origem 
em um deposito feito nas Ilhas Cayman por uma off shore cujo nome não recorda; QUE, 
LEONARDO fez algumas operações de cambio, provavelmente junto a clientes dele da 25 
de marco e posteriormente entregou o valor em reais ao declarante; QUE, a participação do 
BTG nesse esquema lhe foi confirmada por PEDRO PAULO LEONI, não tendo certeza se o 
nome dessa instituição aparece em algum documento; QUE, NESTOR CERVERO era o 
diretor da BR DISTRIBUIDORA na época; QUE, ANDRE ESTEVAN era o diretor do BTG 
PACTUAL; QUE, não manteve contato pessoal com nenhum deles, ANDRE e NESTOR, a 
fim de tratar dessa transação; QUE, por advento dessa negociação manteve contato apenas 
com PEDRO PAULO LEONI e com CARLINHOS; QUE, recebeu pela sua participação três 33
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que fosse encerrado o presente term 
lacrado em envelopes com lacres 

e, lido e achado conforme, vai por todos assinado e 
ro 10783 0784, padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: r----;rr--;::-;-...,s,--:-:--:-;--=~,._-----
o Mauat da Silvai 

DECLARANTE:_~==~::~fj~~~~ru;~ ________ _ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -J~~~~~~~=S7~---
Di s or de Mattos 

ADVOGADO: ____ ~~~~~~~~~~~~~-----

TESTEMUNHA: ______ -=~~~~-~~~--------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

8rt. 325 do Código Penal Brasileiro. 

Constitui crime realizar a itlte.CSptaçãO de comunicações 
telefônicas, de informMica ou t:eIerMtiça" ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou c:om objetivos não 
autorizados em leI, nos tennos do art. 10 da lei 9.296196. Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mutta. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 33 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 04 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do 
declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as 
cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente 
quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o 
declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, 
conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além 
do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando 
ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes 
resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos 
demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles 
praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 
social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar 33
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ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 identidade 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, a respeito do que 
consta do Anexo 32, intitulado ABREU LIMA - CONSORCIO CONEST; QUE, acerca do 
consorcio CONEST tem conhecimento de que era formado pelas empresas OAS e 
ODEBRECHT e que o mesmo foi contemplado com duas obras junto a refinaria de ABREU E 
LIMA (hidro tratamento de diesel e nafta e a unidade de destilação atmosférica), sendo os 
contratos no valor aproximado de 4,5 bilhões de reais; QUE, o valor inicial da comissão era de 
45 milhões de reais todavia acabou sendo reduzido para 20 milhões de reais; QUE, essa 
redução foi comunicada em uma reunião onde estavam presentes PAULO ROBERTO COSTA, 
MARCIO FARIA, Presidente da ODEBRECHT OLEO E GAS, JOSE JANENE e JOAO GENU; 
QUE, a mencionada comissão fazia parte do repasse político ao PP acerca de todos os 
contratos da Diretoria de PAULO ROBERTO COSTA na PETROBRAS; QUE, na mencionada 
reunião, MARCIO FARIA explicou que a comissão fora reduzida mediante um acerto entre ele 
e PAULO ROBERTO COSTA, sendo que parte dos recursos anteriormente combinados teriam 
sido encaminhados ao Estado de Pemambuco a fim de que fossem resolvidos alguns 
problemas que poderiam prejudicar a obra e os repasses ao consorcio CONEST; QUE, 
acredita que quem teria recebido esses recursos em nome do Governo de Pemambuco seria 
FERNANDO BEZERRA, quem iria "resolver o assunto" nas palavras de PAULO ROBERTO 
COSTA; QUE, ainda segundo PAULO ROBERTO, o mesmo teria tratado desse assunto 
diretamente com o então governador EDUARDO CAMPOS; QUE, parte da comissão foi paga 
em espécie, tendo sido acertados os detalhes com MARCIO FARIA, e entregues os valores 
junto ao escritório do declarante na Rua São Gabriel no bairro Itaim em São Paulo; QUE, outra 
parte dos recursos foram quitadas mediante a emissão de notas das empresas de 
WALDOMIRO DE OLIVEIRA para o consorcio CONEST e/ou para a empresa OAS, sendo os 
detalhes dessas transações combinados com AGENOR, diretor da OAS OLEO E GAS; QUE, 
PAULO ROBERTO COSTA recebeu trinta por cento do r dessa comissão, sendo o valor 
pertencente a ele foi entregue a JOAO GENU junto a apartamento deste no Rio de janeiro a 
fim de que o mesmo fizesse o repasse dos valores a AULO ROBERTO. Nada mais havendo 
a ser consignado, determinou-se que e encerr do o presente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinado e cr do em env I s com lacres número 10785 e 10786, 
padrão da Polícia Federal. 
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DECLARANTE:---~~~~~t=+-~errc~ruS:Sei-----------------
befiYouSSef 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ~~~~~-~V~rM~~~~=-----

ADVOGADO: __________ ~~~~~~~~~~~üS---------

TESTEMUNHA: ________________ ~~~~L-~~---------------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violaçAo de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão da 2 (dots, a 6 (sais) anos e multa. 

Constitui crime realizar a inteiceptaçiO de comunicaç6es 
telefônicas, da infonnitica ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização Judicial ou com objetivos não 
autorizados em tei, nos tennos do art. 10 da lei 9.296196. 

Pena: Recluslo de dois a quatro anos. e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 34 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 04 dia'(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
DIOGO CASTOR DE MAnos, com delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do 
declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as 
cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente 
quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o 
declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 midia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222387), além 
do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de que o presente ato de colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, o 
qual verificará a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a i 
homologação caso não atenda aos requisitos legais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando L 
ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes 7 
resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos 
demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles 
praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa; 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 beneficio levará em conta a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão 
social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar 
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ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 identidade 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, a respeito do que 
consta do Anexo 33, intitulado ABREU e LIMA CNCC- CAMARGO CORREA; QUE, o 
consorcio em questão era formado pelas empresas CAMARGO CORREIA e CNEC e teria sido 
contemplada com uma obra junto a refinaria Abreu e Lima em que pese a pressão para que 
isso não ocorresse por conta da Operação Castelo de Areia; QUE, houve um intenso 
"trabalho" para que esse resultado fosse obtido, por parte de JOSE JANENE e pelo declarante 
sendo que PAULO ROBERTO COSTA acabou assumindo a responsabilidade da outorga 
desse contrato ao consorcio CNCC; QUE, o contrato era em tomo de três bilhões de reais, 
sendo a comissão acertada de um por cento desse valor a ser pago de forma parcelada; QUE, 
recorda-se de que na época a conta contábil de débitos da CAMARGO CORREA estava em 
tomo de setenta Ou oitenta milhões de reais relativos a outras obras da empresa; QUE, 
assevera que os acionistas majoritários da CAMARGO CORREA, CARLOS PIRES e LUIS 
NASCIMENTO teriam concordado com essa comissão, o que foi dito ao declarante por 
EDUARDO LEITE, DAUTO e JOAO HAUER, os quais mencionavam precisar da autorização 
dos acionistas para a realização dos repasses os quais eventualmente atrasavam por falta de 
anuência dos mesmos; QUE, a comissão em questão foi paga de maneiras diversas; QUE, o 
valor de cerca de seis milhões de reais foi pago em três parcelas por um fornecedor do 
consorcio com sede na cidade do Recife, tendo o declarante comparecido nessa cidade onde 
encontrou com o mesmo em um hotel na praia de Boa Viagem; QUE, nos lembra do nome do 
empresário ou da empresa em questão ou das datas em que esteve na referida cidade para 
buscar valores, sendo a ultima no final do ano passado; QUE, lembra ainda que na agenda do 
seu telefone blackberry que utilizava para falar com PAULO ROBERTO consta o nome desse 
empresário do Recife, cujo nome agora lembra ser OSVALDO, salvo engano; QUE, cerca de 
seis milhões de reais foi efetuada por meio de notas emitidas pelas empresas MO 
CONSULTORIA, RIGIDEZ ou RCI para uma empresa com sede no Rio Grande do Sul e que 
fornecia estruturas metálicas ao consorcio CNCC; QUE, recorda-se de ter comparecido a Porto 
Alegre para tratar de assuntos relacionados a essa comissão com o diretor dessa empresa, 
não recordando o nome do mesmo, sendo que as questões técnicas foram tratadas entre ele e 
WALDOMIRO DE OLIVEIRA; QUE, outros três e meio a quatro e meio milhões de reais foram 
recebidos junto a uma empresa de Belo Horizonte, tendo RAFAEL ANGULO ou CARLOS 
ROCHA comparecido a essa empresa para receber os recursos em duas oportunidades, os 
quais foram pagos em espécie; QUE, refere ainda que cerca de dois milhões e meio de reais 
foram pagos mediante um contrato de prestação de serviços de um escritório de advocacia 
ligado a LEONARDO MEIRELLES; QUE, acrescenta que os rec os depositados em nome do 
escritório foram posteriormente transferidos para uma das ontas da LABOGEM, sendo 
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sacados e entregues ao declarante depois de descontados os custos fiscais; QUE, cerca de 
treze milhões de reais foram recebidos na sede da GFD, acredita que no ano de 2010, 
mediante contratos de empréstimos fictícios entre esta e as empresas AUGURE, PIEMONTE e 
TREVISO, de JULIO CAMARGO; QUE, os recursos foram transferidos a JULIO CAMARGO 
acredita que por meio de superfaturamentos de contratos, cabendo a ele repassar a comissão 
ao declarante; QUE, essa mudança de estratégias de recebimento provinha da demandas das 
empreiteiras, que hora pagavam por meio de fornecedores hora por intermédio de notas 
fictícias de prestação de serviços; QUE, acrescenta que parte dos valores devidos a PAULO 
ROBERTO COSTA cerca de três milhões de reais, foram pagos após este ter deixado a 
PETROBRAS por meio de contratos de assesso· entre a CAMARGO CORREA e a COSTA 
GLOBAL; QUE, esse valor teria sido dividido parcelas de cem mil reais cada, todavia o 
mesmo acabou sendo quitado no fina ,do ano pa sado, segundo soube. Nada mais havendo a 
ser consignado, determinou-se ~ fosse enc rrado o presente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assina lacrado em velopes com lacres número 10787 e 10788, 
padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLlCIAL/· ---L,:--:-~~fs1~itt;iã!~a-----
au t da Silva 

DECLARANTE:--~--~~:I~r=~~erfc~ltffi;et------------------

PROCURADORDAREP~Ú:B:L:IC=A~:==~~~~~~~~::~~ ___ ___ 

ADVOGADO: --------:::--::::[foi~rJ ij~~~§ãiiitõS----

TESTEMUNHA: _______ I8~~~~~~~~s------
Guimarães 

A difusão não autorizada deste conhec:imento 
caracteriza violação dê sigilo funcionai capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: raclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e muna. 

Constitui crtme realizar a hate.eeptaçao de comunicações 
telef6nieas. da infonnática ou telet,lática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autortzaçao judldal ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(.) 05 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polfcia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do 
declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as 
cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente 
quanto ao disposto nos artigos 4° a r, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o 
declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além 
do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando 
ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes 
resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos 
demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles 
praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa; 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 beneficio levará em conta a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 
social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar 33
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ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - 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 identidade 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, a respeito do que 
consta do Anexo 34, intitulado ABREU LIMA - QUEIROZ GALVAO tem a declarar que a 
empresa QUEIROZ GALVAO teria sido contemplada com um contrato ligado a tubovias junto a 
refinaria ABREU E LIMA, sendo o mesmo em tomo de dois bilhões reais inicialmente; QUE, 
este valor foi alterado mediante aditivos, a respeito do qual estava sendo acertada a comissão 
política de um por cento; QUE" recorda-se que essa empresa teria sido admoestado em uma 
reuniM em que estavam presentes JOSE JANENE, JOAO GENU, PAULO ROBERTO COSTA 
o declarante e OTTO ZANOIT, diretor da QUEIROZ GALVAO eis que apesar de ter sido 
definido que a mesma iria ganhar a licitação, a empresa não estava colaborado pois insistia em 
elevar o seu preço, fazendo com que sucessivos certames fossem lançados, sendo necessário 
também um aditivo contratual para ajustar o preço; QUE, pelo que lembra houve tanto um 
aditivo para reduzir o preço visando a assinatura do contrato como outro para que este fosse 
elevado em vista de fatores climáticos; QUE, isso ocorreu no ano de 2008 ou 2009; QUE, 
acrescenta ainda que no ano de 2010 a QUEIROZ GALVAO teria feito doações oficiais para a 
campanha eleitoral, descontando dos repasses de comissionamentos com base nos contratos 
anteriormente firmados; QUE, no tocante a essas doações, recorda-se de ter recebido um 
email de OTTO ZANOIT no endereço de email paulogoía, cobrando recibos; QUE, ainda no 
ano de 2010, devido a um racha no PP, já objeto de termos anteriores, FERNANDO SOARES 
passou a tratar dos assuntos da QUEIROZ GALVAO executando o papel outrora 
desempenhado pelo declarante, sendo que ele já atendia essa mesma empresa para questões 
ligadas ao PMDB, sob orientação de PAULO ROBERTO COSTA; QUE, por volta do ano de 
2009, ainda no governo LULA, houve uma situação de emergência relacionada a criação de 
uma CPI pelo PSDB, visando investigar a PETROBRAS, sendo que com o pagamento de cerca 
de dez milhões de reais para os parlamentares SERGIO GUERRA, EDUARDO DA FONTE e 
CIRO NOGUEIRA a questão foi resolVida; QUE, CIRO e EDUARDO DA FONTE teriam 
cooptado SERGIO GUERRA para que a CPI não fosse instalada sendo que FERNANDO 
SOARES cuidou do pagamento aos perlamentares, utilizando recursos da QUEIROZ GALVAO; 
QUE, acrescenta ter ocorrido um outro repasse de comissionamento de cerca de 1,6 milhao de 
reais, envolvendo a QUEIROZ GALVAO na época em que HENRY HOYER atuou como 
operador financeiro no lugar do declarante; QUE, para operacionalizar esse repasse o 
declarante indicou a empresa KFC HIDROSSEMEADURA de LEONARDO MEIRELLES a qual 
já prestava realmente serviços a QUEIROZ GALVAO; QUE, salvo engano essa comissão foi 
inserida dentro de um contrato real entre a KFC e a QUEIROZ GALVAO; QUE, provavelmente 
esse valor passou pelas contas da LABOGEN antes de ser entregue em reais ao declarante; 
QUE, como não seria interessante que soubessem que o declarante estava operacionalizando 
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esse repasse na época, o declarante determinou que CARLOS ROCHA ou RAFAEL ÂNGULO 
fossem ate Brasilia e entregassem cerca de 60% desse 1,6 milhao aos assessores de ARTUR 
DE LIRA, sendo dito por eles que estavam a mando de HENRY HOYER; QUE, o restante do 
dinheiro foi entregue a HENRY HOYER, o qual ficou incumbido de repassar a parte de PAULO 
ROBERTO COSTA; QUE, não tratou com outras pessoas na QUEIROZ GALVAO alem do 
diretor OTTO ZENOIT, mas soube que FERNANDO SOARES conversou com o Diretor 
Financeiro e com o presidente da empresa, cujo nome não recorda no momento; QUE, 
QUEIROZ GALVAO teria pago o advogado do deputa OAO PIZZOLATTI em uma demanda 
relativa a "ficha suja", salvo engano, sendo o valor e tomo de seiscentos ou setecentos mil 
reais; QUE, apenas a titulo ilustrativo, o dec\aran e acrescenta ter pago a academia de 
ginástica desse parlamentar JOAO PIZZOLATTI, e valores pouco significativos, cerca de 
cinco mil reais. Nada mais havendo a ser consigna o, determinou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado/c forme, vai 11 odos assinado e lacrado em envelopes 
com lacres número 10789 e 1090, drão da Po 'ci Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL")': '----tiíí--=-:--F-,,7--;--;--;::::--------

DECLARANTE: ___ ~~_~~~F7~~--~---------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: _--::~:::::;:~>;~;::;2..-__::::----

ADVOGADO: ______ ~&m~~~~~~~~~~-----

TESTEMUNHA: _______ ~~~~~~~~~-----

A difusão não autorizada deste conhedmento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptaçlo de comunicaç6es 
telefônicas. de informãtica ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em tei, nos tennos do 8rt. 10 da lei 9.296196. 

Pena: ReelusAo de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 36 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(.) 05 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à oitiva 
de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho 
de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será 
levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da 
República DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do 
advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, 
sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, 
notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF 
RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação 
do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme ó art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 a 
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão 33
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social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara 
estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 35, intitulado ABREU E LIMA e ENGEVIX afirma que no 
ano de 2007 ou 2008 a ENGEVIX teria firmado contrato junto refinaria Abreu e Lima, não 
recordando o valor ao certo; QUE, a comissão polftica sobre esse contrato foi de cerca de 
um por cento, sendo que parte foi paga mediante contratos entre as empresas MO ou 
RIGIDEZ e o saldo desse valor foi pago mediante contrato com a empresa COSTA 
GLOBAL no valor de R$ 730 mi reais já quanto PAULO ROBERTO COSTA teria saído da 
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE, o comissionamento a ser pago pela 
ENGEVIX foi acertado em uma reunião onde estavam presentes GERSON ALMADA, 
acionista da ENGEVIX, PAULO ROBERTO COSTA, JOAO GENU e o declarante; QUE, 
recorda-se também com relação a empresa ENGEVIX de ue houve um montante relativo 
ao pagamento de um aditivo desse mesmo contrato junt a ,breu e Lima, não recordando o 
valor; QUE, outro repasse de cunho político foi realiz do no ano de 2014 mediante um 
contrato com a empresa GFD, acreditando tenham sid cinco ou dez parcelas em tomo de 
duzentos mil reais cada uma; QUE, perguntado se anteve contato com algum outro 
representante da empresa ENGEVIX afirma que não. N da mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo ue, lido e achado conforme, vai por 
todos assinado e lacrado em envelo . s com lacre úmero 10791 e 10792, padrão da 
Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: +--+.r-----:::-:----:>0-:.--:-:--::-::---------

DECLARANTE:~~~~~~~~~~~~~----------rto 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: _15iõj~~~~~~==:::==:::~----
Di or de Mattos 

ADVOGADO: ________ ~~~~~~~~~~=_---------
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TESTEMUNHA: ____________ EPF~~~~GUi~~;----------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do C6digo Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a illteiceptaçãO de eomunk:açôes 
letefônlcas, de infonnática ou 1eI .... ãtiea, ou quebrar ~ de 

Justiça. sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da lei 9.2961'96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa.. 
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SUPERINTENDfoNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 37 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

AO(sl 05 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do advogado 
do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as 
cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente 
quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o 
declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, 
conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222387), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 
4° 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 pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando 
ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos 
seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e 
a repercussão social do fato criminoso e a eficáci da colaboração; QUE o declarante também 33
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declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I -
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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 36, ABREU E LIMA - JARAGUA tem a declarar que a 
empresa JARAGUA foi contemplada com um contrato na Abreu e Lima na ordem de um 
bilhão e oitenta milhões de reais, o qual foi fruto de uma negociação no âmbito do cartel de 
empreiteiras, sendo definido que a JARAGUA iria ganhar; QUE, foi procurar a empresa a 
pedido de PAULO ROBERTO COSTA a fim de acertar a forma como seria pago o 
comissionamento, no ordem de um por cento, tendo sido realizada uma reunião da qual 
participaram o declarante e os executivos WAGNER e RICARDO da JARAGUA; QUE, 
recorda-se que houve uma outra reunião em que esteve presente também o parlamentar 
ARTUR DE LIRA (pois a JARAGUA teria uma industria de equipamentos em Alagoas); QUE, 
também houve outras reuniões com PAULO ROBERTO a fim de tratar de problemas nas 
obras da JARAGUA junto a PETROBRAS, sendo que destas participou um outro executivo da 
JARAGUA de nome NAZARENO, acreditando que WAGNER também estivesse presente; 
QUE, para o pagamento do comissionamento foram feitas doações oficiais de campanha para 
o PP e PDT e também possivelmente ao PMDB a pedido de PAULO ROBERTO COSTA, 
sendo tais valores descontados do comissionamento a ser pago por conta do contrato da 
refinaria de Abreu e Lima; QUE, outra parte do comissionamento foi paga por meio de notas 
da MO CONSULTORIA, podendo terem sido emitidas notas de outras empresas de 
WALDOMIRO DE OLIVEIRA; QUE, assevera que a empresa SANKO SI DER também foi 
utilizada para o recebimento de comissionamento, vez que a mesma já fomecia tubos para a 
JARAGUA mediante vendas intermediadas pelo decla n e; QUE, todos os contratos e notas 
fiscais de prestação de serviços entre a SANKO e JARAGUA são ligados a repasses de 
comissionamentos políticos; QUE, a JARAGUA era ma empresa ligada ao fomecimento de 
equipamentos no que atuava muito bem, todavia a toma-se "epecista" ou seja, executando 
as obras as obras em si, passou a ter roblemas anto com as obras como em relação ao 
pagamento de comissões. Nada . avendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, . o achado con e, vai por todos assinado e lacrado em 
envelopes com lacres número 79 e,i0794, p da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLlCI 

DECLARAN 
---->s:=tb"f"'lOerto Youssef 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: =Y~~~~~~~~;;;;;~~;;:-_ 

ADVOGADO: ______ -:~~~~~~~~~~~ãrrt,;;----------

TESTEMUNHA: ____________ o=.~~~~~~~~-----------

A difusão não autorizada deste conhecillteilto 
caracteriza violaçAo de sigilo funcional capibJlado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptaçlo de comuntcaç6es 
_!cas, de 1_ ou _"I;\tiea, ou quebrar segredo de 

Justiça. sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Recluslo de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 38 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(o) 05 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em CuritibalPR, perante EDUARDO MAUAT DA SilVA 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2IPR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do advogado 
do declarante, TRACY JOSEPH REINAlDET DOS SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as 
cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da lei 12.85012013, notadamente 
quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o 
declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINAlDET,DOS SANTOS, OABIPR 
56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, 
conforme determina o §15 do art. 4° da lei nO 12.85012013; 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; QUE o 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 12.85012013; QUE o declarante e sua 
defensora autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato 
de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 
4° da lei nO 12.85012013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues 
ao representante do Ministério Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando 
ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos 
seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da lei nO 12.85012013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e 
a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também 33
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declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, em juizo, 
separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências sem contato 
visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 37, REFINARIA DE CUBATAo - ENGEVIX, tem a declarar 
que a ENGEVIX teria sido contemplada com uma obra em Cubatao ISP, em um contrato cujo 
objeto não recorda no momento, acreditando que o valor fosse em torno de quinhentos a 
seiscentos milhões; QUE, essa contratação foi estabelecida também por forca do ajuste 
entre as empreiteiras, ficando portanto a ENGEVIX comprometida ao pagamento da comissão 
politica; QUE, foi realizada uma reunião em um hotel em São Paulo logo após a empresa ter 
recebido o contrato, acredita que por volta do ano de 2007 ou 2008, para acertar o 
comissionamento de um por cento sobre o valor da obra, estando presentes PAULO 
ROBERTO COSTA, JOAO GENU, o declarante e GERSON ALMADA, da ENGEVIX; QUE, 
desse montante, 60% foi destinado para o partido, 30% para PAULO ROBERTO COSTA, 5% 
para o declarante e 5% para JOAO GENU; QUE, os repasses da comissão foi feito por meio 
de notas da empresa MO, podendo ter sido utilizada alguma outra empresa de WALDOMIRO 
DE OLIVEIRA; QUE, competia ao declarante deliberar qual empresa seria utilizada para a dar 
cobertura ao repasse financeiro, sendo essa decisão submetida a empreiteira que iria realizar 
o pagamento; QUE, perguntado se PAULO ROBERTO COSTA participava de todas as 
reuniões para as definições acerca do comission nto afirma que isso ocorria de forma 
eventual, inclusive para que o empreiteiro se se iss, mais seguro para o pagamento das 
comissões, observando que um diretor da PET OBRAS estaria envolvido na negociação. 
Nada mais havendo a ser consig ,determin -se que fosse encerrado o presente termo 
que, lido e achado conforme, i or todos as i do e lacrado em envelopes com lacres 

/ 

número 10795 e 10796, padr- d Polícia Feder . 

AUTORIDADE POLlCI 

DECLARANTE: ____ ~==~~~~~~~~~r-----------------

PROCURADOR DA REPÚBLlCAA~: =]!99j~~?cii~iã'ffi~=:::::::==----
_ e atlos 33
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~ . 

ADVOGADO: ________ ~~-=~~~~47~~~~----------
t dos Santos 

TESTEMUNHA: ____________ ~~~~~--~~~-------------
Nunes Guimarães 

A difusão não autorizada deste eonheclmento 
caracteriza violação de sigilo funcionai çapitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui çrtm9 realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de Informática ou telesnática, ou quebrar" segredo de 

Justiça, &em autorização judicial ou com objeti,os não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e murta . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 39 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 11 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em CuritibalPR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Oficio nO 11521Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do advogado 
do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as 
cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente 
quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o 
declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OABIPR 
56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 12.85012013; 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 Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 
4° 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 pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando 
ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos 
seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 1/ - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 1/1 - 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e 
a repercussão social do fato criminoso e a eficácia d colaboração; QUE o declarante também 33
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declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I -
usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 1/ - ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações preservados; 1/1 - 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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 38 - TOMÉ ENGENHARIA - REFINARIA CUBATAo; QUE, 
os assuntos relacionado a empresa Thomé engenharia eram tratados com o Sr OLIVEIRA, 
diretor da empresa e também com o proprietário da mesma Sr. ALAERCIO; QUE, a empresa 
THOME ENGENHARIA fazia parte do grupo cartelizado e tem sede em Santo Andre ou São 
Bernardo/SP, tendo o declarante comparecido a sede das mesmas em algumas 
oportunidades, tendo tratado com p diretoria OLIVEIRA e com o sócio-proprietario 
ALAERCIO; QUE, ficou acertado que empresa iria ganhar uma licitação junto a refinaria de 
Cubatao, no valor de cerca de um bilhão de reais, sendo acertada a comissão de um por 
cento; QUE, essa licitação ocorreu no final do ano de 2011 ou começo de 2012; QUE, nessa 
obra de Cubatao todas as tratativas foram por conta do declarante, sendo que nas anteriores 
quem comandou as tratativas foi JOSE JANENE, tendo o declarante o acompanhado; QUE, 
em algumas dessas oportunidades estavam presentes JOAO GENU e PAULO ROBERTO 
COSTA; QUE, acredita que desde o ano de 2006 a empresa THOME faca parte desse 
esquema e vinha pagando comissionamento por conta de contratos com a PETROBRAS; 
QUE, anteriormente a obra de Cubatao a THOME recebeu um contrato junto a refinaria 
RELAN, na Bahia, acreditando que isso ocorreu por volta de 2008; QUE" não recorda o valor 
dessa obra, sendo que o comissionamento também foi de um por cento; QUE, acredita que a 
THOME tenha recebido outros contratos anteriormente, possivelmente junto a refinaria de 
Cubatao, considerando que havia outras pendências financeiras anteriores de 
comissionamentos da THOME, os quais lhe foram repassados por JANENE para que os 
cobrasse; QUE, os pagamentos da comissão referente a obra da RELAN foram pagos 
mediante depósitos nas contas das empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, MO, RIGIDEZ 
e RCI e nas contas de clientes de NELMA PENASSO, recordando que havia uma empresa de 
nome RCI, salvo engano; QUE, recorda-se que a empresa THOME não necessitava da 
apresentação de notas fiscais, apenas de uma conta bancaria para a realização das 
transferências; QUE, destaca que os depósitos em nome da THOME eram feitos por terceiras 
empresas recordando-se que uma delas era ligada ao ramo de corridas stock car; QUE, 
competia ao declarante indicar as contas bancarias e fazer esse controle junto ao diretor 
OLIVEIRA; QUE, assevera que todos os emails que porventura tenha trocado com a THOME 
ENGENHARIA inclusive pelos enderecos paulogoia e perseiades onde menciona conta 
bancarias esta tratando do recebimento do comissões; QUE, quem manipulava as licitações 
para o favorecimento da THOME era PAULO ROBERTO COSTA; QUE, do valor da comissa o 
trinta por cento era para ele, PAULO ROBERTO COSTA, cinco por cento era para o 
declarante, cinco por cento para GENU e sessenta por cento era para o Partido Progressista; 
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QUE, observa nesse momento uma planilha que consta do anexo 50 do acordo de 
homologação, onde contam os valores dos contratos e das comissões devidas; QUE, em 
relação ao comissionamento devido pela ultima obra junto a refinaria de Cubatão, cujo 
contrato teria sido celebrado provavelmente depois do segundo semestre de 2011 afirma que 
não chegou a ser pago; QUE, afirma ter procurado os referidos dirigentes da empresa 
THOME por algumas oportunidades sem obter êxito no recebimento do dinheiro, sendo que 
depois da saida de PAULO ROBERTO COSTA da Diretoria de Abastecimento o declarante 
continuou mantendo contato com a THOME, todavia nunca mais recebeu nada, sob a 
alegação de dificuldades financeiras e outros problem , UE, faz parte integrante deste 
termo a mencionada planilha (anexo 50) a qual foi nfecCionada a partir de informações 
prestadas pelo próprio declarante aos seus adv ados. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinado e la do em envel s com lacres número 10797 e 10798, 
padrão da Policia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ---:>'--d-+-=-:--~':--.J....:-:::-:-:--------

DECLARANTE:-:~~-=~~~F=~~rr~~r---------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: --õiõ~~~~~iti(i;F::::;;;2=------
Díog C atlos 

ADVOGADO: ____ -=~~~~~~5B~~'_=~---------

TESTEMUNHA: _____ ~==~~~4Y~~~-~~------

A difusão nlo autorizada deste conhecimento 
caracteriza Yiolação de sigilo funcionai capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena; reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constlttri crime realiza,. a Interceptação de comunicações 
tetef6nicas. de Informática ou telelllática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autoriulç.lo judicial ou com objetivos Rio 
autorizados em lei, nos tonnos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 33
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OAS (Implantação do Centro Integrado de 

Controle (CIC), obras civis e estaqueamento na 

Unidade de Destilação (U-32) e Área de 

Armazenamento (Área 46)) / QUEIROZ 

GAlVÃO (construção em si) / TOMÉ 

(Fornecimento de materiais, equipamentos e 

serviços relativos a análise de consistência do 

projeto básico, projeto executivo, construção 

civil, montagem eletromecânlca e R$ 14.042.900,00 em uma obra e 

REFINARIA LANDUPHO ALVES (RLAM) SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA comissionamento) / TOVO / SETEl / ENGEMIX R$ 831. 700.000,00 na outra ~ 

CONSÓRCIO GSF (GALVÃO ENGENHARIA/ SERVENG . , 

CIVILSAN / FIDENS ENGENHARIA (serviços de R$ 583.000.000,00 na ~ 

PREMIUM I BACABEIRA/MA 
REFINARIA CAPUAVA (RECAP) SANTO ANDRÉ E MAUÁ/SP 

REFINARIA DOQUE DE CAXIAS (REDUC) DUQUE DE CAXIAS/RJ 

REFINARIA ALBERTO PASQUALlNO (REFAf CANOAS/RS 

REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) BETIM E IBIRITÉ/MG 

• 

terraplenagem, drenagem e obras de acesso ao terraplanagem para o Consórcio 
empreendimento) / CRISTAL ENGENHARIA (término G5F e 7,5 Milhões para a Cristal 
da terraplanagem) Engenharia ~ 
CONSTRUCAP 

interligações, estaqueamento, envelopes, 
urbanização, sistema de coleta e cais para atracação 
de barcaças) / MPE (montagem da Unidade de 
Tratamento de Nafta Leve de Coque) / GUTIERREZ 
(obras na estação de tratamento de água e 
inteligações com adutora) / ANDRADE GUTIERREZ R$ 144.000.000,00 para a MPE 

iJ 
importância da Refinaria, como os motores diesel do 
sistema de combate a incêndio, água Industrial e ~ ~ 
geradores de emergência) / ANDRADE GUTIERREZ / R$ 1.600.000.000,00 para UTC e 'i,. ~ 
UTC ( Instalação de uma nova unidade de R$ 1.200.000.000,00 para MPE 

Consórcio Andrade Gutierrez/Mendes Júnlor/KTY R$ 713.000.000,00 para o consórc 

~~ 
• 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



.".,. 

)~ 

\J', s 
REFINARIA ISAAC SABBÁ (REMAN) MANAUS/AM 

REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ARAUCÁRIA/PR 

REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES (RPB CUBATÃO/SP 

REFINARIA DE PAULlNIA (REPLAN) PAUUNIA/SP 

• 

GDK 
projeto executivo, fornecimento parcial de 
equipamentos, instrumentos, materiais de 
construção civil, montagem eletromecânlca, 
condicionamento, assistência técnica à pré-
operação, partida e operação, e assistência à 

R$ 1.400.000.000,00 para o total 
da obra 

manutenção das unidades que compõem a carteira R$ 2.480.000.000,00 com o 
de gasolina na Refinarla)/ UTC (Unidade de consórcio Camargo Correa e 
Hidrotratamento de Corrente de Instáveis) / Promon e R$ 2.250.000.000,00 o 
MENDE,S JÚNIOR / TOVO SETAL / MPE (fabricação e Consórcio Toyo, Mendes Junior e 
montagem de 13.000 toneladas de tubulação, 4.200 MPE e 1,82 bilMo com o 
toneladas de estruturas metálicas e a execução de Consórcio CONPAR UTC, 
diversas obras civis, Construção das tochas TC-6403 ODEBRECHT E OAS 

e de Instrumentação, Comissionamento, Apolo a Pré· até 2009 eram previstos 2 bilhões 
operação, Partida e Operação Assistida das mas o gasto foi de 6 bilhões no 
Unidades que compõem a Carteira de Diesel) total das obras 

construção e montagem das plantas de gasolina e 
diese!)/ GUTIERREZ (construção de tubovla, 1,1 bilhão para na obra da 
construção de unidade de produção de propeno, 
segundo pátio de manuseio de coque) / ANDRADE 

Gutierrez e 2,560 milhões no 
total das obras 
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REFINARIA HENRIQUE LAGE (REVAP) SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 

• 

CONSORCIO BCV ( MPE, CAMARGO CORREA E 
PROMON) o (serviços de projeto de detalhamento, 
suprimentos de materiais e equipamentos, 
construção e montagem, comissionamento, pré
operação, partida e operação assistida - por quatro 
meses o das Unidades de Hidrotratamento de Diesel, 
Geração de Hidrogênio, Retificação de Águas Ácidas, 
Interligação do offosite e a ampliação do Sistema de 
Ar Comprimido) I OAS (Projeto de Modernização da era previsto 3,5 bilhões, depois 
Refinaria relativos aos pacotes 2 e 3, incluindo 
detalhamento do projeto, fornecimento dos 

• 

6,7 bilhões, mas foram 9 bilhões 
ao todo nas obras 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 40 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 11 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício n° 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
DIOGO CASTOR DE MATTOS, com delegação daquele para atuar no caso, e do advogado 
do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as 
cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente 
quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o 
declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 
56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 mldia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 
4° 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 pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar 
ciente de que o presente ato de colaboração 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 le9ais ou adequá-Ia ao caso concreto, estando 
ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos 
seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e 
a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também 33
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declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da lei nO 12.850/2013: I -
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 identidade 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, a 
respeito do que consta do Anexo 40 - MENDES JR. - PAUlINIA (a sequencia dos anexos 
passa do de numero 38 para o de numero 40) afirma que a empresa MENDES JUNIOR, uma 
das componentes do cartel, aceitou o pagamento do comissionamento em troca de um 
contrato junto a refinaria de Paulinia no ano de 2010, salvo engano; QUE, não recorda o valor 
do contrato momento, acreditando que fosse em torno de um bilhao de reais; QUE, a 
comissão foi de um por cento, como de costume, seno o assunto tratado diretamente com 
SERGIO MENDES, um dos donos da empresa, estando presentes JOSE JANENE, PAULO 
ROBERTO COSTA e JOAO GENU; QUE, lembra de ter sido feita mais de uma reunião, 
sendo uma delas na casa de JOSE JANENE, no bairro Itaim e outra em um hotel cujo nome 
não recorda mais fica localizado na Alameda Santos; QUE, assevera que nessas reuniões 
tambem foi tratado do comissionamento acerca de uma obra junto a refinaria de Araucaria; 
QUE, perguntado o que de fato era tratado nessas reuniões, uma vez que o comissionamento 
era padronizado, afirma que era tratado do parcelamento, da forma de pagamento e de outros 
detalhes técnicos em relação a obra que demandariam a interveniência de PAULO 
ROBERTO COSTA; QUE, lembra ainda que fez reuniões com o engenheiro da MENDES 
JUNIOR de nome ROGERIO SANTOS a fim de tratar de assuntos relacionados a obra de 
Paulinia; QUE, explica que o pagamento dessas comissões foi feito mediante a emissão de 
notas fiscais da empresa GFD atrelados a contratos de consultoria financeira ou da área 
petrolífera; QUE, foram também emitidas notas e confeccionados contratos pelas empresas 
MO e RIGIDEZ a fim de justificar esses pagamentos; QUE, as comissões foram pagas pela 
própria MENDES JUNIOR como líder dos consórcios for os para executar as obras de 
Paulinia e de Araucaria; QUE, recorda-se de que nessa é oca JOAO PIZZOLATTI era o líder 
do PP, recebendo o valor das comissões destinadas ao partido. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse en rrado o p sente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinado e lacfa. o em envel pes com lacres número 10799 e 
10800, padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: --,L-_.,f'-~-.,.-,/:-:---,6..c..,:-::--------

DECLARANTE: __ -r __ ~~-H~~~~~~ _______ _ 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: -~~~~'::"55ãí~~~---
atlos 

ADVOGADO: ___ ~~~~~~~~~~~~~~ ____ ___ 

TESTEMUNHA:-----~~~~~m;~~8rã~hmior------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo fundonal capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a inte.c:eptaçIo de comunicações 
telef6nicas. de infornljtica ou taleinátic:a. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorizaçlo judicial ou com objeti'iOS nlo 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos" e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 41 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 12 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício n° 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no caso, e do 
advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob 
todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, 
notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF 
RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir 
no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei n° 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; QUE o 
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 1Tera, Serial 
Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em 
papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e partícípes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 33
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total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas de 
proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificaçâo, 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 identidade 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, com relaçâo ao que consta do Anexo 41 -
TERRAPLANAGEM PREMIUM I afirma qe por volta do ano de 2010 ou 2011 foi licitada a 
obra para a terraplenagem da refinaria PREMIUM I do Maranhão, sendo acertado que as 
vencedoras seriam as empresas GALVAO ENGENHARIA, SERVENG e FIDENS; QUE, 
consigna que ficava sabendo antecipadamente do nome das empresas que ganhariam a 
licitação, todavia o declarante não participava desse ajuste; QUE, foram feitas reuniões junto 
ao escritório do declarante na Rua São Gabriel para o pagamento da comissão de um por 
cento sobre o valor do contrato, sendo que tais pagamentos teriam iniciado cerca de seis 
meses depois do inicio da obra; QUE, foi feita uma reunião com a empresa GALVAO 
ENGENHARIA, representada pelo engenheiro ERTON, sendo acertado que a comissão seria 
repassada mediante a emissão de notas das empresas MO e RIGIDEZ, acreditando possam 
ter sido emitidas notas por alguma das empresas de LEONARDO também; QUE, os contratos 
entre as empreiteiras e as empresas de WALDOMIRO visando dar cobertura ao pagamento 
das comissões, geralmente eram confeccionados pelas próprias empreiteiras; QUE, um 
diretor de nome PAULO da empresa SERVENG ENGENHARIA procedeu a negociação da 
comissão a ser paga pela empresa, a qual foi parcelada em cerca de sete vezes de cem mil 
reais; QUE, o próprio PAULO esteve no seu escritório da Rua São Gabriel entregando tais 
quantias em espécie; QUE, esclarece que de regra o líder do consorcio negociava o 
pagamento das comissões, sendo que o caso presente foi excepcional pois cada empresa 
acabou pagando o valor proporcional a sua parte do contrato; QUE, explica que no caso do 
pagamento feito pela empresa líder do consorcio a mesma deduz o comissionamento do valor 
a ser repassado as demais empresas por forca da execução dos contratos, considerando que 
a mesma recebe os valores da contratante; QUE, em relação a empresa FIDENS, tomou 
conhecimento ao procurá-Ia para realizar a cobrança que a mesma teria ingressado no 
certame e sido contratada devido a uma ingerência pessoal do Deputado Federal LUIS 
FERNANDO do Pardito Progressista junto a PAULO ROERTO COSTA, sendo que a 
comissão seria paga diretamente ao mesmo pela FIDENS; QUE, isso lhe foi informado 
inclusive pelo próprio PAULO ROBERTO COSTA; QUE, conforme já referido anteriormente, 
em relação a todos os valores recebdidos a titulo de comissionamento foi repassado cerca de 
30% para PAULO ROBERTO COSTA em espécie. Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por 
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todos assinado e lacrado em envelopes com lac s número 10801 e 10802, padrão da 
Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLlCIAL""/" ~--,{L----c=-:-~4~=i-:--::o::--------

DECLARANTE: __ ~~~~~~~~~~~~ _______ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ---,.--:--",,*~:--_-,,<:,----"''<+ ____ _ 

ADVOGADO: _____ ~T~~~~~~~~~8rrt.~------

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~~~-------

A difusão não autorizada deste conheclme 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 {dois} a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptação do comunicações 
tekJf6nicas. de informática ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos nao 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 42 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 12 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no caso, e do 
advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob 
todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, 
notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF 
RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir 
no 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; QUE o 
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 1Tera, Serial 
Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em 
papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
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total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do beneficio levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussâo social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas de 
proteção previstas na legislação espeCifica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; 111 - ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais coautores 
e participes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; V -
não ter sua identidade 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, com relação ao que consta do Anexo 42 - SET AL 
REFINARIA REPAR, afirma ter sido feita uma obra junto a refinaria REPAR por volta do ano 
de 2006 tendo sido outorgada o contrato ao consorcio formado pelas empresas SETAL, MPE 
e MENDES JUNIOR, sendo a primeira a líder do consorcio; QUE, o valor do comissionamento 
foi acertado junto a empresa SETAL em reuniões das quais participaram o declarante, 
JANENE e AUGUSTO MENDONCA , o qual indicou uma pessoa do setor financeiro a quem 
WALDOMIRO deveria procurara para acertar detalhes de notas fiscais e de contratos, sendo 
emitidas notas pelas empresas MO CONSULTORIA, RIGIDEZ e RCI; QUE, por volta do ano 
de 2010 houve a necessidade de um aditivo contratual em torno de trezentos milhões de 
reais, sendo que na época JANENE já havia falecido, tendo então o declarante assumido a 
responsabilidade por negociar esse contrato com PAULO ROBERTO COSTA juntamente com 
a SETAL; QUE, o comissionamento por conta desse aditivo foi de três por cento e o valor 
pago em espécie e em três parcelas; QUE, não recorda quem teria comparecido ao seu 
escritório para a entrega desses recursos; QUE, os executivos da MPE e da MENDES 
JUNIOR não participaram das negociações referentes ao comissionamento, todavia 
participaram de outras tratativas em obras anteriores, sendo eles SERGIO MENDES e 
RENATO, respectivamente; QUE, acredita ser capaz e ligar as imagens das pessoas que 
estiveram no seu escritório para entregar dinheiro e espécie a partir das imagens das 
mesmas, vinculando- as aos respectivos comissio amentos a partir das datas; QUE, 
esclarece que as empreiteiras geralmente opflivam p lo pagamento das comissões por meio 
de notas, sendo excepcional a entregaê d(nheiro espécie . Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fos e cerrado presente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinad e I rado em velopes com lacres número 10803 e 
10804, padrão da Polícia Federa. 

AUTORIDADE POLICIAL: +--#-:"--=-c--,L-~--:--::-::--------

DECLARANTE:_~ __ ~~~~~~~~~~ ______________ ___ 
effií Youssef 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: --,,--.A.---:---~,.,-----:---"',+----

ADVOGADO: ____ ~==~~~~~~~~~~ãrrt,Dsi------

TESTEMUNHA: ____________ EP~~~~~~~~~-------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcionai c:apItu 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: recluslo de 2 (dois) a 6 (seis) anos e murta. 

ConstItui crime realizar a inteiwptaçlo da comunicaçOes 
telef6nicas, de info. mátiea ou telemática, ou quebrar segredo ele 

Justiça, sem autoriZaçlo judicial ou com objetivos não 
autorizados em fel. nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e muHa. 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



'4 

• 

• 

CONFIDENCIAL 4 ~b~ 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

'DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 43 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 12 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no caso, e do 
advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob 
todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, 
notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF 
RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir 
no 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; QUE o 
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 1Tera, Serial 
Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em 
papel), nos termos do §13 do art, 4° 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 pela guarda, custódia e preservaçí!O do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e participes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção de 
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 33
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total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do beneficio levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas de 
proteção previstas na legislação especifica; 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 identidade 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, com relação ao que consta do Anexo 43-
CONSTRUCAP REMAN afirma ter sido realizada uma obra na Bahia por volta de 2005 ou 
2006 sendo tratado o assunto do comissionamento por JOSE JAJENE, com intermediação 
de CLAUDIO MENTE, da empresa CSA, perante uma das empresas que participou da 
execução dessa obra a CONSTRUCAP; QUE, quem representava a CONSTRUCAP na 
época era ROBERTO CAPOBIANCO, amigo do CLAUDIO MENTE; QUE, sabe se outras 
empresas participaram dessa obra em consorcio; QUE, a comissâo foi de um por cento sobre 
o valor do contrato, sendo a primeira parcela de quatrocentos mil reais recebida em espécie 
junto a empresa CONSTRUCAP em São Paulo, que fica em uma travessa da Av. 
Consolação; QUE, nessa oportunidade o declarante estava acompanhado de CLAUDIO 
MENTE e quem entregou o dinheiro foi o próprio CAPOBIANCO; QUE, CLAUDIO MENTE 
não recebeu nada dessa primeira parcela, segundo recorda; QUE, as parcelas seguintes do 
comissionamento, de cerca de dois milhões de reais, foram recebidas pelo próprio CLAUDIO 
MENTE junto a CONSTRUCAP, sendo possível que o mesmo tenha emitido notas da 
empresa CSA a fim de justificar as transferências financeiras; QUE, CLAUDIO MENTE 
entregava os valores em especie ao declarante, send e as vezes o declarante ao 
escritório dele que ficava na Rua Pedroso Alvarenga, Itai ,Sà6 Paulo e as vezes CLAUDIO 
comparecia ao escritório do declarante que na época fi va ou na Rua Renato Paes de 
Barros ou na rua Tabapua, também em Sãp Paulo. Nad mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o nfesénte termo qu , lido e achado conforme, vai por 
todos assinado e lacrado em env7elpe com lacres n' ro 10805 e 10806, padrão da 
Polícia Federal. 

/ 

AUTORIDADE POLICIAL: -/---;--:=-:-----c:-;-.,.#'--;--,..-,:::;--------
Eduardo Maual da Silva 

DECLARANTE: __ ~~~~~~~--~~----c~--------
Alberto Youssef 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: --=-:-----,k-:---:-----:::->t-----:-~r_----

ADVOGADO:-------~~~ratIDh~~dErtdÕs~~S_-------

TESTEMUNHA: ____________ IEI~fui,~~~~~a.a-----------

A difusão não autorizada deste çonhef:imento 
caracteriza vloIaçIo de signo funcional capitulado 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (sais) anos e multa. 

Constitui crime realizar 8 inteR:flPlação ele c:omunicações 
tetefônlcas. de infonnática ou lelemãtica, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9..296196. 

Pena: Rec:lusIo de dois a quatro anos. e muha. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 44 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 12 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
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da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 
II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, 
em juizo, separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências 
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, com relação ao que consta do Anexo 44- REFINARIA DUQUE DE 
CAXIAS (REDUC) - ANDRADE E GUTIERREZ; QUE, afirma que a empresa ANDRADE 
GUTIERREZ fazia parte do esquema de cartelizacao dos contratos da PETROBRAS 
todavia quem tratava do recebimento de comissoes relativas aos contratos realizados pela 
mesma era FERNANDO SOARES, conhecido como FERNANDO BAIANO; QUE, 
FERNANDO SOARES arrecadava dinheiro junto as empreiteiras para o PMDB; QUE, 
segundo sabe o comissionamento era" de regra, de um por cento sobre o valor dos 
contratos; QUE, a ANDRADE GUTIERREZ mantinha diversas obras junto a PETROBRAS, 
inclusive junto ao COMPERJ, sendo que todos os contratos eram objeto de 
comissionamento, não sabendo de detalhes, pois o assunto era tratado por FERNANDO 
SOARES e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, não sabe informar se FERNANDO utilizava 
empresas de terceiros nos mesmos moldes do declarante a fim de emitir notas para 
justificar o pagamento de comissões pelas empreiteiras, sabendo apenas que FERNANDO 
possui uma empresa com sede na Av. Rio Branco, no Rio de Janeiro; QUE, acrescenta que 
a fim de atender uma demanda especifica do Partido Progressista, FERNANDO BAIANO 
disse ao declarante que fosse ate a sede da ANDRADE GUTIEREZ, que ficava em uma 
paralela ou travessa da Av. Berrini, e buscasse 1,5 milhão de reais em três parcelas 
semanais de quinhentos mil reais; QUE, ao chegar na empresa ANDRADE GUTIERREZ e 
identificar-se já foi direcionado a um funcionário que lhe entregou uma mala com o dinheiro, 
sendo que após conferi-lo o declarante retirou-se do local; QUE, esse dinheiro foi usado 
para financiar a campanha do PP de 2010, sendo que parte foi para Brasilia, parte para 
Recife a fim de subsidiar a campanha de ROBERTO TEIXEIRA e parte para Santa 
Catarina para a campanha de ROBERTO PIZZOLATI; QUE, com relacao da remessa 
desses valores aos Estados o mesmo teria sido entregue por CARLOS ROCHA ou 
RAFAEL ÂNGULO LOPES; QUE, questionado acerca dos executivos da ANDRADE 
GUTIERREZ que mantinham a interlocução com FERNANDO BAIANO e PAUL 
ROBERTO COSTA, recorda-se dos nomes de OTAVIO, presidente do Conselho e FLAVI, 
Diretor de Relações Institucionais. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se 
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que fosse encerrado o presente termo que, lido e achad conforme, vai por todos assinado 
e lacrado em envelopes com lacres n' ro 10807 e 1 808, padrão da Policia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -7''---~-=.,---,--hL--,--:--l=--------

DECLARANTE: __ ~ __ ~~-t~~~~~,-____________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: =-:--~'E----:--~-~d------
, 

ADVOGADO: ______ ~~~~~~~~~~~----~-----
Reinalde(dos sant/ 

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~~~--------

A difusão não autorizada deste conhecime 
caracteriza violação de sigilo funcionai capl ado no 

al1. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis' anos e multa. 

Constitui crime realizar a Interceptação de comunicaç6es 
telefônicas, de informática ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorizaçao judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do aft. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 45 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 12 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matricula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-
72, fílho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 n° 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias"--.___' 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 33
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beneficio levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação especifica; 
11 - ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservados; 111 - ser conduzido, 
em juizo, separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências 
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, com relação ao que consta do Anexo 45 - MP E, afirma que a empresa 
fazia também parte do cartel de empreiteiras; QUE, a questão dos comissionamentos eram 
tratadas diretamente com PAULO ROBERTO COSTA o qual lhe pediu que fosse ate a 
sede da MPE no Rio de Janeiro para acertar detalhes do pagamento; QUE, de fato foi ate a 
sede da MPE e falou com o titular da empresa de nome RENATO, ficando acertado que os 
valores seriam quitados mediante a emissão de notas fiscais das empresas de 
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, podendo também terem sido emitidas notas pelas empresas 
de LEONARDO MEIRELLES; QUE, recorda-se de ter recebido comissionamentos da MPE 
relativos a aditivos contratuais de obras na REPAR e REGAP, acreditando que em ao 
menos uma dessas obras a MPE estava em consorcio com a CAMARGO CORREA; QUE, 
ficou sob a responsabilidade da MPE o pagamento da comissão sobre os aditivos quanto a 
parte dos contratos que lhe cabiam; QUE, da mesma forma, os valores foram repassados 
mediante a cobertura de notas emitidas pelas empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA e 
provavelmente de LEONARDO MEIRELLES, sendo que todos foram pagos no Brasil; QUE, 
acrescenta que as notas emitidas por conta do esquema podem ser identificadas 
facilmente, pois foram emitidas contra a própria MPE ou as suas subsidiarias; QUE, 
assevera que o comissionamento era dividido da forma usual, ou seja, trinta por cento para 
PAULO ROBERTO, cinco por cento para o declarante, cinco por cento para JOAO GENU e 
sessenta por cento para o Partido Progressista; QUE, esses percentuais eram sobre o 
valor liquido, deduzidos os custos de emissão das notas; QUE, perguntado do porque 
JOAO GENU recebia comissão, afirma que ele era pessoa de confiança de JOSE JANENE 
e posteriormente de PAULO ROBERTO COSTA, ficando encarregado de agendar 
reuniões, reservar hotéis e entregar em determinado periodo a parte de PAULO ROBERTO 
COSTA; QUE, assevera que os fatos envolvendo a MPE podem ser situados 1-, 
temporalmente entre 2006 e 2012, acrescentando que parte das comissões relativas a 
contratos anteriores a saida de PAULO ROBERTO COSTA em abril de 2012 ficaram 
pendentes de pagamento; QUE, fizeram reuniões com RENATO, sendo que em uma delas, ! 
no ano de 2013, estava presente; QUE, as comissões pendentes eram na ordem de doze 
milhões, a maioria atinente a obras do COMPERJ; QUE, houve apenas a promessa por 
parte de RENATO de que os valores seriam pagos, todavia ao que sabe não foi mais 
repassado recurso algum. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
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encerrado o presente termo que, lido e 
em envelopes com lacres número 1 

chado conf rme, vai por todos assinado e lacrado 
e 10810, p drão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ---;L~+----=--,---------c7'~--=--:-~--------

DECLARANTE:_~~~~~~~7rn~~~~~~ ______________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -=-:----"v~:::::....,--=-...::::..,.,.----C"_<:_I__---

ADVOGADO: ____ ~;;~~~~~~~~~-------

TESTEMUNHA: _________ -e~~~~Ode~~~~---------

A difusão não autorizada deste conhec 
caracteriza violação de sigilo funcional tbJ 

art. 325 do Código Penal Brasi 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) a 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações 
telefônicas, de infonnMica ou tetemlrtlca, ou qUêbrar segredo de 

Justiça, sem autortzaçlo judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do 8rt. 10 da lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 46 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 20 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 n° 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 33
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benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 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 identidade 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, se encontra também presente o advogado RODOLFO HEROLD 
MARTINS, OAB/PR 48811; QUE, com relação ao que consta do Anexo 46 - REPAR 
(UTC e ODEBRECHT), afirma que por volta do ano de 2005/2006 foi solicitado por JOSE 
JANENE que buscasse a verba de um comissionamento da empresa UTC, relativa a uma 
obra "acertada" na REPAR, a qual estava sendo executada por um consorcio formado pela 
UTC e pela ODEBRECHT; QUE, a obra foi de cerca de dois bilhões de reais, sendo que a 
parte da comissão devida pela UTC, acertada em dez milhões de reais foi paga em dez 
parcelas de um milhão de reais em espécie, sendo que algumas vezes o declarante foi ate 
a sede da UTC na Rua Bela Cintra, em São Paulo outras o dinheiro foi entregue pelo 
funcionário EDNALDO da UTC na no escritório do declarante junto a Av. São Gabriel; QUE, 
não sabe qual a posição de EDNALDO na empresa UTC; QUE, afirma não ter participado 
da negociação do pagamento dessa comissão, a qual foi tratada por RICARDO PESSOA, 
PAULO ROBERTO COSTA e por JOSE JANENE; QUE, coube ao declarante apensa 
recolhes o dinheiro e repassar a parte de PAULO ROBERTO COSTA, do Partido 
Progressista e de JOAO GENU, ficando cinco por cento da comissão para o declarante; 
QUE, nesse caso em participar metade da comissão foi paga pela UTC e metade pela 
empresa ODEBRECHT; QUE,a parte da ODEBRECHT, também de cerca de dez milhões 
de reais, foi paga em dólares mediante deposito em uma conta de JOSE JANENE em um 
paraíso fiscal; QUE, não sabe onde essa conta esteja sediada e nem o banco, todavia tem 
conhecimento de que a mesma foi aberta em nome de RAFAEL ÂNGULO, sendo todavia 
movimentada por JOSE JANENE; QUE, soube pelo próprio JOSE JANENE que o mesmo 
estaria respondendo a um processo criminal por conta dessa comissionamento pago pela 
ODEBRECHT; QUE, o dinheiro retonou ao Brasil por conta de doleiros, não sabendo o 
declarante de detalhes específicos dessa operação, sendo que RAFAEL ÂNGULO poderá 
eventualmente oferecer outros detalhes acerca da operação; QUE, não sabe de houve 
aditivos quanto a esse contrato; QUE, em relação a participação de WALMIR PINHEIRO, 
afirma que nas vezes em que foi ate a sede da UTC para pegar o dinheiro desse 
comissionamento dirigiu-se ate o mesmo, que lhe entregou a quantia combinada; QUE, nas 
oportunidades em que teve de cobrar pagamentos atrasados também se dirigiu a WALMIR 
PINHEIRO, sendo que quando isso ocorria o declarante sempre comunicava a JOSE 
JANENE. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 
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presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em 
envelopes com lacres número 1081 yi' 812, padrã da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: ~_-->"-=-:---:-#.--<-:-\::;"= _______ _ 

DECLARANTE: __ ~ __ ~~~~illlE~~mrn~_~~ _____ _ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: =-:--_~~=--=---=:::::.::;::=--~+---__ 

ADVOGADO:------TT~r~~~~~~~~~~-----

ADVOGADO: ___________ -R~~~~~~-------------

TESTEMUNHA: ___________ ~~~~~~~~~-----------

A dttusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza vlolaçAo da sigilo funcional capitulado no 

8rt. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a Inten:eptaçl:o de comuniÇBÇÕeS 
telefOnicas., de fnfonnãtlca ou telemática" ou quebrar segredo de 

Justiça, sem automaçlio judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei., nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, 8 muna 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 47 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(.) 20 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matricula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Oficio nO 11521Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 111 - a prevenção de infrações penais decorrentes das ativid;::des 
da ojgafjiza~o crimiriüsa; IV - a fecüpeiação total oü pai"c1a! do prodüto oü do proveito das 
infrações peno:s pr~t:c~d3$ pe!3 orgiJ~jz:Jç~G cnm:n~~o; bem ccn;c a concess5~ d~ 33

88
69

01
89

0 
Pe

t 5
24

5



• 

• 

CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDE:NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combale ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
II - ter nome, qualificação, imagem e demais infomnações 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 identidade 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, se encontra também presente o advogado RODOLFO HEROLD 
MARTINS, OAB/PR 48811; QUE, com relação ao que consta do Anexo 47 - MENDES 
JR. E GALVAO (REPLAN), afimna que essas empresas executaram obras junto a refinaria 
REPLAN de Paulinea por volta de 2008/2009, sendo realizada uma reunião para o acerto 
do comissionamento de um por cento com PAULO ROBERTO COSTA e ERTON, da 
empresa GALVAO, foi feita junto ao hotel Melia, em Brasilia; QUE, participou dessa reunião 
também JOAO GENU; QUE, no tocante a empresa MENDES JUNIOR, a reunião foi feita 
no hotel Tivoli em São Paulo, sendo que dela participaram o declarante, PAULO 
ROBERTO COSTA, SERGIO MENDES, e JOAO GENU; QUE, acredita que JOSE 
JANENE não tenha participado dessas reuniões, por na época estava um pouco 
adoentado; QUE, o comissionamento foi de um por cento sendo o valor pago pela empresa 
GALVAO realizado por meio de emissão de notas das empresas de WALDOMIRO, MO 
CONSULTORIA, RIGIDEZ e possivelmente de alguma empresa de LEONARDO a KFC, 
HMAR ou alguma outra; QUE, a parte da MENDES JUNIOR também foi implementada por 
meio de notas da GFD, MO, RIDIGEZ e talvez pelas empresas de LEONARDO também; 
QUE, acredita que o comissionamento tenha sido em torno de dez milhões de reais sendo 
que as notas sempre correspondiam contratos de consultoria ou prestação de serviços; 
QUE, acrescenta que houve uma certa demora para o inicio dos pagamentos, acreditando 
que tenham ocorrido entre 2009 e 2011, concentrando-se mais no ano de 2010, por conta 
da campanha eleitoral; QUE, segundo recorda, houve aditivos nesses contratos, sendo o 
comissionamento acordado na ordem de dois por cento sobre o valor do aditivo no que 
tange a parte da MENDES JUNIOR; QUE, o dinheiro relativo a essa comissão foi recebido 
junto ao escritório do declarante na Rua São Gabriel, sendo os detalhes tratados por JOA 
GENU; QUE, houve tratativas para o recebimento de comissão pelo aditivo da GALVAO 
ENGENHARIA, todavia não recorda se houve tempo hábil de receberem os recursos por 
conta do desligamento de PAULO ROBERO COSTA da Diretoria de Abastecimento da 
Petrobras, em abril de 2012; QUE, acrescenta ainda que em determinada oportunidade foi 
instado por MARCIO FARIAS, da ODEBRECHT, a conversar com os diretores da GALVAO 
a fim de que os mesmos parassem de "furar" os contratos, ou seja oferecer preços 
bastante inferiores as demais a fim de ganhar as licitações; QUE, após conversar com 
PAULO ROBERTO COSTA e obter a anuência do mesmo o declarante foi ate a sede da 
GALVAO ENGENHARIA e falou com o presidente, que na época não era DARIO, e 
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posteriormente com ERTON, tendo os admoestado de que se prosseguissem nessa 
conduta a empresa não seria mais convidada para p ·cipar das licitações; QUE, foi 
argumentado por parte da empresa de que a mes a estaria com poucas obras e 
precisavam equilibrar o seu faturamento no mesmo ní I das demais empreiteiras, todavia 
os executivos com quem conversou entenderam a m nsagem e pararam de agir de forma 
diferente do combinado. Nada mais havendo a ser onsignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo que, lido "â ado conf me, vai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres número 81 e 10814, p drão da Policia Federal. 

• AUTORIDADE POLlCI 

DECLARANTE:~~==~~~+=~er?c~~~~ ____________ __ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ~~~~!~~~~~A\---

ADVOGADO: __ ~~==~~~~~ 

• ADVOGADO: ________ ~~~~~~1irn;_-------

TESTEMUNHA: ____________ ~~~~~7_~~~-------------
cãnlara 
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A difusão nlo autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptaçio de comuntcaç6es 
telefõniças, de infonnátiea ou telemática. ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autorização judiçial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da lei 9.296J96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 48 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 20 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em CuritibalPR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder ã 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado ã ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° 
da Lei n° 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; QUE o 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 Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e participes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 

1 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



, 

• 

• 

CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Veribas Públicas 

benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei n° 12.850/2013: I - 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 identidade 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, se encontra também presente o advogado RODOLFO HEROLD 
MARTINS, OAB/PR 48811; QUE, com relação ao que consta do Anexo 48 - REFINARIA 
HENRIQUE LAGE (REVAP) diz saber que JOSE JANENE teria tratado do 
comissionamento com JULIO CAMARGO acerca de uma obra da TOYO SETAL junto a 
essa refinaria; QUE, valor da comissão foi de cerca de quatro a cinco milhões de dólares, 
pagos de forma parcelada junto a contas no exterior, as quais lhe foram fomecidas por 
CEARA (CARLOS ROCHA) ou por NELMA PENASSO; QUE, não sabe se as contas que 
NELMA teria fomecido eram dela ou de clientes, sendo que CEARA não possuía contas 
próprias no exterior; QUE, o valor foi intemalizado via cabo por meio de um dos referidos 
doleiros (NELMA ou CEARA) que forneceu essas contas; QUE, acreditas que as contas de 
deposito possam ser identificadas por conta dos registros swift fomecidos por RAFAEL 
ÂNGULO; QUE, a remuneração de CEARA e de NELMA ficou por conta da variação 
cambial; QUE, os detalhes da comissão foram tratados com JULIO CAMARGO por JOSE 
JANENE, estando o declarante e JOAO GENU presentes em algumas delas; QUE, o 
pagamento dessa comissão ocorreu entre o final de 2006 e o ano de 2008; QUE, após 
receber os reais no Brasil o declarante fez a distribuição do dinheiro como de costume, 
dando a parte de PAULO ROBERTO COSTA, de JOAO GENU e a parte do Partido 
Progressista, a qual foi repassada a JOSE JANENE; QU parte do dinheiro do PP foi 
levado a Londrina para custear as despesas pessoais d :JANENE e parte foi entregue em 
Brasília; QUE, a parte de GENU e de PAULO ROB RTO COSTA foram entregues ao 
primeiro. Nada mais havendo a ser consignado, de erminou-se que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achad~co forme, vai or todos assinado e lacrado em 
envelopes com lacres número 10815 e 0816, padrã da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -+---,1'-=-:---..,..---#---,-..,..---:::-:-:--------

DECLARANTE: __ ~~~~~~~~~~~r-----------RO· Youssef 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: ~t;;,;~Jfu;;;i,;~~~;O;;-7~---
Robe 

ADVOGADO: __ ~~==::~~~~~~~~~Sãrtl.i;-________ _ 

ADVOGADO: ______________ ~i4i 

TESTEMUNHA: _______ ~~~~~~~~~-------

A difusão 010 autorizada deste conhedmento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do C6cfigo Penal Brasikriro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crtme reatizar a inte,ceptaçlo de comunlcaç6es 
telefônicas. de infonnãtica ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça. sem autorização Judicial ou com objeUvos não 
autorizados em fel, nos tennos do 8rt. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa • 
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TERMOS DE COLABORAÇÃO N° 50 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 24 dia(s) do mês de novembro 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 11521Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.85012013, os 
quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do 
Ministério Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.85012013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 111 - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades 33
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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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 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 identidade 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, acerca do que consta do anexo 50, afirma que em relação ao 
detalhamento de todos os comissionamentos, afirma que apresar de já ter referido as 
comissões pagas pelas empreiteiras como contrapartida a celebração de contratos junto a 
PETROBRAS, apresenta nessa oportunidade uma planilha elaborada pelos seus 
advogados a partir do que recordava na oportunidade; QUE, a referida planilha que fará 
parte integrante desse termo refere pagamentos feitos pelas empreiteiras OAS, QUEIROZ 
GALVAO, THOME ENGENHARIA, TOYO SETAL, ENGEVIX, GALVAO ENGENHARIA, 
SERVENG, FIDENS ENGENHARIA, CONSTRUCAP, MPE, ANDRADE GUTIERREZ, UTC, 
MENDES JUNIOR, CAMARGO CORREA, ODEBRECHT e UTC ENGENHARIA; QUE, os 
pagamentos de comissões feitos pelas mesmas o foram tanto em espécie, como por 
intermedio de contratos feitos junto a GFD, junto as empresas de WALDOMIRO DE 
OLIVEIRA (MO, RIGIDEZ e RCI) e mediante cobertura das empresas de LEONARDO 
MEIRELLES, dentre elas a KFC HIDROSSEMEADURA; QUE, foram feitos pagamentos no 
exterior junto as contas de LEONARDO MEIRELLES, em especial pela ODEBRECHT, 
podendo citar as contas das empresas RFY e DGX junto aos bancos Standardt Chartered e 
HSBC em Hong Kong; QUE, com relação a empresa GDK, apesar de contar da referida 
planilha assevera que não era o operador dessa empresa, a qual provavelmente negociou 
diretamente com o PT; QUE, cita ainda as empresas JARAGUA, ENGESA {a qual possuía 
obras na RNESn as quais aderiram ao sistema de comissionamento mas não constam da 
planilha; QUE, em relação as empresas OAS, QUEIROZ GALVAO, THOME 
ENGENHARIA, TOYO SETAL, ENGEVIX, GALVAO ENGENHARIA, SERVENG, FIDENS 
ENGENHARIA, CONSTRUCAP, MPE, ANDRADE GUTIERREZ, UTC, MENDES JUNIOR, 
CAMARGO CORREA, ODEBRECHT e UTC ENGENHARIA JARAGUA, ENGESA e 
SKANSKA assevera que de alguma maneira operacionalizou o recebimento de comissões 
por conta de contratos celebrados junto a PETROBRAS; QUE, refere ainda a empresa 
ALUSA, a qual teria "furado" uma obra junto ao COMPERJ ou seja, recebeu uma obra que 
não deveria ser atribuída pela mesma em face ao acerto cartelizado; QUE, segundo soube, 
RENATO DUQUE teria sugerido um valor para que a ALUSA apresentasse como proposta, 
isso como forma de punir a CAMARGO CORREA (a qual deveria ganhar o contrato) 
considerando que a CAMARGO fazia "jogo duro" para pagar as comissões; QUE, sabe 33
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também que a ALUSA teve grandes problemas na execução da obra devido a falta de 
expertise no ramo de engenharia de óleo e gas, sendo a atividade dessa empresa a 
construção de linhas de transmissão; QUE, com relação a empresa lESA, afirma que 
nunca negociou repasses com esta, apenas sabe que participou de alguns consórcios junto 
a obras da PETROBRAS ; QUE, com relação da empresa SKANSKA afirma que a mesma 
fazia parte do esquema de comissionamento, conforme ira detalhar no anexo próprio; QUE, 
no tocante a empresa TECHINT, a mesma fez parte de consórcios juntamente com a 
THOME ENGENHARIA, todavia nunca fez qualquer acerto diretamente junto a TECHINT; 
QUE, em relação a DELTA, sabe informar que após esta ter sido contratada em face a uma 
obra junto a área de abastecimento, o declarante foi ate a mesma a fim de cobrar a 
comissão, todavia a DELTA recusou-se a pagar alegando falta de recursos; QUE, não sabe 
se a DELTA foi favorecida com algum tipo de ajuste para que ganhasse o contrato, sendo 
que a orientação que recebia tanto por parte da liderança do PP como por parte de PAULO 
ROBERTO COSTA foi no sentido de cobrar comissão de todas as empresas que 
celebrassem contratos no âmbito da Diretoria de Abastecimento; QUE, quanto a existir 
algum tipo de punição para as empresas que não pagassem a comissão, afirma que caso a 
empresa pudesse tocar a obra sem qualquer aditivo não haveria problema, mas caso a 
obra demandassem aditivos, a empresa não-contribuinte o contaria com qualquer auxilio 
ou facilitação para que os aditivos fossem aprovados agilizados; QUE, em relação ao 
anexo 52, intitulado DOCUMENTOS A SEREM APR SENTADOS o declarante assevera 
estar ainda em busca de alguns docu erytos, os qu s pretende apresentar nos próximos 
dias. Nada mais havendo a ser cons· a o, determin se que fosse encerrado o presente 
termo que, lido e achado confo , va· ,por todos Inado e lacrado em envelopes com 
lacres número 10819 e 10820, drã á Policia 6 d ral. 

AUTORIDADE POLICIAL: T----L--=-:----:-*~_":_-=--------

• DECLARANTE: _--I,;;;:::::~~~~~:~~)_~~ ___ _ 
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TESTEMUNHA: ________ ~~~~~~-C~--~--~------------

A difusão não autorizada deste conhec:imento 
ca"'- vioIaçlIo de sigilo _ o;apiIulado no 

8rt. 325 do CódIgo Penat Brasileiro. 
Pena:,redusão de 2 (dois) a 6 Cseis) anos e multa. 

ConstituI crime realizar a intelCGptaç30 de comuntcaç6es 
telef6nlcas. de IIiM,IIIática ou teleildtica" ou quebrar segredo de 

Justiça. sem autorização judicial ou com objeti'llOS não 
autorizados em lei, .-_ do art. 10 da Lei 9.2!16196. 

Pena, Reclusão de _ a quaIn> anos. e mulla 
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REFINARIA LANDUPHO ALVES SÃO FRANCISCO 
(RLAM) DO CONDE/BA 

PREMIUM I BACABEIRA/MA 
SANTO ANDR~ E 

REFINARIA CAPUAVA (RECAP) MAUÁ/SP 

REFINARIA DOQUE DE CAXIAS DUQUE DE 
(REDUC) CAXIAS/RJ 

REFINARIA ALBERTO PASQUALlNO 
(REFAP) CANOAS/RS 

(REGAP) IBIRIT~/MG 

REFINARIA ISAAC SABBÁ (REMAN) MANAUS/AM 

• 
OAS (Implantação do Centro Integrado de Controle 

(CIC), obras civis e estaqueamento na Unidade de 

Destilação (U-32) e Área de Armazenamento (Área 

46)) / QUEIROZ GALVÃO (construção em si) / TOMÉ 

(Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços 

relativos a análise de consistência do projeto básico, 

projeto executivo, construção civil, montagem 

eletromecânlca e comlssionamento) / TOVO / SETEL / 

ENGEMIX 

CONSÓRCIO GSF (GALVÃO ENGENHARIA/ SERVENG 
CIVILSAN / FIDENS ENGENHARIA (serviços de 
terraplenagem, drenagem e obras de acesso ao 
empreendimento) / CRISTAL ENGENHARIA (término 
da terraplanagem) 

CONSTRUCAP 

interligações, estaqueamento, envelopes, 
urbanização, sistema de coleta e cais para atracação 
de barcaças) / MPE (montagem da Unidade de 
Tratamento de Nafta Leve de Coque) / GUTIERREZ 
(obras na estação de tratamento de água e 
intellgações com adutora) / ANDRADE GUTIERREZ 

importância da Refinaria, como os motores diesel do 
sistema de combate a Incêndio, água Industrial e 
geradores de emergência) / ANDRADE GUTIERREZ / 
UTC ( instalação de uma nova unidade de 

Consórcio Andrade Gutierrez/Mendes Jllnior/KTY 

GDK 

R$ 14.042.900,00 em 
uma obra e R$ 
831.700.000,00 na 
outra 

R$ 583.000.000,00 na 
terraplanagem para o 
Consórcio GSF e 7,5 
Milhões para a Cristal 
Engenharia 

R$ 144.000.000,00 para 
a MPE 

R$ 1.600.000.000,00 
para UTC e R$ 
1.200.000.000,00 para 
MPE 

R$ 713.000.000,00 par, ~ 
~ 

R$ 1.400.000.000,00 
para o total da obra ;t 

~(( 
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OAS (Consolidação do projeto básico, execução de 
projeto executivo, fornecimento parcial de R$ 2.480.000.000,00 
equipamentos, instrumentos, materiais de construção com o consórcio 
civil, montagem eletromecânlca, condicionamento, Camargo Correa e 
assistência técnica à pré-operação, partida e Promon e R$ 
operação, e assistência à manutenção das unidades 2.250.000.000,00 o 
que compõem a carteira de gasolina na Refinarla)/ Consórcio Toyo, 
UTC (Unidade de Hidrotratamento de Corrente de Mendes Junior e MPE e 
Instáveis) / MENDES JÚNIOR / TOVO SETAL / MPE 1,82 bilhão com o 
(fabricação e montagem de 13.000 toneladas de Consórcio CONPAR 

REFINARIA PRESIDENTE GETULIO tubulação, 4.200 toneladas de estruturas metálicas e a UTC, ODEBRECHT E 
VARGAS (REPAR) ARAUCÁRIA/PR execução de diversas obras civis, Construção das OAS 

de Instrumentação, Comissionamento, Apoio a Pré- previstos 2 bilhões mas 
REFINARIA PRESIDENTE operação, Partida e Operação Assistida das Unidades o gasto foi de 6 bilhões 
BERNARDES (RPBC) CU BATÃO/SP que compõem a Carteira de DieseL) /CONSTRUCAP no total das obras 

e montagem das plantas de gasolina e dlesel)/ 1,1 bilhão para na obra 
GUTIERREZ (construção de tubovia, construção de da Gutierrez e 2,560 
unidade de produção de pro peno, segundo pátio de milhões no total das 

REFINARIA DE PAULlNIA (REPLAN) PAULfNIA/SP manuseio de coque) / ANDRADE GUTIERREZ / obras 
I t5 ... v' (IV'!'I;, , I; 

PROMON) - (serviços de projeto de detalhamento, 
suprimentos de materiais e equipamentos, construção 
e montagem, comisslonamento, pré-operação, partida 
e operação assistida - por quatro meses - das 
Unidades de Hldrotratamento de Diesel, Geração de 
Hidrogênio, Retificação de Águas Ácidas, Interligação era previsto 3,5 
do off-site e a ampliação do Sistema de Ar bilhões, depois 6,7 
Comprimido) / OAS (Projeto de Modernização da bilhões, mas foram 9 I 

REFINARIA HENRIQUE LAGE SÃO JOS~ DOS Refinaria relativos aos pacotes 2 e 3, Incluindo bilhões ao todo nas 
(REVAP) CAMPOS/SP detalhamento do projeto, fornecimento dos obras 

}v 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 51 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 24 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SilVA 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matricula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 11521Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINAlDET DOS 
SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINAlDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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 lermos firmados com o 
Ministério Público Federal; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da lei n° 12.85012013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 \, 33
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benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei na 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 identidade 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, com relação ao que consta do Anexo 52 - PRECATÚRIOS 
MARANHÃO; QUE, afirma que em determinada oportunidade, por volta de julho ou agosto 
de 2013, o declarante se encontrava na empresa UTC e presenciou uma conversa entre 
WALMIR PINHEIRO e AUGUSTO PINHEIRO sendo discutido que um precatório da 
empresa junto ao Estado do Maranhão de cerca de cento e treze milhões de reais estaria 
sendo vendido a terceiros por um preço bem inferior, aproximadamente quarenta milhões 
de reais; QUE, disse aos mesmos que iria constituir um fundo de capital do qual faria parte 
o Instituto de Previdência do Maranhão, o qual iria adquirir esse precatório por um preço 
maior; QUE, foi feita uma reunião onde estava presente JOAO ABREU, na época Chefe da 
casa Civil do Estado do Maranhão, a contadora MEIRE POZA e uma procuradora do 
Estado cujo nome não recorda no momento; QUE" na reunião o declarante ficou sabendo 
que o instituto de previdência do Maranhão não poderia investir nesse tipo de papel, 
principalmente em se tratando de dividas do próprio Estado; QUE, em conversa com JOAO 
ABREU, foi dito pelo mesmo que o Estado tinha interesse em resolver a questão desse 
precatório e do precatório do BANESPA, afim de evitar problemas com certidões negativas 
e consequentemente de credito; QUE, foi acertado que o valor seria parcelado mediante 
acordo com a UTC/CONSTRAN sendo fixada uma comissão na ordem de dez milhões de 
reais a ser pago pela empresa; QUE, foi então celebrado um acordo judicial entre o Estado 
do Maranhão e a UTC/CONSTRAN para o pagamento do precatório em vinte e quatro 
prestações; QUE, mediante um acerto com JOAO ABREU, ficou combinado que ele 
receberia parte do comissionamento, ou seja, três milhões de reais; QUE, ADARICO 
NEGROMONTE e RAFAEL ÂNGULO e salvo engano uma terceira pessoa cujo nome não 
recorda, levaram duas parcelas de oitocentos mil reais; QUE, acredita que a primeira 
viagem de ADARICO e RAFAEL tenha ocorrido no mês de janeiro de 2014 e a segunda em 
fevereiro, salvo engano, sempre por voas comerciais; QUE, o declarante levou outra 
parcela de 1,4 milhão de reais, sozinho, o qual iria entregar na data e que foi preso em São 
Luis do Maranhão no mês de marco do corrente; QUE, levou esse dinheiro em uma bolsa 
em um avião fretado; QUE, esclarece que no dia em questão recebeu um telefonema em 
seu quarto e a pessoa disse que era engano, sendo que ao retonar a ligação soube que se 
tratava da Superintendência da Policia Federal em Curitiba; QUE, na oportunidade, foi ate 
o quarto de MARCOS, vulgo MARCA0, o qual inclusive tinha lhe apresentado a pessoa de 
JOAO ABREU e entregou a ele a mala contendo o dinheiro e uma caixa de vinhos que iria 
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presentear JOAO, pedindo que o mesmo entregasse ao destinatário; QUE, retomou ao seu 
quarto e ficou esperando a Policia Federal chegar; QUE, quanto a participação de JOAO 
ABREU, acredita que tenha sido apenas um gesto de boa-vontade, sendo que era de 
interesse do Estado quitar o precatório e o conseguiu fazer de maneira parcelada, quando 
teria de pagara a vista; QUE, perguntado qual seria a vantagem da UTC em contratar o 
declarante, afirma que foi no sentido de adiantar o pagamento, que poderia levar mais 
alguns anos; QUE, tem conhecimento de que o BANESPA (atual Santander) fez uma 
negociação com o governo do Maranhão nos mesmos moldes, não sabendo se houve 
pagamento de comissão a alguém; QUE, acerca do fato do precatório da UTC/CONSTRAN 
ter sido retirado da lista de pagamentos por ordem judicial, afirma ter ficado sabendo pelo 
próprio JOAO ABREU que o mesmo retornaria a ordem de pagamentos e que fora apenas 
retirado por forca de uma manobra do Estado a fim de obter algumas certidões; QUE, com 
relação a existência de outros precatórios na frente da UTC, afinma que tais detalhes 
devem ser questionados a JOAO ABREU; QUE, questionado se JOAO ABREU teria 
autoridade para realizar uma operação desta monta, indica que segundo as conversas que 
teve com JOAO na presença da referida procuradora de fato havia interesse do Estado do 
Maranhão em pagar essa divida, não sabendo o declarante se JOAO ABREU chegou a 
consultar a governadora ROSEANA SARNEY acerca disso; QUE, assevera que teria 
havido um acordo judicial, onde também presente o Ministério Público e o acordo foi 
homologado, sendo que em caso de alguma fraude ou ilegalidade isso não ocorreria; QUE, 
recorda-se que na reunião em que ficou sabendo que o instituto de previdência do 
maranhão não poderia adquirir o precatório estava presente também o Secretário do 
Planejamento do Maranhão, cujo nome não recorda, o qual faria parte do conselho de 
administração daquele órgão; QUE, acerca do pagamento de propina, afinma que a única 
pessoa que pode garantir estar envolvida a pessoa de JOAO ABREU, não podendo 
asseverar que outras pessoas estejam ou não envolvidas com o fato ou que JOAO ABREU 
tenha repassado a terceiros; QUE, pessoalmente, acredita que ele não tenha dado parte da 
comissão a outras pessoas; QUE, recebeu cerca de quatro milhões a titulo de comissão, 
tendo retirado os recursos em espécie junto a sede da UTC diretamente com a pessoa de 
WALMIR; QUE, perguntado do porque teria pago primeiro a parte de JOAO ABREU, afinma 
que era esse o combinado; QUE, a parte d recursos que lhe coube ficou no seu 
escritório. Nada mais havendo a ser consign do, detenminou-se que fosse encerrado o 
presente tenmo que, lido e achado confo ,vai por todos assinado e lacrado em 
envelopes com lacres número 108 10822 padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL/-: ~+--=-.,-TY7:----:-:--=::---------
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DECLARANTE:~~~~~~~~~~~~ef ________________ _ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -=--c,--~f::::==-=~ç:::"'::::~-J--------

ADVOGADO: _____ -=~~~t=~~~~~~~~---------
Inaldet dos Santos 

TESTEMUNHA: ________ -,~~~------~~:>--~~~-----------
APF Adriano Rodrigues Magalhães 

A difusão Rio autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

ConstItui crime realizar a interceptação de comunfcaç6es 
telef6nicas, de Infonnática ou temmática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem au"" bação judic:ial ou com objeIlYos _ 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Recluslo de dois a quatro anos. e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 52 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 24 dia(s) do mês de novembro 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 ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OABIPR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a ?D, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 33

88
69

01
89

0 
Pe

t 5
24

5



• 

• 

CONFIDENCIAL 
POliCIA FEDERAL 

SUPERINTENDfoNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

beneficio levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei n° 12.85012013: 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 identidade 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, com relação ao que consta do ANEXO 53 - SANKO, afinma que a 
SANKO trata-se de uma empresa de fornecimento de tubos e serviços de logística e que 
estava em dificuldades financeiras; QUE, o seu contato na SANKO era MARCIO 
BONILHO, todavia não recorda quem os apresentou; QUE, sugeriu a CAMARGO 
CORREA, na pessoa de EDUARDO LEITE, que adquirisse tubos da SANKO SIDER para a 
obra da RNEST, bem como aproveitasse dessa negociação para colocar em dia o 
comissionamento, eis que a CAMARGO CORREA estava tendo problemas em pagar 
comissões por conta da Operação Castelo de Areia; QUE, JOSE JANENE na época 
estivera na CAMARGO CORREA cobrando comissionamentos atrasados em face de obras 
da REPAR e da RNEST, tendo se desentendido na oportunidade com JOAO AULER; QUE, 
a proposta foi aceita, tendo sido finmados contratos de vendas de tubos e de prestações de 
serviços entre a CAMARGO CORREA e a SANKO SIDER, recordando ter sido emitida nota 
de serviços pela SANKO contra o consorcio que atuava junto a REPAR em que pese não 
houvesse nenhum contrato de venda de tubos ou prestação de serviços junto a REPAR, 
acreditando que isso tenha ocorrido por conta de um ajuste entre as empresas face aos 
pagamentos de comissões da obra da REPAR serem mais antigos; QUE, havia na época 
cerca de quinze milhões de reais pendentes a titulo de comissões junto a REPAR; QUE, 
foram feitos diversos pagamentos por conta do fomecimento de tubos para RNEST, os 
quais de fato foram fornecidos e por alguns contratos de serviços, os quais foram 
fomecidos de forma parcial e alguns deles superfaturados; QUE, a fim de ajustar o que 
fora pago pela CAMARGO CORREA a titulo de serviços prestados e o que fora pago como 
comissionamento o declarante fez um ajuste de contas junto a MARCIO BONILHO, tendo 
sido elaborada uma planilha e trocados emails entre o declarante e FABIANA ESTAIANO 
pelo endereço paulogoia58@hotmail.com, tendo sido esses documentos apreendidos em 
seu escritório junto a empresa GFD; QUE, afirma nunca ter tratado de comissionamentos 
com MURILO TENA BARRIOS, não sabendo se ele estava ciente do assunto; QUE, junto a 
empresa CAMARGO CORREA diz ter tratado do assunto de comissionamento com JOAO 
AULER, DAL TON e EDUARDO LEITE, asseverando que, segundo dito pelos executivos, 
os acionistas LUIS NASCIMENTO e CARLOS PIRES tinham conhecimento do assunto, 
pois eram consultados por ocasião dos pagamentos de comissões feitos ao declarante por 
meio da SANKO SI DER; QUE, diz ainda ter agendado uma reunião entre os acionistas 
LUIS NASCIMENTO e CARLOS PIRES com PAULO ROBERTO COSTA a fim de serem 33
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tratados assuntos referentes a PETROBRAS; QUE, apesar de não ter participado da 
reunião, diz ter certeza que a mesma ocorreu, e que isso se deu no ano de 2012; QUE, 
acrescenta ter intermediado a venda licita de tubos da SANKO SIDER a outras empresas 
mediante o ganho de um percentual de dez por cento sobre as vendas o mesmo ocorrendo 
em relação a contrato de prestação de serviços; QUE, dentre as empresas que adquiriram 
tubos nas condições anteriormente referidas cita: QUEIROZ GALVAO, ENGEVIX, UTC, 
TOYO SETAL, OAS/ODEBRECHT (consorcio CONEST), asseverando que nesses casos 
não houve contratos de fornecimento de serviços; QUE, uma dessas empresas a 
JARAGUA, acabou pagando uma divida relativa a comissionamento do esquema junto a 
um contrato da RNEST de cerca de um bilhão de reais mediante uma nota de serviços 
fornecidos a outra obra mantida pela JARAGUA junto a REPLAN - Refinaria de Paulinea; 
QUE, segundo recorda o valor dessa nota foi de um milhão de reais; QUE, assevera que a 
comissão devida pela JARAGUA foi paga também por meio de doações oficiais e contratos 
com a empresa MO CONSULTORIA; QUE, junto a JARAGUA tratava com os vice
presidentes NAZARENO, RICARDO e VAGNER; QUE, acrescenta que parte do valor que 
recebeu a titulo de comissão sobre as vendas licitas de tubos e sobre os contratos de 
prestação de serviços por parte da SANKO SIDER foi repassada a EDUARDO LEITE 
diretamente, a PAULO ROBERTO COSTA e ao diretor da CAMARGO CORREA de nome 
PAULO AUGUSTO; QUE, acredita que a empresa não soubesse desse pagamento feito 
aos seus executivos; QUE, perguntado se todos os contratos de prestação de serviços pela 
SANKO SI DER corresponderam a serviços efetivamente prestados, sendo acrescido um 
sobrevalor relativo a propina, ou se parte deles foram totalmente fictícios, assevera que não 
pode afirmar com segurança que todos os contratos de prestação de serviços da SANKO 
SIDER corresponderam a serviços de fato realizados pela empresa; QUE, acredita que dos 
valores relativos a operações feitas pela SANKO SIDER tenha recebido cerca de nove 
milhões de reais sob a forma de comissão pelas vendas, sendo que cerca vinte milhões 
estavam ligados a repasses da CAMARGO CORREA ao esquema de cartelização e 
comissionamento; QUE, desses cerca de vinte milhões de reais aproximadamente quinze 
milhões foram contabilizados pelo declarante como sendo repasses ligados a contratos da 
REPAR, o que se observa da planilha e emails anteriormente referidos; QUE, acerca da 
divisão dos valores das comissões devidas a sua pessoa por conta da venda de tubos e 
serviços da SANKO SIDER a quaisquer empresas, afirma qu quinze por cento eram 
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e o restante dividi o em partes iguais pelo 
declarante, EDUARDO LEITE e PAULO AU TO. Nada mais avendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o p. e ~ termo que, lido e achado conforme, vai por 
todos assinado e lacrado em enve s om lacres número 10823 e 10824, padrão da 
Policia Federal. 
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DECLARANTE: __ ~~==~Sj~~~~~lliffi~===-____________ __ 
PROCURADOR DA REPÚBLICA: =-:--"vf-""";7"-'--~""'-::-;--"7'~------

Rob 

ADVOGADO: ______ ~~~~~~~~~~~~~;-----------

TESTEMUNHA: ___________ Jij~~~~~~~a_----------
APF Wiligton Pereira 

A dtfusio Rio autorilada destu conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional capitulado no 

Brt. 325 do CódIgo Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão do 2 (dois' a 6 (seis, anos e muna. 

ConstituI crime reaRmr a InleiC8j , ;50 de comunicações 
telafOnicas. de infonnáUca ou teNmAtica. ou quebrar segredo de 

Justiça. sem BUIUi tzação Jud- ou cmn oIJjetivos nfio 
autorizados em lei, nos termos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Recluslo de dois a quatro anos., e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 53 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

AO(sl 24 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matricula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Oficio n° 11521Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALOET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.85012013, os 
quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do 
Ministério Público Federal ora presente, o qual ficará responsável pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.85012013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 33
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beneficio levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 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 juizo, separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audiências 
sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 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, com relação ao que consta do ANEXO 54 - SKANSKA afirma ter sido 
tratado com um engenheiro de nome CLAUDIO, diretor dessa empresa o pagamento de 
uma comissão de 0,5% sobre um contrato assinado junto a obra do COMPERJ; QUE, não 
sabe ao certo o valor da obra, todavia recebeu cerca de quatro milhões de reais mediante 
contratos de prestação de serviços por parte de uma fomecedora da SKANSKA de nome 
PARANASA ENGENHARIA E PROJETOS; QUE, a PARANASA é uma empresa com 
atividade operacional e firmou contratos junto a GFD INVESTIMENTOS e com as 
empresas de LEONARDO MEIRELLES, dentre elas a HMAR e a KFC, conforme 
documentos apreendidos junto a empresas ARBOR CONTABILIDADE; QUE, o valor pago 
a titulo de comissões pela PARANASA proveio do superfaturamento dos contratos entre ela 
e a SKANSKA; QUE, essa obra teria ocorrido entre 2009 e 2012 e o pagamento da 
comissão se deu no ano de 2012; QUE, todos os pagamentos foram feitos mediante a 
celebração de contratos; QUE, os valores pagos media ntratos com as empresas de 
LEONARDO foram entregues ao declarante pelo smo em espécie, descontada o 
percentual de cerca de 20% pela emissão da nota; QUE, o valor dessa comissao foi 
repartido da forma usual, ou seja, sessenta por ce to para o PP, trinta por cento para 
PAULO ROBERTO COSTA e o restante foi dividido a ordem de 5% para o declarante e 
5% para JOAO GENU. Nada mai avendo a ser onsignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo qu , Id e achado conf e, vai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres nú ero 0825 e 10826 rão da Policia Federal. 

AUTORIDADE POLlCI 

DECLARANT 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ~g~~;m;;:jUe\Po~ib(jj0\----
Robe 

- -----------------
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ADVOGADO: ________ ~~==~~~~~~~------------

r 

TESTEMUNHA: ____________ ~=:~~~~~~~~--_+-------
APF Wiligton Gabril Pe~ 

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza viofação de slgito funcional capitUlado no 

8ft. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão da 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a IilteiceptaçãO de comunlc:aç6es 
telefônicas, de fnformética ou telei'QUca, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem autortzação judicial ou com objetivos não 
autorizados am lei, nos termos cio Brt. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos" e multa . 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 54 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 24 dia(s) do mês de novembro 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 11521Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afírma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° 
da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.85012013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 11 - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 
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benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
1\ - ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservados; 1\1 - 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 identidade 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, com relação ao que consta do ANEXO 55 - HELlCOPTERO JOAO 
ARGOLO afirma que o deputado federal JOAO ARGOLO adquiriu a aeronave no ano de 
2012 para pagar a prazo, todavia no vencimento das prestações o mesmo não possuía o 
dinheiro necessário; QUE, ARGOLO pediu que o declarante emprestasse o dinheiro para 
que ele efetuasse o pagamento pelo helicóptero, tendo o declarante se negado a o fazer, 
propondo que quitasse as prestações e ficasse com a aeronave, emprestando o bem a ele 
JOAO ARGOLO para que utilizasse até a campanha eleitoral; QUE, o parlamentar teria 
pago o valor de entrada pelo bem, sendo advertido pelo declarante que perderia tal 
quantia, eis que o utilizaria até a campanha eleitoral de 2014; QUE, ARGOLO aceitou a 
proposta; QUE, se tratava de um helicóptero usado ROBSON 44, tendo o declarante pago 
por ele cerca de setecentos mil reais por meio da empresa GFD, em nome da qual foi 
registrada a aeronave; QUE, esse valor foi pago a vista, não sendo formalizado um 
contrato; QUE, não sabe de chegou a ser formalizado algum contrato entre o deputado 
JOAO ARGOLO e o vendedor da aeronave; QUE, conforme declinado anteriormente JOAO 
ARGOLO fazia parte do rol de parlamentares do PP que recébia repasses mensais a partir 
dos contratos da Diretoria de Abastecimento da PETROB S; QUE, diz não ter recebido 
nenhum valor por parte de JOAO ARGOLO por conta do t po em que o mesmo ficou com 
o helicóptero, inclusive tendo ele locado aeronave eventualmente; QUE, conforme 
acordado, a manutenção do bem ficava onta de JO O ARGOLO. Nada mais havendo 
a ser consignado, determinou-se que ss encerrado o resente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinado la ado em envel pes com lacres número 10827 e 
10828, padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -..,f--~-:-""7"-:77L-:-;_;='-;:;:;---------
duardo 

DECLARANTE: __ ~==~::::::\=:;I' 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: ~~~-;-:----:--~T--:-'y....-----

ADVOGADO: ____ ~~~~~~~~~~~~~-----

TESTEMUNHA: ____________ ~~~~~~~~--~-------------

A difuslo nIo autorizada deste conhecJmento ça_ violação de sigilo funcionai capitulado no 
alt. 325 do Código Penal BrasileIro. 

Pena: oec:lusão de 2 (dois) a 6 (&eis) anos e muna. 

Constitui crime realizar a inteiceptaçio de comunic:aç6es 
_Icas, de info. udliea ou _111'_ GIl __ segredo de 

Justiça. sem autua izaçAo judicial ou com oIJtetiwos RIo 
autorizados em lei, nos tennos do arL 10 ela L.ai 9..296196.. 

Pena: _._a ~anos, emufta. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 55 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 25 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PRo perante ERIKA MIALlK MARENA 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 10.491, atendendo a 
requisição do Procurador Geral da República constante do Otrcio nO 11521Gab para se 
proceder à oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de 
colaboração que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na 
presença do Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com 
delegação daquele para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH 
REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, 
atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° 
a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o 
advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é 
seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do 
art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o 
art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a identificação dos demais coautores e participes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 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 
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criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; 11 - ter nome, qualificação, imagem e 
demais informações preservados; 111 - ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 
acusados; V - não ter sua identidade 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, com relação ao 
que consta do ANEXO 56 - JOÃO VACCARI (TOSHIBA) afirma que a TOSHIBA participou 
de uma licitação para uma obra na COMPERJ, em 2009 ou 2010, obra esta relativa à casa 
de força, salvo engano, e que girava em torno de R$ 130 milhões, e, com descontos, ficou 
em R$ 117 milhões; QUE o presidente da TOSHIBA no Brasil, que ficava em São Paulo, e 
também o diretor comercial, de nome PIVA, trataram diretamente com o declarante de que 
iriam dar um por cento do valor da obra para o PP (Partido Progressista) e um por cento 
para o PT (Partido dos Trabalhadores) ; QUE sabe que o valor do PT foi negociado com 
JOÃO VACCARI, que na época era quem representava o PT nos recebimentos oriundos 
dos contratos com a PETROBRÁS; QUE o presidente da TOSHIBA à época, cujo nome 
não se recorda, e o diretor comercial da empresa, PIVA, pediram ao declarante se 
poderiam usar os repasses à MO CONSULTORIA para fazer o repasse tanto do PP quanto 
do PT, sendo que o declarante aquiesceu; QUE após a TOSHIBA ter feito as transferências 
para a conta da MO CONSULTORIA, o declarante sacou da conta da MO pouco mais de 
R$ 400 mil reais, e entregou a uma emissária de VACCARI, chamada de MARICE; QUE 
atendeu referida pessoa no seu escritório em São Paulo/SP e lhe entregou o dinheiro; 
QUE quem passou ao declarante o nome desta MARICE como sendo a pessoa a quem 
deveriam ser entregues os valores destinados ao PT foi o Diretor comercial da TOSHIBA, 
chamado PIVA; QUE PIVA informou que MAR ICE chegaria pela garagem e passou o dia e 
hora que a mesma iria encontrar o declarante; QUE alguns meses depois, PIVA marcou 
em um restaurante em São Paulo/SP o recebimento de mais uma parcela dos valores 
destinados ao PT que haviam sido transferidos ao declarante mediante contrato e repasse 
à MO CONSULTORIA ou CONSTRUTORA RIGIDEZ; QUE PIVA informou que almoçaria 
com JOÃO VACCARI e ali aproveitaria para fazer a entrega da parte restante destinada ao 
PT; QUE PIVA havia ido até o escritório do declarante um tempo antes, mas ficou receoso 
de sair com uma quantia alta e, por isso, marcou uma segunda oportunidade para receber 
os valores e de imediato já entregar a VACCARI; QUE então o declarante pediu para 
RAFAEL ÂNGULO LOPES ir até o restaurante indicado por PIVA, que ficava perto da Av. 
Paulista, e ali lhe entregar uma sacola lacrada com os valores devidos; QUE este valor 
também girava em pouco mais de R$ 400 mil reais; QUE houve contratos da TOSHIBA 
com a MO CONSULTORIA, e acredita que possa ter havido contrato com a EMPREITEIRA 
RIGIDEZ também, para justificar o repasse dos valores; QUE do valor recebido da 
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TOSHIBA, do um por cento repassado pela TOSHIBA como propina, sessenta por cento 
era destinado ao PP, trinta por cento foi para PAULO ROBERTO COSTA, cinco por cento 
para JOÃO GENU, e cinco por cento para o declarante, sobre o valor líquido, deduzidos os 
vinte por cento dos custos de operacionalização, como emissão de notas e impostos; QUE 
destes vinte por cento de custos, quatorze e meio eram destinados a WALDOMIRO DE 
OLIVEIRA, que cuidava da contabilidade das empresas utilizadas, visto que as empresas 
eram deste, de quem o declarante apenas comprava as notas; QUE o restante destes vinte 
por cento de custos ficavam com o declarante para fazer frente a despesas do seu 
escritório, como passagens aéreas, fretamento de aeronaves, etc; QUE PAULO ROBERTO 
COSTA sabia que os valores recebidos eram oriundos da TOSHIBA; QUE se recorda que 
houve inclusive uma reunião, salvo engano no Hotel Hyat, com o presidente da TOSHIBA, 
e também PIVA, GENU, PAULO ROBERTO e o declarante, justamente para discutir o 
repasse dos valores; QUE acredita que o pessoal da TOSHIBA tenha tido reunião 
semelhante com emissários do Partido dos Trabalhadores; QUE a TOSHIBA fazia parte do 
cartel, contudo, atuava mais como subcontratada de outras empresas, principalmente para 
a realização de parte elétrica, por exemplo; QUE, assim, não concorria com as grandes 
empreiteiras; QUE especificamente nessa licitação da COMPERJ, recorda-se que havia 
alguma razão que levaria a TOSHIBA a ser desclassificada, assim, foi procurado por PIVA, 
sabendo que o declarante era o operador do PP; QUE PIVA pediu ao declarante que 
fizesse um contato com PAULO ROBERTO COSTA em nome da TOSHIBA, indagando se 
poderia fazer algo para que a empresa ganhasse o contrato; QUE após o declarante ter 
acertado os valores que deveriam ser pagos pela TOSHIBA caso conseguisse o contrato, 
conversou com PAULO ROBERTO, que confirmou que poderia fazer algo pela contratação 
da empresa; QUE, após isso, marcou a reunião acima citada; QUE nessa primeira 
conversa com PIVA recomendou que o mesmo também procurasse VACCARI, pois o 
mesmo tipo de pagamento também deveria ser acertado na Diretoria de Serviços da 
PETROBRÁS, ocupada por RENATO DUQUE, indicado do Partido dos Trabalhadores; 
QUE mostradas três fotos para o declarante, reconhece a primeira como sendo a senhora 
MARICE, consignando que estava com o cabelo mais comprido e com óculos de grau; 
QUE referida foto consta dos arquivos de passaporte da Polícia Federal e se refere a 
MARICE CORREA DE LIMA. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que 
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes com lacres número 10829 e 10830, padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: _-=&d,=-=--=--.LC:::~1Y\-..,,__=_-:-:-Yvl--"---=~=-=:..=.--=.....,,:__-
En1(a Mialik Marena ...... 

DECLARANTE: ____ ~_=~~tF~~~~~~------------------
berto Youssef 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA: ---=--,--....,....==.-:----=-~---:---'.....-i'----

ADVOGADO: _______ ~~~~~~~~~~~----------

TESTEMUNHA: -------------:;-;::::=-:-t: >l!~'___;=_--------

A difusão não autorizada __ _ 
cara __ de sigilo funcionai capitulado no 

art. 325 do C6cftgo Penal Brasileiro. 
Pêna: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime .....-_. hrt&i ceptação de comunlcaç6es 
telemulels. de InfOilliátiea ou telmilátlca, ou quaIJrar segredo de 

Justiça, sem autorização judicial ou com objetiwos não 
autorizados em lei,. nos tennos do art. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 56 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 25 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 

. que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300. ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° 
da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o , 
presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 1/ - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstãncias, a 
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gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei nO 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
li - 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 identidade 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, com relação ao que consta do ANEXO 57 - CONTAS NO EXTERIOR, 
afirma que deseja informar as contas de terceiros que utilizava no exterior; QUE, dentre as 
contas que utilizava, se encontram as da empresa SANTA TEREZA SERVICES, 
pertencente a JOAO PROCOPIO as quais acolhiam depósitos de empresas das quais fazia 
o "caixa 2", dentre elas a empresa OAS; QUE, a partir das contas da empresa SANTA 
TEREZA o declarante realizava transferências para outras contas de empresas de 
LEONARDO MEIRELLES (DGX, ELITE DAV, RFV), sediadas nos bancos, Hangsang, 
HSBC e Standart Charter de Hong Kong a fim de promover o retomo desses valores ao 
pais mediante operações de cabo; QUE, realizava também depósitos em outras contas do 
exterior a mando da OAS; QUE, esclarece que todos os recursos movimentados na conta 
da empresa SANTA TEREZA SERVICES junto ao banco PKB eram todos de 
responsabilidade do declarante; QUE, acredita que não possuísse nenhuma procuração, 
apenas dava as ordens a JOAO PROCOPIO quanto as operações que deveriam ser feitas; 
QUE, aponta ainda que JOAO PROCOPIO possuía duas outras empresas de nome 
SANTA CLARA e EBANO que também mantinham contas no PKB, sendo ambas também 
utilizadas pelo declarante para movimentar recursos nos mesmos moldes da SANTA 
CLARA SERVICES; QUE, acrescenta que utilizou contas indicadas por CARLOS ROCHA, 
vulgo CEARA, também com o intuito de realizar depósitos no exterior para que o dinheiro 
lhe fosse entregue no Brasil; QUE, em relação as operações realizadas a mando da OAS o 
declarante cobrava uma comissão de 3% sobre o valor dos depósitos, incluindo o serviço 
de entrega no Brasil em quaisquer lugares que fossem determinados pela empreiteira; 
QUE, diz ter entregue recursos em vários locais; QUE, reconhece que a tabela constante 
das folhas 76/81 dos autos da representação de busca e apreensão da Operação Lavajato 
07 foi elaborada por JOSE RICARDO, diretor ou gerente da empresa OAS ligado a área 
financeira e a fim de estabelecer um controle sobre os recursos movimentados pelo \ 
declarante; QUE, perguntado se essa movimentação marginal de recursos (caixa 02) era 
de conhecimento da empresa, afirma acreditar que sim, pois entregou valores que 
provinham do exterior nas sedes da OAS em Porto Alegre e Rio de Janeiro e também 
buscou valores na sede da empresa em São Paulo; QUE, afirma que alem dos valores 
depositados no exterior e trazidos ao Brasil mediante operações de cabo, também fazia a 
coleta de valores em reais por determinação de JOSE RICARDO, único interlocutor na 
empresa OAS quanto \a esse assunto; QUE, assevera que alem de recursos da empresa 
OAS o declarante também recebia no exterior junto as contas das empr as de JOAO 

2 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

CONFIDENCIAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

PROCOPIO valores depositados em nome de um escritório de advocacia cujo nome não 
recorda, mas que ficava junto a Avenida Berrini, em São Paulo, sendo o seu contato uma 
advogada de nome ANDREIA, com a qual manteve contato no BBM e trocou emails; QUE, 
ANDREIA também, trocou emails com JOAO PROCOPIO; QUE, não recorda o nome que a 
mesma usava nos emails e no BBM; QUE, acrescenta que o percentual de valores 
depositados em nome desse escritório era ínfimo em comparação com os valores 
pertencentes a empresa OAS; QUE, vista da referida planilha, a qual apresenta datas, 
valores e siglas, algumas delas referentes a unidades federativas, esclarece que pode 
identificar valores entregues na sede da OAS, o que é representado pela sigla "SP"; QUE, 
a sigla RJ representa valores entregues pelo policial JAIME "CARECA' junto a sede da 
empresa na capital fluminense; QUE, a sigla "POA" refere-se a entrega de valores junto ao 
estádio do GREMIO FUTEBOL PORTO ALEGRENSE onde a OAS mantinha um escritório 
e onde entregou R$ 66.000,00 e R$ 500.000,00, sendo que a mesma sigla também refere
se a entrega de valores em um endereço residencial, em valores similares; QUE, quem 
fazia essa entregas eram RAFAEL ÂNGULO e ADARICO NEGROMONTE os quais 
viajaram em aviões comerCiais; QUE, diz ter entregue valores também em Minas Gerais e 
em Salvador/BA; QUE, dentre os locais de entrega também existiam endereços de 
destinatários desses recursos e não de sedes da OAS, acreditando que tanto RAFAEL 
ÂNGULO possa ter registrado esses locais como o declarante pOde tê-Ios recebido de 
JOSE RICARDO em seu BBM; QUE, o celular que utilizava para comunicar-se com JOSE 
RICARDO foi apreendido consigo quando de sua prisão em São Luis do Maranhão em 
marco do corrente ano; QUE, perguntado se os recursos que transitaram pelas contas 
anteriormente mencionadas não se referiam a propinas pagas por conta de contratos entre 
a OAS e a PETROBRAS e a algum outro esquema ilícito envolvendo a estatal diz que pelo 
que sabe tais recursos não possuem relação com a PETROBRAS, todavia quem pode 
esclarecer essa questão de maneira definitiva é o próprio JOSE RICARDO; QUE, na 
referida tabela, a sigla 'despesa de entrada" ou 'conta-corrente b" referem-se a sua 
comissão sobre essas operações; QUE, acrescenta que JOAO PROCOPIO viajou 
semanas antes da deflagração da operação Lavajato para Singapura a fim de abrir outras 
contas que seriam movimentadas pelo declarante nos mesmos moldes das outras abertas 
junto ao PBK; QUE, as referidas contas foram de fato abertas, todavia não teve 
oportunidade de movimenta-Ias pois foi preso; QUE, explica que as contas em Singapura 
seriam mais fáceis de movimentar do que as contas na Suica; QUE, acerca das rubricas -_ 
"BERTI", "CNSPSUL", P&G', "CNSPJDI", "CNSP", "EMPEJT" afirma desconhecer do que 
se tratam; QUE, assevera que os valores entre parênteses se referem a saldas e os outros 
valores a ingressos de receita; QUE, identifica também na referida tabela um lançamento 
de R$ 110.000,00 o qual era entregue mensalmente em espécie a uma advogada de nome 
CINTIA que possui escritório na Av. Consolação, em São Paulo/SP; QUE, esse valor lhe 
era repassado em espécie por JOSE RICARDO aqui no Brasil sendo que o declarante 
comparece no local uma vez e nas demais determinou a RAFAEL ÂNGULO que fizesse a 
entrega; QUE, a sigla "RN" refere-se a uma entrega de valores em espécie feita em m 
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apartamento em NatallRN acreditando que RAFAEL ÂNGULO possa fornecer mais 
detalhes acerca desse endereço; QUE, "NCZ" refere-se a valores em espécie entregues 
em São Paulo, não sabendo porque JOSE RICARDO utilizava siglas diferentes para uma 
operação no mesmo local; QUE, "RECIFE" corresponde a valores entregues nessa cidade, 
o mesmo se aplicando a Maceió/Alagoas; QUE, deseja consignar também que utilizou as 
contas de clientes de NELMA PENASSO para o recebimento de valores a partir de 
transferências das contas das empresas de JOAO PROCOPIO; QUE, recorda-se de uma 
operação especifica de cerca de cem mil euros, reali a a pouco tempo dantes da operação 
em que acabou sendo preso, correspondente a um eposito com a finalidade de cabo para 
a entrega de recursos em espécie n asil; QUE, não recorda do nome do referido cliente 
de NELMA PENASSO. Nada m' vendo a s r consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo qu ,lid e achado c nforme, vai por todos assinado e lacrado 
em envelopes com lacres nú ero 0831 e 1083 padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIA . _-+_-=~~#.~:-:--=,----______ _ 

DECLARANTE:_~~~::~~~~~~~ef-===~ _____ _ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: _-=-~~"":::'_:--~~....,....:~I--__ _ 

\ 

TESTEMUNHA: ______ ~~~~~~~~~------

A difusão nlo autortzada deste conheçlmento 
caractariza violaçlo de sigilo funcional capitulado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Cons1iIui ertme realizai' a lnIerc:eptação de comunicações 
telof6nicas. de infonnAtlca ou telemática, ou quebrar segredo de 

Justiça, sem 8utoll:zaçio Judicial ou com objetivos não 
autorizados em teI. nos tennos do 8rt. 10 da Lei 9.296196. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos. a multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 57 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao(s) 25 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA 
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matricula nO 8190, atendendo a requisição 
do Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à 
oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-21PR, CPF 532.050.659-
72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração 
que será levado à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do 
Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele 
para atuar no caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos 
ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, 
ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY 
JOSEPH REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor 
legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° 
da Lei n° 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; QUE o 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 1Tera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que <1"-_ .... 

presente ato de colaboração 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 caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: I - a 
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 1/ - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 1/1 - 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 a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a I 
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gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o 
declarante também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da 
Lei nO 12.850/2013: I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
11 - ter nome, qualificação, imagem e demais infonnações 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 identidade 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, com relação ao que consta do ANEXO 58 - LABOGEN, afinna que 
havia dividas pendentes por parte de LEONARDO MEIRELLES relacionadas a depósitos 
feitos pelas empreiteiras que mantinham contratos cm a PETROBRAS junto as empresas 
deste como LABOGEN (QUIMICA e LABORATORIO FARMACEUTICO), KFC, HMAR, 
PIROQUIMICA, RFY e DGX, sendo acertado que posteriormente o mesmo lhe devolveria 
os recursos em reais; QUE, com o tempo esses valores se acumularam, chegando a cerca 
de cinco milhões de reais, sendo que por volta de 2013 perguntou ao mesmo quais bens o 
mesmo teria para disponibilizar ao que este afinnou que possuía a empresa LABOGEN; 
QUE, ao examinar a situação dessa empresa o declarante verificou que a mesma 
precisava de alguma regularização junto ao Ministério da Saúde; QUE, por conhecer a 
pessoa de ANDRE VARGAS, solicitou ao mesmo que intennediasse uma reunião com o 
Ministro da Saúde a fim de que LEONARDO MEIRELLES pudesse tratar do assunto; QUE, 
de fato houve uma primeira reunião agendada na casa de ANDRE VARGAS em Brasilia 
onde estavam presentes CANDIDO VACAREZZA, o declarante, ANDRE VARGAS, 
PEDRO ARGESE e o então Ministro da Saúde ALEXANDRE PADILHA; QUE, o ministro 
disse que o governo tinha interesse nesse tipo de parceria público-privada, sendo que a 
LABOGEN a principio atendia os requisitos necessários; QUE, posterionnente houve uma 
segunda reunião na qual PEDRO ARGESE não estava presente e em que LEONARDO 
MEIRELLES compareceu, sendo a mesma realizada em um hotel em São Paulo situado no 
inicio da Avenida Augusta; QUE, a sua intenção era de que a LABOGEN tivesse uma 
atividade licita, sendo que acabou investindo mais 1,2 milhão de reais na mesma, oriundo 
de sua atividade, inclusive relativa a cobrança de comissões de empreiteiras que 
mantinham contratos com a PETROBRAS ; QUE, afinna que não pagou e nem foi 
solicitada qualquer comissão ou propina por parte de ANDRE VARGAS e ALEXANDRE 
PADILHA; QUE, a empresa GPI INVESTIMENTO de propriedade de PEDRO PAULO 
LEONI foi contatada pelo declarante a fim de que investisse na LABOGEN o que foi aceito 
pelo mesmo, vindo a mesma a investir juntamente com a empresa LINEAR, de JOSE 
GERALDO; QUE, não recorda quanto a LINEAR e a GPI investiram na LABOGEN, 
acreditando que tenha sido em torno de um milhão de reais cada uma; QUE, acrescenta 
que os investimentos teriam sido feitos sob a fonna de mutuo, sendo que posterionnente o 
projeto era de que um fundo viesse a adquirir a LABOGEN; QUE, essa configuração da 
empresa não chegou a ser completada, diante da prisão do declarante de LEONARDO 
MEIRELLES; QUE, o projeto era de que a titularidade da LABOGEN seria dividida da 33
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seguinte forma: vinte por cento das cotas iriam para ONARDO MEIRELLES e o restante 
seria rateado em partes iguais entre o declarante a 
ser consignado, determinou-se que fosse encerrad o presente termo que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinado e I r do em nvelopes com lacres número 10833 e 
10834, padrão da Polícia Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: --,~----=="",-~-.fL-"""""""",.,.,---------

DECLARANTE: __ ~ __ ~~9r-+~~~~~~ ________________ _ 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ---=-...,-'I,bL:-:--:-"""<::::"--~..._I'-------

ADVOGADO: ______ ~~~~~~~~ãij~~gm~~---------

TESTEMUNHA: ___________ ~~~~~~~-----------------

A difusão não autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional ~ no 

ano 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: redusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interceptação de comunicações 
__ de infoilnálka ou telemáUca, ou quem. segredo de 

Justiça. sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei, nos tennos do art. 10 da Lei 9.2961'96. 

Pena: Reclusão de dois a quatro anos, e multa. 33
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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 58 

TERMO DE DECLARAÇOES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

AO(Sl 25 dia(s) do mês de novembro 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 nO 8190, atendendo a requisição do 
Procurador Geral da República constante do Ofício nO 1152/Gab para se proceder à oitiva de 
ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho de 
Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual firmou acordo de colaboração que será levado 
à ratificação do Procurador Geral da República, e na presença do Procurador da República 
ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegação daquele para atuar no caso, e do 
advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, OAB/PR 56300, sob 
todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, 
notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, inquirido, ALBERTO YOUSSEF 
RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH REINALDET,DOS 
SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir 
no 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; QUE o 
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 1Tera, Serial 
Number E2FWJJHD222387), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em 
papel), nos termos do §13 do art. 4° 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 pela guarda, custódia e preservação do sigilo das 
informações; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração 
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 caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da 
colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre óutros, 
conforme o art. 4° da Lei nO 12.850/2013: 1- a identificação dos demais coautores e participes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 111 - a prevenção dé·· 
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 beneficio levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstãncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
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criminoso e a eficácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: I - usufruir das medidas de 
proteção previstas na legislação específica; " - 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 identidade 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, com relação a lista constante da representação 
que deu inicio a operação Lavajato 07, denominada "TRANSCARECA - 2013", afirma que a 
mesma foi elaborada por RAFAEL ÂNGULO e dizia respeito aos valores transportados pelo 
policial federal JAIME, conhecido como ·CARECA" e entregues em vários locais do pais a 
mando do declarante; QUE, acerca dos lançamentos constantes dessa planilha, afirma que os 
lançamentos referentes aos dias 07 e 10/01/2013 e ao dia 12/03/2013 estão ligados a 
entrega de recursos em dólares a pessoa de PAULO ROBERTO COSTA o que esta ligado a 
resíduos de comissionamentos parcelados ligados ao esquema de propinas junto a 
PETROBRAS; QUE, questionado quanto as empresas que continuaram pagamento de forma 
parcelada as comissões após a saída de PAULO ROBERTO COSTA da PERTOBRAS, 
recorda-se de UTC, CAMARGO, SKANSKA, JARAGUA e ODEBRECHT, podendo exístir 
outras das quais não recorda no momento; QUE, a maioria dos demais lançamentos onde 
encontra-se pontos de interrogação referem-se a valores pagos a PAULO ROBERTO 
COSTA, sendo que "papel" refere-se a dólares e "roxo" refere-se a euros; QUE, onde esta 
lançado a expressão "WALMIR" afirma que se trata de WALMIR PINHEIRO e representa um 
"caixa2" da empresa UTC cujos recursos eram disponibilizados ao declarante que para que os 
utilizasse livremente, com o compromisso de entregar tais recursos onde fosse determinado 
pela mencionada empresa; QUE, entregou valores a mando da UTC no Rio de janeiro, Belo 
Horizonte e Brasília, constando da planilha que "SANDRA" seria a pessoa que recebeu o 
dinheiro no escritório da UTC no Rio de Janeiro; QUE, a expressão "PP" esta ligada a PEDRO 
PAULO LEONI RAMOS da empresa GPI INVESTIMENTOS, sendo os recursos ligados a uma 
disponibilidade financeira que o mesmo deixava com a sua pessoa, também no intuito de que 
o declarante oportunamente fizesse entregas a mando dele; QUE, as expressõe 
"MERCEDAO", "GORDO", "JOAO" e "RONALDO" referem-se a pessoa de JOAO GENU 
dizem respeito tanto a comissões pagas ao mesmo como valores repassados a ele para que 
entregasse a PAULO ROBERTO COSTA; QUE, a expressão "BAIANO" referem-se a valores 
entregues a FERNANDO FALCAO SOARES a pedido de JULIO CAMARGO; QUE, "J. 
RICARDO" refere-se a entregas feitas no Rio de Janeiro a mando da empresa OAS; QUE, 
"JULlNHO" refere-se a entregas feitas a JULIO CAMARGO, da empresa TOVO, no escritório 
deste no Rio de Janeiro; QUE, a expressão MARCIO refere-se a pessoa do genro de PAULO 
ROBERTO COSTA o qual recebeu valores em nome do ultimo; QUE, acredita possível que 
tenha feito pagamentos por ordem da UTC a pessoa de MONICA CIRINO DOS SANTOS, ex
amante de RICARDO PESSOA a qual recebeu cerca de um milhão de reais como fruto de 
uma chantagem contra RICARDO; QUE, não sabe ao certo quanto recebeu da empresa UTC, 
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pois não havia um controle efetivo; QUE, os recursos que recebia da UTC eram entregues de 
acordo com as orientações de WALMIR PINHEIRO, com exceção dos recursos que diziam 
respeito a extorsão de MONICA CIRINO, cuja entrega foi determinada por RICARDO 
PESSOA; QUE, acrescenta que foi apreendido em seu escritório uma tabela com os valores 
que teria entregue a MONICA CIRINIO a mando de CARDO PESSOA; QUE, consta da 
tabela valores entregues sob a anotação "HENRY" o e se refere a HENRY HOYER; QUE, 
acerca de lançamentos onde constam apenas inte ogações, afirma que pOSSivelmente o 
policial JAIME "CARECA" que fez as entregas ou FAEL ÂNGULO que elaborou a planilha 
possam ajudar na identificação do que s tratam Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o esente te o que, lido e achado conforme, vai por 
todos assinado e lacrado em envelop' lacre número 10835 e 10836, padrão da Polícia 
Federal. 

AUTORIDADE POLICIAL: -+--bfc;:-:--d..,,----1:-~,_;;_-------

DECLARANTE: --..>.....,=~~#::=f~;:;:;;::~;;;;;~--------

PROCURADOR DA REPÚBLICA: -~*+~77---=-"~=----",d-----

ADVOGADO: ___ ~-=~===+==~~~~~~~~ ___ __ 

TESTEMUNHA: _______ ~~~~~~~-------

A difusão RIo autorizada deste conhecimento 
caracteriza violação de sigilo funcional c:apHuIado no 

art. 325 do Código Penal Brasileiro. 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 'seis) anos e multa. 

Constitui crime realizar a interçeptação de comunicações 
telef6nicas. de ÍllfOiI.iática ou teIei.tátic:a. ou quebrar segredo do 

Justiça, sem auturtzação jud"1Cia1 ou com objetivos _ 
autorizados em lei,. nos tennos do art. 10 da L..e19.296196. 

Pena: Redusão de dois a quatro anos. e multa. 33
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S T F 102.002 

---- .---------------------------------------------------------------

PET Nº 5245 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento à decisão proferida em 19.12.2014 (fls. 288-290), os 

termos de depoimento abaixo descritos foram autuados na classe processual Petição e 

distribuídos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Teori Zavascki, conforme tabela a seguir: 

Depoimento Petição 

3 5277 

13 S278 

14 5279 

16 5280 

17 5281 

18 5282 

20 5283 

24 5284 

26 5285 

28 5286 

29 5287 

35 5288 

37 5289 

40 5290 

44 5291 

54 5292 

49 5293 

Certifico, ainda, que, nas dependências do gabinete do DD. Relator do processo em 

epígrafe, elaborei 17 ofícios (numeração 46 a 62), que acompanham as referidas petições. 

Brasília, 13 de janeiro de 2015. 

LOi~ilva Chaves 

Matrícula 2580 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

5 T F 102.002 

PET Nº 5245 

CERTIDÃO 

Certifico que, nos termos do que deferido na decisão proferida em 19.12.2014 (fls. 

288-290) e em atendimento ao requerimento do Ministério Público Federal de fls. 3-126, 

elaborei, nas dependências do gabinete de Sua Excelência o Senhor Ministro Teori Zavascki: 

• Ofício 10/2015 à 13~ Vara Federal de Curitiba, acompanhado de cópias da referida 

decisão e dos termos de depoimentos 2,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 

25,27,31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57 

e 58, bem como 1, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 35, 37, 40 e 44, 

conforme descrito no item VI, "a", "c", "d", "e" e "f' (fls. 122-124), e VII, "h" (fls. 126) 

do parecer ministerial. Todas as cópias dos referidos depoimentos receberam a 

identificação "Via 13ª VF Curitiba-PR", datadas e rubricadas, em todas as folhas, pelo 

Magistrado Instrutor, Dr. Márcio Schiefler Fontes. 

• Ofício 11/2015 ao Superior Tribunal de Justiça, acompanhado de cópias da referida 

decisão e dos termos de depoimentos 3, 14, 24, 26, 29 e 30, bem como o de nº 1, 

conforme descrito no item VI, "a", "c" e "e" do parecer ministerial (fls. 122-123). Todas 

as cópias dos referidos depoimentos receberam a identificação "Via STJ", datadas e 

rubricadas, em todas as folhas, pelo Magistrado Instrutor, Dr. Márcio Schiefler Fontes. 

• Mandado de intimação destinado ao Ministério Público Federal, na pessoa do 

Procurador-Geral da República, acompanhado de cópia da decisão mencionada, com a 

identificação "Via PGR". 

Brasília, 12 de janeiro de 2015 

lo~va Chaves 

Matrícula 2580 
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_ofíêio,n ~ -10/20'15-
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Brasília, 12 de janeiro de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
Juiz da 13' Vara Federal de Curitiba/PR 

PETIÇÃO Nº 5.245 
REQUERENTE: Ministério Público Federal 

Senhor Juiz, 

De ordem do Exce1entíssimo Senhor Ministro Teori 
Zavascki, DD. Relator dos autos em epígrafe, em cumprimento à 
decisão proferida em 19 de dezembro de 2014 (cópia anexa), mediante 

,a qual foi deferido requerimento de cisão processual formulado pelo 
Procurador-Geral da República, encaminho-lhe cópias dos termos de 
depoimento 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 
27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 
52, 53, 55, 56, 57 e 58. Acompanham, ainda, este expediente, por 
força do deferimento, cópias dos termos de depoimento 1, 3, 13, 14, 
16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 35, 37, 40 e 44. 

Ademais, registro-lhe que esse d. Juízo foi designado 
"para adotar as providências relacionadas à execução do acordo do 
Ministério Público Federal com Alberto Youssef", cuja cópia foi 
encaminhada em 19 de dezembro de 2 4. 

\ lose 

Atenciosamente, 

Márcio 
J 

/ 
/ 
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S T F 102.002 

PET N2 5245 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, entreguei em mão, ao Exmo. Sr. Procurador da 

República, Marcelio Paranhos de Oliveira Miller, matrícula 910, o oficio de número 10/2015, 

acompanhado da documentação nele referida, conforme recibo a fls. 502. 

Brasília, 14 de janeiro de 2015 . 

Denis Ma . 

Matricula 21 O 
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Ofício n. 11/2015 

Brasília, 12 de janeiro de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro FRANCISCOF:ÁLCÃO 
Presidente do Superior Tribunal 

PETIÇÃO N° 5.245 

de Justiça 

REQUERENTE: Ministério Público Federal 

Senhor Presidente, 

OI li Smith . 
CArl a . "nela 

• .' da Pre5
'
'''' . 

Juiz M.",~arbun8\ de lus\,çO 
supenot n 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Teori 
Zavascki, DD. Relator dos autos em epígrafe,. em cumprimento à 
decisão proferida em 19 de dezembro de 2014 (cópia anexa), 
mediante a qual foi deferido requerimento de cisão processual 
formulado pelo Procurador-Geral da República, encaminho-lhe 
cópias dos termos de depoimento 3, 14, 24, 26, 29 e 30, para as 
providências cabíveis. 

Acompanha, ainda, este expediente, 
deferimento, cópia do termo de depoimento 1. 

Atenciosamente, 

Márcio 
uiz Instrutor 

\losc 

por força do 
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CERTIDÃO 

Certifico que me dirigi nesta Capital ao SAFS, Quadra 06, Lote 01, 

Trecho IlI, Edifício Ministros I, nesta data às 17h50min, local em que 

entreguei ao Juiz Auxiliar da Presidência do Superior Tribunal de 

Justiça CARL OLAV SMITH, envelope contendo original do presente 

ofício com a documentação que o acompanhava. 

Brasília, 14 de janeiro de 2015. 

Oficial de Justiç • 
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S T F 102.002 

Pet nO 5245 

TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos o mandado de intimação que segue, devidamente 
cumprido. 

''''li,", 15 d'f'Jo de 2015 

FABljfo MOREIRA 
I , I Matncu a 2535 
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MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Extraído da Petição n. 5.245, 
para intimação do Ministério 
Público Federal, na pessoa do 
Procurador-Geral da República, 
Doutor Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros, na forma abaixo:---------

o JUIZ MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, MAGISTRADO INSTRUTOR DO GABINETE DO 
MINISTRO RELATOR, 

MA N D A 

que o Oficial de Justiça intime o Ministério Público Federal, na 
pessoa do Procurador-Geral da República, Doutor Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, ou na de quem as vezes deste fizer, do inteiro 
teor da decisão de fls. 288-290, cuja cópia segue anexa.----------
DADO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, em 12 de 
janeiro de 2015.------------------- - -----------------------------

" "._J.ff. 
'L_ . ..t.Ú-tUO~ . _"doi Regional Oa R61JIlbl'CI 
f d Gobin.'o do POR "e C: e 

/losc 

'lI{rtLt!l"'Márcio, chie ler Fontes 
~~ ~ J ~z Instrutor 

/ 
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CERTIDÃO 

, 
Certifico que me dirigi nesta Capital ao Setor de Administração Federal 

Sul, Quadra 4, Lote 3, Bloco "A» nesta data e, às 17h30min, procedi à 

INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na pessoa do 

Procurador Regional da República Eduardo Pelella, que recebeu a 

contrafé e apôs seu ciente no anverso deste mandado. 

Brasília, 14 de janeiro de 2015. 

~(3 
TO CESÁi'FAb(; ~CEDO 

Oficial de Justiça Federal 

' . .. , . , -.' " 
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Gabriéla Hardt 
~'~fz-"! Federa.lSubS,tJttitJ1 

Ofício n. 10/2015 

A Sua Excelência o Senhor 

Brasília, 11 de janeiro de 2015 

Juiz da 13" Vara Federal de Curitiba/PR 

PETIÇÃO Nº 5.245 
REQUERENTE: Ministério Público Federal 

Senhor Juiz, 

De ordem do Exce1entíssimo Senhor Ministro Teori 
Zavascki, DD. Relator dos autos em epígrafe, em cumprimento à 
decisão proferida em 19 de dezembro de 2014 (cópia anexa), mediante 
a qual foi deferido requerimento de cisão processual formulado pelo 
Procurador-Geral da República, encaminho-lhe cópias dos termos de 
depoimento 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lI, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 
27,31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51, 
52, 53, 55, 56, 57 e 58. Acompanham, ainda, este expediente, por 
força do deferimento, cópias dos termos de depoimento 1, 3, 13, 14, 
16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 35, 37, 40 e 44. 

Ademais, registro-lhe que esse d. Juízo foi designado 
"para adotar as providências relacionadas à execução do acordo do 
Ministério Público Federal com Alberto Youssef", cuja cópia foi 
encaminhada em 19 de dezembro d~4. 

"oooio, .. oo,e, ~ ~ 
Márcio ~iPP~P~ 

/. 
~lZ Instrutor 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Nesta data, fica encerrado o segundo volume destes autos, que termina à 
folha nQ 507. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2015. 

FABIANO MOREIRA 

Matrícula 2535 
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