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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Nesta data, abre-se o terceiro volume destes autos, com início à folha nº 508 . 

• 

• 
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• 

• 

Certifico que, nesta data, nas dependências do gabinete do Ministro Relator, recebi uma 

petição oriunda da Procuradoria-Geral da República, com duas laudas, datada de 23/02/2015, 

acompanhada de 61(sessenta e um) envelopes de cor parda lacrados. 

Certifico, mais, que, por determinação do Magistrado Instrutor, Dr. Márcio Schiefler Fontes, os 

referidos envelopes foram abertos para conferência, sendo discriminados na forma que segue: 

Nºdo ..• Inscrição no envelope Conteúdo OBS 
lacre ... -"'- -~ •... . 

10852 "TERMO COMPLEMENTAR 01 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº 01, estava descolado 

com oito laudas, sendo quando da 
a última em branco. conferência. 

10853 'TERMO COMPLEMENTAR 02 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº 02, com problema de 

com quatro laudas . fixação. 

10856 "TERMO COMPLEMENTAR 03 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n!!03, com problema de 

com três laudas, sendo a fixação. 
última em branco. 

10858 "TERMO COMPLEMENTAR 04 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº04, com problema de 

com quatro laudas, fixação. 
sendo a última em 
branco. 

10859 'TERMO COMPLEMENTAR OS ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n205. com problema de 

com quatro laudas. fixação. 
01 documento com 
dados cadastrais de 
"Adernar Chagas Cruz", 
relativos a consulta ao 
Cadastro Nacional de 
Advogados - CNA. 

10862 "TERMO COMPLEMENTAR 06 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº 06, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 
10864 "TERMO COMPLEMENTAR 07 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar nº07, estava descolado 
com seis laudas. quando da 

conferência. 
10865 "TERMO COMPLEMENTAR 08 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n208, com problema de 
com três laudas, sendo a fixação. 
última em branco. 

10867 "TERMO COMPLEMENTAR 09 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº09, estava descolado 

com quatro laudas. quando da 
Um documento com conferência. 
dados em nome de 
"Ernesto Kugler". 
Um documento com a 
im~ressão de uma (J 
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fotografia. 
Um documento com 

cóeia rel;!rográfica d. 
uma caderneta com 
angta~ões manuais. 

10869 "TERMO COMPLEMENTAR 10 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar nº10, com problema de 
com quatro laudas, fixação. 
sendo a última em 
branco. 

10871 "TERMO COMPLEMENTAR 11 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº11, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 

10874 "TERMO COMPLEMENTAR 12 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nQ12, com problema de 

com quatro laudas, fixação. 
sendo a última em 
branco. 

• 10876 "TERMO COMPLEMENTAR 13 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº13, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10878 "TERMO COMPLEMENTAR 14 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n214, com problema de 
com três laudas. fixação. 

10879 'TERMO COMPLEMENTAR lS ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n21S, com problema de 

com cinco laudas. fixação. 

10881 "TERMO COMPLEMENTAR 16 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº16, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 

10883 "TERMO COMPLEMENTAR 17 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº17, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10886 'TERMO COMPLEMENTAR 18 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº18, com problema de • com quatro laudas. fixação. 

10888 "TERMO COMPLEMENTAR 19 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº 19, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10890 "TERMO COMPLEMENTAR 20 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n2 20, com problema de 

com três laudas. fixação. 

10891 "TERMO COMPLEMENTAR 21 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n221, com problema de 

com seis laudas. fixação. 
Uma lauda com 
fotografia imeressa. 
Um documento 
intitulado "Relatório de 
Reguerente de 
Passag:orte" . 

10893 "TERMO COMPLEMENTAR 22 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº22, estava descolado 
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com três laudas. quando da 

conferência. 

10896 "TERMO COMPLEMENTAR 23 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n0 23, estava descolado 

com três laudas. quando da 

conferência. 

10898 "TERMO COMPLEMENTAR 24 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar nº24, com problema de 

com duas laudas. fixação. 

10899 "TERMO COMPLEMENTAR 25 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n2 25, estava descolado 
com três laudas. quando da 

conferência. 

10901 "TERMO COMPLEMENTAR 26 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n226, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 

10903 "TERMO COMPLEMENTAR 27 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n227, estava descolado 

• com nove laudas. quando da 

Uma lauda com três conferência. 
fotografias imeressas. 
Uma lauda com cóeia 
de caderneta. com 

anota~ões manuscritas. 
10906 "TERMO COMPLEMENTAR 28 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar nº28, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10907 "TERMO COMPLEMENTAR 29 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº29, estava descolado 

com três laudas. quando da 

Um documento com conferência. 
treze laudas com a 

inscri!;;ão IIPK8". com 

aearentes informa!;;ões 
bancárias. 

10909 "TERMO COMPLEMENTAR 30 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 

• YOUSSEF" complementar n!?30, com problema de 
com três laudas. fixação. 

10851 "TERMO COMPLEMENTAR 01 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nºOl, com problema de 

com oito laudas, sendo fixação. 
a última em branco. 

10854 "TERMO COMPLEMENTAR 02 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº02, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 

10855 "TERMO COMPLEMENTAR 03 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº03, com problema de 

com três laudas, sendo a fixação. 
última em branco. 

10857 "TERMO COMPLEMENTAR 04 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº04, com problema de 

com quatro laudas, fixação. 
sendo a última em 
branco. 
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10860 "TERMO COMPLEMENTAR 05 ALBERTO Termo de declaração O lacre do envelope 

YOU55EF" complementar nºOS, estava descolado 

com quatro laudas. quando da 

Uma lauda com dados conferência. 
em nome de "Adernar 
Chagas da Cruz". 

Uma lauda com uma 
fotografia impressa. 

10861 "TERMO COMPLEMENTAR 06 ALBERTO Termo de declaração Lacre do envelope 
YOU5SEF" complementar nº06, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 

10863 "TERMO COMPLEMENTAR 07 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar nº07, estava descolado 

com seis laudas. quando da 

Seis laudas com conferência. 
informa,ões gue 
3);!arentam ser 

corres2ondências 

• eletrônicas (e-mail) . 
Uma lauda com c6eia 
de caderneta com 
anota,ões manuscritas. 

10866 "TERMO COMPLEMENTAR 08 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n908, com problema de 

com três laudas, sendo a fixação. 
última em branco. 

10868 "TERMO COMPLEMENTAR 09 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº09, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 

10870 "TERMO COMPLEMENTAR 10 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n2 10, com problema de 

com quatro laudas, fixação. 
sendo a última em 

branco. 
10872 'TERMO COMPLEMENTAR 11 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n211, estava descolado 
com quatro laudas. quando da • conferência. 

10873 "TERMO COMPLEMENTAR 12 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº12, estava descolado 

com quatro laudas, quando da 
sendo a última em conferência. 
branco. 

10875 "TERMO COMPLEMENTAR 13 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº13, estava descolado 

com três laudas. quando da 
Um documento com conferência. 
treze laudas numeradas 
de 000777-000789. 

10877 "TERMO COMPLEMENTAR 14 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº14, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10880 "TERMO COMPLEMENTAR 15 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nºlS, estava descolado 

com cinco laudas. quando da 
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conferência. 

10882 "TERMO COMPLEMENTAR 16 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n216, estava descolado 

com quatro laudas. quando da 

conferência. 

10884 "TERMO COMPLEMENTAR 17 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar nQ17, estava descolado 

com três laudas. quando da 

conferência. 
Ademais, o 

envelope apresenta 
pequeno rasgo na 

parte lateral. 

10885 "TERMO COMPLEMENTAR 18 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n218, estava descolado 

com quatro laudas. quando da 

conferência. 

10887 "TERMO COMPLEMENTAR 19 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

• YOUSSEF" complementar nQ19, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10889 "TERMO COMPLEMENTAR 20 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n220, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10892 "TERMO COMPLEMENTAR 21 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n221, estava descolado 

com seis laudas. quando da 
conferência. 

10894 "TERMO COMPLEMENTAR 22 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n222, com problema de 

com três laudas. fixação. 

10895 "TERMO COMPLEMENTAR 23 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº23, com problema de 

com três laudas. fixação. 

10897 "TERMO COMPLEMENTAR 24 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n224, com problema de • com três laudas. A fixação. 

última delas apenas com 
rubricas. 

10900 "TERMO COMPLEMENTAR 25 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n22S, estava descolado 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10902 "TERMO COMPLEMENTAR 26 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nQ26, com problema de 

com quatro laudas. fixação. 
10904 "TERMO COMPLEMENTAR 27 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n2 27, estava descolado 
com nove laudas. quando da 

conferência, 
10905 "TERMO COMPLEMENTAR 28 ALBERTO Termo de declarações Lacre do envelope 

YOUSSEF" complementar n228, com problema de 
com três laudas. fixação. 

10908 "TERMO COMPLEMENTAR 29 ALBERTO Termo de declarações O lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar n229, estava descolado 
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• 

• 

com três laudas. quando da 
conferência. 

10910 "TERMO COMPLEMENTAR 30 ALBERTO Termo de declarações lacre do envelope 
YOUSSEF" complementar nº30, com problema de 

com três laudas. fixação. 
s/lacre "HD TCs ALBERTO YOUSSEF", com 01(um) Hd externo de 
numerado etiqueta de cor branca com timbre do marca SAMSUNG, na cor 

Ministério Público Federal, quatro preta, com cabo USB, 
rubricas em caneta de cor azul, lacrado com a inscrição 
com fita crepe de cor marrom. "E2FWJJHDB31EOD". 

Certifico que, dos envelopes com lacres numerados no padrão Polícia Federal (que se 

constituem em fitas adesivas), examinados neste ato, diversos deles se encontravam 

descolados (indicados na tabela acima), ao passo que os demais apresentaram problemas de 

fixação de seus respectivos lacres, com aparente falha na aderência com os envelopes. 

Após a conferência, verificou-se que os termos de declaração complementares com mesma 

numeração são, aparentemente, idênticos. Neste ato, todos eles, bem como o HD externo 

mencionado e a petição da Procuradoria-Geral da República, foram juntados aos autos. 

Certifico, por fim, que os envelopes que foram abertos ficaram acautelados no gabinete do 

Relator. 

Brasília, 24 de f7:zLJ2015. 

Iv 
Fabia~o Mor ra 

1ríCUla 2535 . 
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MINISTÉRlO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

N" /2015 - ASJCRIMlSAJIPGR 
Distribuição por dependência à 
Petição 5.245 
Relator : Ministro Teori Zavascki 

PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE JUNTADA DOS 
TERMOS COMPLEMENTARES DAS OITIVAS DE COLABO
RADOR CUJO ACORDO JÁ FOI HOMOLOGADO PELO STF. 

Requerimento deferido da complementação de oitiva do colaborador 
Alberto Youssef. 

Oitiva realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro em Curitiba. 

Pleitos de juntada das vias assinadas e de disponibilização para fins de 
utilização em requerimentos que serão formulados ao Supremo Tribu
nal Federal de forma individualizada nas petições já autuadas em se
parado em relação a cada um dos nominados . 

Em 5 de fevereiro de 2015, houve requerimento a Vossa Ex

celência de autorização para que fossem feitas as oitivas comple

mentares de ALBERTO YOUSSEF, em Curitiba, para que 

pudessem ser esclarecidos alguns pontos de seus depoimentos. 

V-

51Lf~ 
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• 

PGR Petição_requerimento juntada depoimentos complementares AY 

Deferido o pleito, as oitivas foram realizadas nos dias 11 e 

12 de fevereiro, cujos termos, todos lacrados e assinados, ora se 

requer a juntada. 

Em complemento, requer-se que sejam disponibilizadas 

cópias ao Ministério Público para que sejam utilizadas nos re

querimentos que serão formulados em separado e individualiza

dos no bojo das petições autuadas . 

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2015. 

~.j..t....tro~, ~"7 
Procurador-Geral da Repúblic 

/ 

Df' 

2 
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TERMO DE DECLARAÇ COMPLEMENTAR N" 01 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU na 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 na 12.850/2013; QUE 
O declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31 EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
Senador FERNANDO COLLOR, tinha um cliente chamado 
PEDRO PAULO LEONI RAMOS e a pedido deste cliente fez os 
depósitos ao FERNANDO COLLOR; QUE fez vários depósitos 
para o senador FERNANDO COLLOR, já há algum tempo, não 
sabendo precisar as datas; QUE PEDRO :AULO LEONI e\r 

/~ \ " '''" ~fil 
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• 

• 

PGR 

conhecido como "PP"; QUE PEDRO PAULO tinha uma "conta 
corrente" com o declarante e, certa vez, pediu para o declarante 
fazer um depósito para FERNANDO COLLOR e que entregasse 
dinheiro em espécie na casa deste parlamentar; QUE não 
questionou o motivo do repasse; QUE quando afirma que PEDRO 
PAULO tinha uma "conta corrente" com o declarante, isto 
significa que tinha um controle de entradas e saídas em relação a 
PEDRO PAULO, na forma de uma instituição financeira não 
oficial; QUE PEDRO PAULO passou a ser cliente do declarante a 
partir de 2008 e foi até 2014, quando o declarante foi preso; QUE 
PEDRO PAULO tinha uma empresa chamada GPI, que gerencia 
alguns Fundos, que fazem investimentos na área de Saneamento e 
Energia; QUE estes Fundos captam dinheiro no mercado e 
investem em empresas destas áreas; QUE não sabe se estas 
empresas possuem parcerias com o Poder Público; QUE 
questionado sobre a relação entre FERNANDO COLLOR e 
PEDRO PAULO, disse que sabe que este último foi Ministro de 
COLLOR quando presidente da República e por isto "acredita que 
a relação de amizade seja boa"; QUE questionado se a empresa 
GPI tinha relação com COLLOR, acredita que não; QUE 
questionado por que não, disse que foi diversas vezes na GPI e não 
o viu lá e que PEDRO PAULO e seus sócios nunca mencionaram 
tal relação; QUE os sócios do PEDRO PAULO são MAURO 
BOSCHIERO e RICARDO, cujo sobrenome não se recorda; QUE 
questionado por que PEDRO PAULO necessitava dos serviços do 
declarante, declara que ele necessitava de dinheiro em espécie e 
para isto necessitava que o declarante emitisse notas em face das 
empresas dele, entregando, em sequência, valores em espécie, seja 
ao PEDRO PAULO ou a pessoas por ele indicadas; QUE algumas 
notas foram emitidas pela empresa ARBOR, de MEIRE POZZAe, 
em seguida, eram feitos os saques e entregues os valores em 
espécie ao declarante; QUE no caso da entrega envolvendo 
FERNANDO COLLOR acredita que foi a própria MEIRE quem 
sacou o dinheiro e entregou ao declarante em espécie na GFD; 
QUE questionado por que PEDRO PAULO precisava do dinheiro 
em espécie, disse que o declarante não perguntava e PEDRO 
PAULO apenas pedia para entregar as vezes no escritório do 
PEDRO PAULO, situado na Rua Padre João Manoel, no Bairro 
dos Jardins, em São Paulo; QUE questionado quantas vezes fez 
operações para PEDRO PAULO envolvendo FERNANDO 
COLLOR, disse que foi várias vezes e que i~to esteja constando\ . 

r//J / \~ 
2de8 ~. ~ 
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• 

PGR 

da contabilidade do senhor RAFAEL ANGULO LOPES, que 
cuidava da contabilidade do declarante; QUE PEDRO PAULO era 
identificado na contabilidade pela expressão "PP"; QUE não 
perguntava ao PEDRO PAULO o motivo da entrega em dinheiro, 
mas sabe que ele trabalhava com captação de Fundos e com a BR 
DISTRIBUIDORA; Que PEDRO PAULO fazia alguns trabalhos 
perante a BR DISTRIBUIDORA; QUE questionado sobre isto, diz 
que teve uma operação em que PEDRO PAULO pediu que o 
declarante executasse; QUE esta foi uma operação para uma rede 
de postos de combustíveis, sem bandeira, que inclusive o Banco 
BTG PACTUAL fazia parte desta sociedade; QUE nesta operação 
esta rede de postos passou a ter bandeira BR em todos os seus 
postos; QUE PEDRO PAULO pediu que o declarante que 
recebesse tais valores; QUE parte dos valores por conta desta 
operação com a BR foram recebidos no exterior; QUE tais 
recursos foram depositados na conta RFY do HSBC HONG 
KONG, controlada pelo LEONARDO MEIRELLES e, em 
seguida, disponibilizado em dinheiro ao declarante, que repassou 
a PEDRO PAULO ou a pessoas indicadas por ele; QUE a outra 
parte do dinheiro PEDRO PAULO pediu ao declarante que 
recolhesse valores em espécie em postos de combustíveis 
indicados por ele; QUE questionado que rede de postos era esta, 
disse que era bandeira branca e virou BR e acredita que o 
proprietário seria um senhor conhecido como "CARLINHOS", 
que tem um escritório na Avenida Faria Lima, em São Paulo, em 
frente ao Shopping Iguatemi; QUE quem fez a retirada dos valores 
nos postos foi o senhor RAFAEL ANGULO e o valor em espécie 
no Brasil foi por volta de três milhões de reais; QUE estes valores 
foram retirados em três ou quatro etapas; QUE, portanto, RAFAEL 
foi por três ou quatro vezes em postos retirar tais valores; QUE 
acredita que não foram sempre os mesmos postos; QUE acredita 
que tenha sido por volta de 2011; QUE o dinheiro dos postos, da 
mesma forma, foi repassado a PEDRO PAULO; QUE o Banco 
BTG PACTUAL, por meio de um de seus Fundos, era acionista 
desta rede de Postos; QUE no exterior foram recebidos cerca de 2 
milhões de dólares; QUE a conta RFY era controlada pelo 
LEONARDO MEIRELLES e o declarante, quando precisava de 
dinheiro vivo no Brasil, se valia desta operacionalização com 
MEIRELLES; QUE o senhor LEONARDO MEIRELLES, então, 
entregou os valores em espécie na GFD para o declarante; QUE 
questionado sobre a relação de PEDRO ~AULO com a operaçãO\! 
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o declarante afirma que, se entendeu direito, PEDRO PAULO fez 
este trabalho como operador da rede de postos com a BR e por 
conta disso cobrou um comissionamento; QUE, questionado sobre 
o que é ser operador, respondeu que ele, PEDRO PAULO, foi o 
elo entre a rede de postos e a BR DISTRIBUIDORA e deve ter 
feito este trabalho junto à Diretoria para que este negócio 
acontecesse; QUE questionado sobre quem PEDRO PAULO 
conhecia na BR DISTRIBUIDORA, o declarante diz que não sabe, 
pois o declarante não conhecia ninguém na BR e não sabe quem 
seria o contato de PEDRO PAULO com a BR; QUE questionado 
se FERNANDO COLLOR tinha algum relacionamento com a BR, 
o declarante afirma que se dizia no meio político que 
FERNANDO COLLOR "tinha uma Diretoria na BR 
DISTRIBUDIDORA", mas não sabe dizer qual Diretoria e qual 
seria o diretor; QUE ouviu isto em comentários entre políticos que 
o declarante tinha relacionamentos; QUE questionado sobre as 
entregas e depósitos feitos ao senhor FERNANDO COLLOR, o 
declarante esclarece que foram feitos vários depósitos e entregas 
para COLLOR, tanto antes quanto depois da referida operação 
envolvendo a rede de Postos; QUE questionado sobre as entregas 
de valores em espécie feitas a FERNANDO COLLOR, o 
declarante disse que houve algumas entregas; Que em uma delas 
um emissário de FERNANDO COLLOR foi retirar dinheiro na 
GFD e que houve outras operações em que o funcionário do 
declarante RAFAEL ANGULO foi levar dinheiro em espécie em 
ALAGOAS e que tais valores foram entregues para um 
funcionário de FERNANDO COLLOR, que não se recorda o 
nome; QUE questionado sobre quem seria o emissário, não se 
recorda o nome, mas com certeza tem estes registros na entrada da 
GFD; QUE em um dos telefones apreendidos pela Polícia Federal 
tem o telefone deste emissário e o nome dele, com o código de 
Alagoas; QUE questionado sobre os valores em espécie, não sabe 
especificar quais seriam tais valores; Que teve vezes que foi 200 e 
poucos mil reais, outra que foi 300 e poucos mil reais, mais ou 
menos cerca destes valores; Que acredita que isto esteja debitado 
na conta do "PP" ou da empresa dele, a GPI, que constava na 
contabilidade do declarante, feita por RAFAEL; QUE RAFAEL 
deve ter ido a ALAGOAS por volta de quatro ou cinco vezes para 
entregar dinheiro no geral; QUE O emissário de COLLOR deve \ r 
ter ido por umas quatro ou cinco vezes, um pouco mais, na GFD; ~ 
QUE o declarante nunca esteve em Alagoas para falar co 
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COLLOR ou com qualquer representante dele; QUE questionado 
se RAFAEL ia para Alagoas para tratar com outros políticos, disse 
que ele foi uma ou duas vezes fazer entregas para outras empresas; 
QUE a própria OAS CONSTRUTORA deu o endereço de uma 
pessoa em um Hotel em Alagoas para ser feita uma entrega; QUE 
no mesmo dia se dirigiram para Alagoas tanto RAFAEL 
ANGULO quanto CARLOS ROCHA, vulgo CEARÁ, cada um 
saindo de um local diverso; QUE CARLOS ROCHA se encontrou 
com RAFAEL e entregou o valor que se encontrava em seu poder; 
QUE RAFAEL juntou os valores, completando cerca 
R$ 500.000,00, e fez a entrega a uma pessoa; QUE o declarante 
acredita que existam diálogos interceptados em que o declarante 
organiza esta entrega com CARLOS ROCHA; QUE não sabe 
dizer se a pessoa que recebeu esse dinheiro da OAS era 
relacionada a COLLOR; QUE FERNANDO COLLOR tinha um 
apartamento em São Paulo, não sabe se dele ou alugado, e lembra 
que uma vez RAFAEL ANGULO foi uma vez entregar valores 
neste local, mas não se recorda o valor; QUE não se lembra bem 
onde era esse apartamento, ou na Avenida Brigadeiro Luís Antônio 
ou próximo deste local; QUE também nesta oportunidade a 
entrega também foi feita a pedido de PEDRO PAULO; QUE 
questionado sobre o valor desta entrega, recorda-se que seria por 
volta de R$ 50 a R$ 60 mil reais; Que na verdade o relacionamento 
do declarante com COLLOR sempre foi por intermédio do 
PEDRO PAULO e que nenhuma outra pessoa pediu ao declarante 
que entregasse valores ao COLLOR; QUE PEDRO PAULO foi 
cliente do declarante entre 2008 a 2014 e não se recorda com 
precisão quando isto aconteceu; QUE questionado sobre os 
depósitos para a GAZETA DE ALAGOAS, que foram 
encontrados em cima de sua mesa na GFD, quando da prisão do 
declarante, confirma que estes depósitos eram destinados a 
FERNANDO COLLOR, também a pedido de PEDRO PAULO; 
Que dizem que FERNANDO COLLOR é o proprietário ou um dos 
sócios da GAZETA DE ALAGOAS; QUE não esteve 
pessoalmente com FERNANDO COLLOR e não falou com ele 
pelo telefone; QUE questionado se tinha um telefone exclusivo 
com PEDRO PAULO, diz que tinha um telefone que não era 
exclusivo com ele, mas que era mais restrito; QUE os aparelhos de 
telefone que o declarante possuía eram comprados na 25 de março 
e já vinham habilitados; QUE já chegava habilitado para o 
declarante e não sabe em nome de quem estava; QUE era o senho~ 
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RAFAELANGULO quem comprava estes números e aparelhos e 
os entregava ao declarante; QUE trocava estes aparelhos com 
frequência; QUE tinha um BBM para falar com PEDRO PAULO 
e o nick dele era "PP"; QUE PEDRO PAULO também usava 
outros nicks, um ou dois, que não se recorda neste momento quais 
seriam; QUE PEDRO PAULO, através da GPI, era um dos 
investidores que iriam investir na LABOGEN, mas que isto não 
tinha nada de irregular e nada relacionado com o senhor 
FERNANDO COLLOR; QUE PEDRO PAULO esteve algumas 
vezes na GFD, para reuniões, tanto acerca da LABOGEN ou 
acerca da contabilidade dele, para "bater conta", ou seja, verificar 
as contas; QUE havia mês que PEDRO PAULO movimentava 
cerca de quinhentos ou seiscentos mil, em outro que entrava mais, 
como ocorreu com os postos de combustíveis, e teve mês que não 
tinha nada; QUE questionado sobre o diretor da BR chamado 
JOSÉ ZONIS, o declarante disse que não o conhece e diz que 
nunca tive contato com diretores da BR DISTRIBUIDORA; QUE 
conheceu o PEDRO PAULO através do JOSÉ JANENE, há muitos 
anos; QUE o funcionário de FERNANDO COLLOR teve vários 
contatos com o declarante; QUE o declarante afirma que o número 
deste funcionário estava em um aparelho celular azul, em nome da 
GFD, que foi apreendido na data da deflagração da operação, na 
GFD; QUE este telefone da GFD não estava sendo monitorado; 
QUE se vir a foto deste funcionário poderá reconhecê-lo; QUE 
salvo melhor juízo, este funcionário era um dos diretores ou 
funcionário graduado da empresa de televisão que o FERNANDO 
COLLOR possuía; QUE, se não se engana, em uma das entregas 
que RAFAEL fez em Alagoas foi no endereço desta empresa de 
televisão;; QUE questionado sobre a empresa INVESTMINAS e 
a LIGHT, envolvendo a GUANHÕES ENERGIA, em que a 
empresa MO teria prestado suposta consultoria, o declarante 
afirma que acredita que, provavelmente, a GUANHÕES ou 
alguma destas empresas pertença a PEDRO PAULO, que é seu 
cliente, ou a algum Fundo que ele seja responsável; QUE 
provavelmente o declarante indicou a MO para receber os valores 
e entregar dinheiro em espécie; QUE a nota fiscal 30 da MO 
certamente não corresponde a um serviço efetivamente prestado e 
o declarante entregou o valor referente a esta nota para PEDRO 
PAULO ou para pessoa por indicada por ele ou pagou contas em 
interesse dele, pois, conforme dito, era o responsável por fazer o 
"caixa 2" de PEDRO PAULO; Nada m· havendo a ~ 
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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 10851 e 10852 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

~~s de Mendonça 

pC? 
Wilton Queiroz de Li~ 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~M~ 
Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 

Luiz Gustav R~O::~::=~~~~~~~...-
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TERMO DE .LlC,'-.LJH..< COMPLEMENTAR N° 02 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do ar!. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do ar!. 4° da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação à 
empresa FIDENS, disse que obteve a informação de que o 
deputado LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA interferiu em favor 
da FIDENS por intermédio de PAULO ROBERTO COSTA; 
Questionado como soube disso, o declarante disse que, quando da 
cobrança dos valores referentes às vantagens indevidas d\J 
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empresas, PAULO ROBERTO COSTA afirmou que a FIDENS 
estava relacionada com Deputado LUIZ FERNANDO FARIA e 
que o convite desta empresa para participar da licitação havia sido 
um pedido pessoal deste último parlamentar; QUE o depoente não 
teve contato com a empresa FIDENS; QUE como PAULO 
ROBERTO COSTA já havia dito que a empresa fora convidada a 
pedido do deputado LUIZ FERNANDO, este Deputado que 
resolveria a situação da FIDENS, ou seja, o recebimento dos 
valores indevidos; QUE a FlDENS era consorciada com a 
SERVENG e GALVAO ENGENHARIA para obras de 
terraplanagem da PREMIUM I; QUE, desta obra, o declarante 
cobrou os valores referentes à GALVAO ENGENHARIA com o 
senhor ERTON; QUE da SERVENG também foram pagos os 
valores devidos; QUE, porém, a FIDENS não havia pago os 
valores entabulados, que correspondiam a 1 % do valor da obra, 
proporcional à participação dela na obra; QUE esclarece que ao 
tratar da FIDENS com PAULO ROBERTO COSTA, este disse que 
não seria necessário fazer tal contato, pois como a FIDENS havia 
sido contratada a pedido de LUIZ FERNANDO, este Deputado se 
encarregaria de cobrar os valores referentes à empresa diretamente; 
QUE não sabe como estes valores foram pagos pela FIDENS; 
Questionado se o valor foi pago para o deputado LUIZ 
FERNANDO ou para o caixa do Partido PP, o declarante acredita 
que tenha sido para o Deputado, pois se fosse para o partido quem 
teria ido cobrar seria o declarante; QUE o convite da FIDENS para 
participar da obra foi viabilizado por PAULO ROBERTO COSTA 
em razão de um pedido pessoal do Deputado LUIZ FERNANDO 
RAMOS; QUE questionado sobre o deputado JOSÉ OTAVIO 
GERMANO, sabe que este deputado era muito ligado ao Deputado 
LUIZ FERNANDO FARIA e que sempre estavam juntos; Que não 
pode dar certeza, mas pode ser que JOSÉ OTÁVIO e LUIZ 
FERNANDO tenham ido pessoalmente fazer este pedido ao 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE acredita que ambos Deputados, 
inclusive, participavam da comissão de Minas e Energia juntos, 
sendo muito atuantes; QUE nunca teve contato com a FIDENS ou 
seus representantes e nunca repassou valores para a referida 
empresa; QUE conhece o deputado LUIZ FERNANO RAMOS 
FARIA; QUE sempre que foi levar a Brasília dinheiro arrebanhado 
de obras da Petrobras para o Partido PP, via o LUIZ FERNANDO 
retirar valores do líder do Partido; QUE ou LUIZ FERNANDO já 
estava presente ou chegava logo em seguida para retirar os valor~ 
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QUE, inclusive, viu o deputado LUIZ FERNANDO retirando 
valores em espécie; QUE LUIZ FERNANDO era um dos 
deputados que recebia valores mensalmente das obras da Petrobras; 
Que não sabe a quantia exata que LUIZ FERNANDO retirava; 
QUE questionado quantas vezes o viu nestas circunstâncias, 
afinna que "todas as vezes que foi lá o encontrou"; QUE, em 
outras palavras, todas as vezes que o declarante foi pessoalmente 
o Deputado LUIZ FERNANDO FARIA estava presente; Que tais 
entregas ocorreram na casa de JOSÉ JANENE e depois na casa de 
JOÃO PIZOLLATl, em seus apartamentos funcionais em Brasília; 
QUE às vezes, por circunstâncias, o declarante se encontrava, para 
entregar valores, no apartamento do NEGROMONTE, inclusive 
enquanto ele era Ministro; QUE encontrou o Deputado JOSÉ 
OTAVIO GERMANO nas mesmas circunstâncias, para retirada de 
valores, por várias vezes; QUE na maioria das vezes viu ambos 
Deputados LUIZ FERNANDO e JOSÉ OTÁVIO GERMANO 
juntos; QUE questionado sobre a relação entre FIDENS e LUIZ 
FERNANDO, afirmou que a empresa FIDENS é uma empresa 
mineira e que LUIZ FERNANDO foi eleito pelo estado de Minas 
e acredita que devam ter um relacionamento bom; QUE sabe que 
a FIDENS participou de outros certames, mas o declarante não foi 
o operador nestes outros casos; QUE não sabe se PAULO 
ROBERTO COSTA recebeu algum valor desta operação; 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] 0853 
e 10854 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andrey . orges de Mendonça 

nch 
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DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

U~IJ~~ 
Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

• 
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TERMO DE COMPLEMENTAR N° 03 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
esquema envolvendo o pagamento de créditos de ICMS perante o 
Estado do Mato Grosso do Sul e a PETROBRAS, o declarante 
afirma não ter conhecimento desta prática; QUE não conhece o 
governador ZECA DO PT e nem a pessoa de JOSÉ RICARDO 
PEREIRA CABRAL; QUE conhece o Deputado VANI~ 
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LOUBET, mas desconhece eventual vínculo de parentesco entre 
este parlamentar e o ex-governador ZECA DO PT; QUE o 
declarante não conhece este tipo de esquema; 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 10855 e 10856 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

I 
Wilton ~de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 
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.L,,"'.~'_''LI''''~ COMPLEMENTAR N° 04 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do ar!. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação à 
contratação da SARGENT MARINE pela PETROBRAS, o 
declarante disse que não tem conhecimento; QUE o declarante 
disse que ouviu algo acerca de venda de asfalto ou presenciou 
alguma discussão entre JOSÉ GENU e PAULO ROBERT~ r 
COSTA; QUE não se lembra do nome SARGENT MARIN ~ 
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QUE se recorda de ambos falaram sobre asfalto; QUE já ouviu 
falar de JORGE LUZ; QUE ouviu falar de JORGE LUZ através 
do Deputado MARIO NEGROMONTE, de JOSÉ JANENE, 
PAULO ROBERTO COSTA e JOÃO GENU, mas nunca teve 
contato com ele e nunca participou de qualquer reunião com ele; 
QUE nestas referências, pelo que entendeu, JORGE LUZ 
procurou várias vezes PAULO ROBERTO COSTA, inclusive por 
intermédio de algum deputado, para fazer negócios com a 
PETROBRAS; QUE conhece o deputado CANDIDO 
VACCAREZZA e teve relacionamento com ele; QUE, a pedido de 
PAULO ROBERTO COSTA, o declarante entregou alguns 
numerários a VACCAREZZA; QUE isto aconteceu por três ou 
quatro vezes; QUE esteve na casa de VACCAREZZA em São 
Paulo, na Moca, para entregar valores; QUE sem sempre 
encontrava VACCAREZZA para entregar dinheiro, pois o 
encontrou uma ou duas vezes na casa de ANDRÉ VARGAS, em 
Brasília, de quem o declarante era amigo; QUE também VARGAS 
e VACCAREZZA eram amigos; QUE questionado sobre os 
valores entregues a VACCAREZZA, afirmou que foram três ou 
quatro entregas de R$ 150.000,00 cada; QUE isso ocorreu após a 
morte de JOSÉ JANENE e enquanto PAULO ROBERTO COSTA 
ainda era Diretor de Abastecimento, mas não sabendo precisar a 
data; QUE PAULO ROBERTO COSTA não vinculou tais valores 
a nada; QUE PAULO ROBERTO COSTA passou o telefone do 
VACCAREZZA para o declarante e pediu para que o declarante 
entrasse em contato com VACCAREZZA para tratar desta entrega; 
QUE PAULO ROBERTO COSTA disse pessoalmente ao 
declarante que estava "dando uma ajuda ao VACCAREZZA"; 
QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao declarante para abater 
os valores entregues a VACCAREZZA das verbas que o declarante 
recolhia provenientes da PETROBRAS; QUE este valor não ficou 
vinculado a nenhum fato específico e simplesmente PAULO 
ROBERTO COSTA mencionou ao declarante que estava dando 
"uma ajuda" para VACCAREZZA; QUE foi o declarante 
pessoalmente quem entregou tais valores para VACCAREZZA; 
QUE o declarante tinha contato com VACCAREZZA pelo BBM e 
que o nick dele era normal ("JOÃO CÂNDIDO VACCAREZZA"); 
QUE questionado se as entregas foram em época de campanha, o 
declarante disse que não sabe se foi na época da campanha ou um 
pouco depois; QUE não operou qualquer doação "legal" para 
VACCAREZZA; QUE o valor entregue a referido deputado sai\} 
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do "caixa geral" e não de um saque específico de alguma empresa; 
QUE o declarante não tem conhecimento de uma reunião ocorrida 
na casa de JORGE LUZ, contando com a presença deste, de 
CANDIDO VACCAREZZA e PAULO ROBERTO COSTA para 
discutir repasses para a campanha de VACCAREZZAnas eleições 
de 2010; 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 
10857 e 10858 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

< "'l 
'--- --W-ilton~ de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

".-"-._- _. __ -7 

ADVOGADO I 
/ 

Luiz Gustavo 
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TERMO DE DECLARA COMPLEMENTAR N° 05 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
repasse de valores para a campanha de CANDIDO 
VACCAREZZA em 2010, o declarante afirma que, conforme dito 
anteriormente, entregou valores para referido Deputado por três ou 
quatro vezes, sendo cada entrega de R$ 150.000,00 em espéci~. ( 
pedido de PAULO ROBERTO COSTA; QUE tais entreg"\j 
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POR 

ocorreram em São Paulo, na casa de VACCAREZZA, na Moca; 
QUE não se recorda da época em que foram feitas tais entregas e 
por isto não pode vincular tais entregas à campanha de 2010; QUE 
o declarante foi sozinho fazer tais entregas; QUE PAULO 
ROBERTO havia pedido que fosse entregue um valor maior, de 
R$ 300.000,00, em cada entrega, mas o declarante interferiu, 
dizendo que não havia caixa para tanto, e reduziu os valores; QUE 
questionado por qual motivo VACCAREZZA não se valeu do 
caixa do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, o declarante 
afirma que não sabe responder, pois não fazia o caixa do PT; QUE 
não atuou para que VACCAREZZA recebesse valores "oficiais" 
de campanha; QUE conhece o deputado VANDER LUIS DOS 
SANTOS LOUBET; QUE, questionado se já efetuou repasses 
para ele, disse que não por intermédio de PAULO ROBERTO 
COSTA, mas alguma coisa foi entregue a algum emissário de 
VANDER LOUBET a pedido do PEDRO PAULO LEONI; QUE 
não se recorda se foi época de campanha e nem se recorda do valor; 
QUE este valor foi retirado na GFD e, salvo engano, RAFAEL 
ANGULO também foi a Campo Grande entregar algum valor em 
um escritório de advogacia a pedido do PEDRO PAULO 
LEONIDAS; QUE PEDRO PAULO foi quem determinou a 
entrega de valores a este Deputado VANDER LOUBET, mas que 
não tem conhecimento da relação entre ambos; QUE o emissário 
que foi na GFD era um advogado e é mesmo proprietário do 
escritório no qual RAFAEL ANGULO fez a entrega em Campo 
Grande; QUE parte dos valores foi transferida por meio de 
depósitos; QUE, salvo engano, há uma conversa com ADEMAR 
por BBM interceptada durante as investigações, em que o 
declarante é cobrado sobre um depósito e esse depósito já havia 
sido feito; QUE ADEMAR depois confirmou que o valor havia 
sido depositado e pede desculpas ao declarante; QUE este depósito 
era referente a valores a serem repassados ao Deputado VANDER 
LOUBET; QUE PEDRO PAULO pediu para o declarante entregar 
o valor para ADEMAR; QUE veio a saber que ADEMAR é 
vinculado ao deputado VANDER; QUE ADEMAR é o advogado 
mencionado acima, que foi na GFD buscar os valores; QUE 
PEDRO PAULO não esclareceu a razão destas transferências; 
QUE o declarante não fez qualquer intermediação de doações 
oficiais para o Deputado VANDER, até mesmo porque o conhece 
apenas superficialmente; QUE questionado se a pessoa de no~e ( 
ADEMAR seria ADEMAR CHAGAS DA CRUZ, que esteve n~ 
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GFD no dia 13 de janeiro de 2014, e no dia 23 de janeiro de 2014, 
segundo registros de acesso da portaria, o declarante confirma que 
se trata realmente desta pessoa; QUE os valores que o PEDRO 
PAULO pediu para o declarante repassar a ADEMAR foram 
entregues entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014; QUE 
mostrada a foto do cadastro nacional de advogados da OAB, 
referente ao advogado ADEMAR CHAGA DA CRUZ, OAB 
13938, o declarante o reconhece como sendo a pessoa acima 
mencionada; QUE questionado por qual motivo ADEMAR esteve 
duas vezes na GFD, o declarante não se recorda o motivo, mas 
acredita que a primeira vez foi para combinar a entrega e a segunda 
para retirar os valores em espécie; QUE foi o próprio declarante 
quem entregou os valores a ADEMAR; QUE salvo engano o 
RAFAEL ANGULO LOPEZ participou da reunião, mas não tem 
certeza; QUE, no entanto, tem certeza de que em Campo Grande 
foi RAFAEL quem foi entregar; 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 10859 e 10860 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

. s de Mendonça 
~-7'=---'" 

ri ch '------

~.#~' 
ilton Queiroz de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~Ji~YV\~ 
Erika Mi~lik Marena 
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CNA - Cadastro Nacional dos Advogados Página 1 de 1 

AOEMAR CHAGAS DA CRUZ 

Subseção Inscrição 
13938 

Advogado 

Seccional 
MS CONSELHO SECCIONAl- MATO GROSSO DO SUL 

Endereço Profissional 
RUA BAHIA. N'6 5° ANDAR~ ED.AlTODO PROSA. CENTRO 
CAMPO GRANDE-MS 
79003032 

Telefone Profissional 
(67) 3324-1331 

~~ .... ~ ••. 0._ .•..•. __ ..••.... H ••••••••••• _'. . . 
l SITUACAo REGULAR \ : ............... :H ........................ .: 

'0 teor desta consulta do cna.oab.orq.br efetuada em 11/2/2015 é meramente informativo, não 
valendo como certidão . 

~S1~ 

http://cna.oab.org.brl 11/02/2015 
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TERMO DE DECLARAC:ÕE:S COMPLEMENTAR N° 06 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 nU 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
pagamento de valores para JOSÉ MENTOR, o declarante 
esclarece que o irmão do Deputado ANDRÉ VARGAS, LEON 
VARGAS, precisava de dinheiro em espécie e pediu que o 
declarante providenciasse tal operação; QUE o declarante pediu 
que a MEIRE POZZA fizesse tal operação, o que foi feito; Q~ 
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operação consistiu em emissão de notas fiscais pela empresa de 
MEIRE em favor da IT7 e depósito da IT7 nas contas de MEIRE, 
para posterior entrega ao declarante em espécie; QUE parte deste 
valor o declarante pediu que MEIRE fizesse o pagamento 
mediante depósitos e outra parte mediante saques e entrega ao 
declarante em espécie, que o declarante posteriormente repassou 
para os destinatários; QUE o pedido da operação não veio de 
ANDRÉ VARGAS, mas de LEON VARGAS, tanto assim que 
encaminhou LEON para ter contato direto com MEIRE POZZA; 
QUE quando o recurso já estava em posse do declarante, LEON 
pediu ao declarante que os valores fossem entregues para ANDRÉ 
VARGAS; QUE, então, ANDRÉ VARGAS pediu para que parcela 
desses recursos fosse entregue a JOSÉ MENTOR; QUE parte 
deste dinheiro foi entregue ao Deputado JOSÉ MENTOR, no 
escritório dele, a pedido do ANDRÉ VARGAS, e o restante do 
valor foi entregue em Brasília no apartamento funcional de 
ANDRÉ VARGAS, enquanto ele era deputado; QUE foram várias 
entregas para ANDRÉ VARGAS, relacionadas a este pagamento; 
QUE algumas vezes foi o próprio declarante quem entregou, 
pessoalmente, os valores para ANDRÉ VARGAS e em outras 
acredita que RAFAEL tenha feito a entrega; QUE o total líquido 
da operação foi por volta de dois milhões de reais, em duas 
operações diferentes; QUE o declarante não sabe o que sucedeu 
entre a empresa IT7 e as pessoas beneficiárias das entregas; QUE 
o valor entregue a JOSÉ MENTOR foi de R$ 380.000,00, no 
escritório dele, na Praça da Árvore ou proximidades; QUE 
questionado quando ocorreu esta operação, disse que ocorreu no 
final de dezembro de 2013 e início de janeiro de 2014 e a entrega 
ocorreu em final de janeiro ou início de fevereiro de 2014; QUE 
estava sozinho nesta entrega, pois foi feita muito cedo, por volta 
7h da manha, e o declarante saiu diretamente de sua casa para 
entregar; QUE por vezes fazia entregas sozinho pois as pessoas 
que o assessoravam neste assunto poderiam estar ocupadas; QUE 
o valor foi levado em uma maleta e lá chegando colocou em cima 
de uma mesa, entregou o dinheiro diretamente para o próprio 
JOSÉ MENTOR, que conferiu os valores, e o declarante se retirou; 
QUE JOSÉ MENTOR estava sozinho; QUE o escritório de JOSÉ 
MENTOR, pelo que parece, na verdade são dois escritórios, 
havendo um escritório político e um outro escritório de advocacia 
na mesma construção, mas em portas diferentes; QUE se trata ~( 
um escritório simples; QUE defronte ao escritório há um luga,. 
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para parar carro, onde o declarante estacionou o seu veículo, e na 
esquina há uma padaria; QUE diz isto porque JOSÉ MENTOR 
demorou um pouco para chegar e o declarante foi até a padaria 
tomar um café; QUE ANDRÉ VARGAS pediu para entregar os 
valores no escritório, no horário determinado e disse que era o 
escritório de JOSÉ MENTOR e que falaria diretamente com JOSÉ 
MENTOR; QUE tais informações foram repassadas ao declarante 
por BBM, inclusive o que estava sendo monitorado com 
autorização judicial (BBM primo); QUE havia dois contatos com 
ANDRÉ VARGAS, um com celular do declarante, e outro BBM 
Primo; QUE o declarante não teve contato por telefone, antes da 
entrega, com JOSÉ MENTOR; QUE não tinha contato com JOSÉ 
MENTOR; QUE não tem conhecimento do motivo pelo qual 
ANDRÉ VARGAS repassou estes valores; QUE o declarante 
cobrou 20% de comissão sobre o valor das notas brutas da MEIRE 
em favor da IT7; QUE não sabe a que se referia o valor repassado; 
QUE questionado sobre qual seria a atividade da empresa IT7, 
disse não saber, mas que depois dos fatos e antes de ser preso, 
MEIRE POZZA comentou que seria uma empresa de informática; 
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 10861 
e 10862 padrão Po.lícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

nch 

'--W-ilton , ~ma 
DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 
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Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 

Luiz Gustavo Rod . u 
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TERMO DE ,,,,,-,,-,,,,S COMPLEMENTAR N° 07 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a oitiva de ALBERTO 
YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 
532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, 
que declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
episódio referente à não instalação da CPI DA PETROBRÁS, 
questionado sobre o ano em que ocorreu, declara não ter muita 
certeza, mas que se recorda que JOSÉ JANENE ainda estava vivo 
e que foi a primeira vez que se se ventilou uma CPI sobre o tema; 
QUE em verdade ficou sabendo disso somente em 2010, porque 
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havia uma empresa que deveria colaborar com as receitas oriundas 
da PETROBRAS, que era a QUEIROZ GALV ÃO, e o declarante 
foi cobrar a empresa, no intuito de fazer o escalonamento dos 
pagamentos tanto da RNEST quanto da COMPERJ; QUE o 
Diretor da QUEIROZ era IDELFONSO COLARES, mas que teve 
contato com OTHON ZANOIDE; QUE este diretor relatou que o 
assunto deveria ser tratado com o PAULO ROBERTO, pois não 
estava claro que seria o declarante quem cobraria os valores; QUE 
na época o declarante tinha autorização de JOSÉ JANENE, mas 
não de PAULO ROBERTO COSTA, pois haveria um outro 
operador que estava atuando, FERNANDO SOARES, conhecido 
como FERNANDO BAIANO; QUE nesta época havia pressão 
para os repasses, pois era ano de campanha; QUE PAULO 
ROBERTO, então, teve contato com IDELFONSO e autorizou que 
o declarante fosse o operador de R$ 7,5 milhões; QUE, então, 
voltou ao diretor OTHON ZANOIDE, e este disse ao declarante 
que o valor autorizado por PAULO ROBERTO COSTA e 
disponibilizado pela empresa naquele momento era de R$ 7,5 
milhões; QUE o declarante questionou, pois o valor total era por 
volta 37,5 milhões, o que representava 1 % das obras da COMPERJ 
e da RNEST; QUE OTHON disse que PAULO ROBERTO 
COSTA somente havia autorizado R$ 7,5 milhões e que, do valor 
total, R$ 10 milhões já teriam sido pagos para evitar a CPI DA 
PETROBRAS ; QUE, então, OTHON perguntou como o 
declarante queria receber tais valores e o declarante disse que 
poderia ser por doação oficial, se houvesse espaço, o que foi feito; 
QUE foi o declarante quem indicou para a empresa os nomes dos 
candidatos a serem beneficiados, a partir de indicação do líder do 
Partido Progressista, que acredita que fosse JOÃO PIZZOLATI, 
com exceção de um dos nomes, qual seja, de VALDIR RAUPP; 
QUE em relação a RAUPP, PAULO ROBERTO COSTA pediu, na 
época, que o declarante repassasse valores para referido 
parlamentar; QUE o valor para VALDIR RAUP foi inicialmente 
de R$ 300.000,00; QUE, porém, recorda-se que PAULO 
ROBERTO COSTA pediu que o valor fosse elevado 
R$ 500.000,00; QUE o declarante informa que PAULO 
ROBERTO COSTA deu o telefone de contato e o valor a ser 
disponibilizado para VALDIR RAUPP; QUE o declarante, então, 
ligou para o telefone indicado e conversou com a assessora de 
VALDIR RAUPP, uma senhora que trabalharia com ele há 
bastante tempo; QUE essa assessora foi a São Paulo, no eSCri(\j 
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do declarante na Rua São Gabriel; QUE naquele momento o 
declarante não tinha o valor de R$ 500.000,00 para disponibilizar, 
mas tinha o crédito com a QUEIROZ GALV ÃO e explicou para a 
assessora que poderia fazer uma doação oficial; QUE então ela 
concordou e indicou o Diretório do PMDB de Rondônia para o 
pagamento; QUE a decisão da assessora sobre como fazer o 
repasse não foi imediata, mas demorou dois dias; QUE se recorda 
que ela esteve no escritório da São Gabriel por volta de duas vezes, 
antes da doação oficial; QUE inclusive há um e-mail em que 
OTHON ZANOIDE cobra recibos de valores que já haviam sido 
pagos e que os candidatos não tinham entregues os recibos; QUE 
mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010, a 
partir da conta paulogoia58@hotmaiJ.com, o declarante confirma 
que se trata deste repasse de vantagens indevidas; QUE em relação 
ao e-mail do dia 17 de agosto de 2010, com o assunto "conta 
doação de campanha - primo", o declarante informa que está 
repassando a conta do Diretório Nacional do PP para pagamento 
pelo QUEIROZ GALV ÃO; QUE em seguida há outro e-mail, 
datado de 30/08/2010, em que OTHON ZANOIDE solicita os 
recibos faltantes, em nome do PP DA BAHIA (R$ 500.000,00), 
ALINE CORREA (250.000,00) ROBERTO TEIXEIRA 
(250.000,00), NELSON MEURER (500.000,00), PP DE 
PERNAMBUCO (R$ 100.000,00), ROBERTO BRITO 
(R$ 100.000,00), DIRETORIA NACIONAL P. PROGRESSISTA 
(R$2.040.000) e PMDB DE RONDÔNIA (R$ 300.000,00); QUE 
esta lista é dos recibos faltantes, ou seja, das pessoas que tinham 
recebido os valores da QUEIROZ GALV ÃO, como doação 
"oficial", mas que ainda não haviam enviado seus recibos para a 
construtora; QUE o valor de R$ 500.000,00 referente ao PP DA 
BAHIA seria destinado a MARIO NEGROMONTE; QUE o valor 
referente ao PP de PERNAMBUCO foi discutido entre a liderança 
do PP, mais especificamente o Deputado PIZZOLATTI, pelo que 
se recorda, que repassou a informação ao declarante; QUE o 
mesmo se aplica ao valor repassado ao PARTIDO 
PROGRESSISTA, no valor R$2.040.000,00, que também foi 
repassado pela "liderança"; QUE quando a liderança dizia isto, 
haveria o rateio dos valores para os Deputados de baixo escalão do 
PP, para pulverizar; QUE o valor repassado ao PMDB de 
RONDÔNIA, de R$ 300.000,00, era para VALDIR RAUPP; QUE 
ainda houve um outro repasse por meio de doação de campanha de 
R$ 200.000,00 para VALDIR RAUPP; QUE todos os valo~ 
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repassados são provenientes de vantagens indevidas decorrentes 
do esquema existente na PETROBRAS; QUE o e-mail 
mencionado acima se refere apenas à parcela das doações em que 
faltavam os recibos, mas o total das doações oficiais foi de 
aproximadamente R$ 7,5 milhões de reais, todos provenientes da 
QUEIROZ GALV ÃO; QUE no e-mail em seguida, OTHON 
ZANOIDE estava esclarecendo que todas as doações, com 
exceção do Diretório Nacional do PP, partiram da 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALV ÃO SA, CNPJ 33.412.792-
0001-60; QUE em relação ao Diretório Nacional a doação foi feita 
em nome da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA, CNPJ 
02.536.066-001-26; QUE questionado sobre esta empresa, o 
declarante esclarece que pode ser uma empresa coligada da 
QUEIROZ GALV ÃO ou uma empresa prestadora de serviços, 
para a qual a QUEIROZ GALV ÃO pode ter feito o repasse para 
que a doação ocorresse; QUE isto pode ter acontecido em razão do 
limite de doações oficiais; QUE em relação ao e-mail do dia 22 de 
outubro de 2010, nesse e-email o declarante está enviando a 
OTHON ZANOIDE o endereço de NELSON MEURER, para que 
a construtora enviasse o documento original de doação; QUE 
questionado se todas estas pessoas que receberam tais valores 
tinham consciência de que os valores foram repassados do 
esquema da PETROBRAS, o declarante respondeu que "com 
certeza"; QUE, voltando ao tema da CPI da PETROBRAS, o 
declarante afirma que OTHON ZANOIDE, em certa oportunidade, 
lhe disse que já havia pago 10 milhões para que a CPI DA 
PETROBRAS não saísse e que este valor seria abatido do valor 
global de cerca de R$ 37,5 milhões que a QUEIROZ GALV ÃO 
deveria repassar; QUE até esse momento não sabia nada sobre esta 
questão da CPI; QUE OTHON ZANOIDE lhe disse, neste 
momento, que o valor de R$ 10 milhões havia sido tratado com 
SERGIO GUERRA, EDUARDO DA FONTE e CIRO 
NOGUEIRA; QUE após o relato do diretor OTHON ZANOIDE, 
o declarante foi falar com PAULO ROBERTO COSTA acerca 
destes dez milhões; QUE, então, PAULO ROBERTO COSTA 
confirmou o pagamento destes dez milhões para a CPI da 
PETROBRAS e esclareceu que quem intermediou isto foi 
FERNANDO BAIANO e quem participou desta reunião foi 
SERGIO GUERRA, EDUARDO DA FONTE e CIRO 
NOGUEIRO, além do IDELFONSO, da QUEIROZ GALV ÃO; 
QUE, portanto, soube do pagamento de valores para evitar a CPI 
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DA PETROBRÁS por intermédio tanto de OTHON ZANOIDE 
quanto por relato de PAULO ROBERTO COSTA; QUE a reunião 
dos deputados foi no escritório de FERNANDO SOARES 
(FERNANDO BAIANO); QUE depois disso não teve mais 
contato com a QUEIROZ GALV ÃO; QUE não sabe como foi 
operacionalizada esta operação; QUE na carceragem da Polícia 
Federal, há cerca de dez dias, FERNANDO BAIANO falou ao 
declarante que não operacionalizou este pagamento, mas que 
apenas cedeu o escritório dele para a reunião entre SERGIO 
GUERRA, EDUARDO DA FONTE, CIRO NOGUEIRA e o 
presidente da QUEIROZ GALV ÃO, IDELFONSO COLARES; 
QUE o declarante esclarece que houve, ainda, um pagamento de 
mais ou menos R$ 1,6 milhão, feito da QUEIROZ GALV ÃO para 
a KFC HIDROSSEMEADURA, de responsabilidade de 
LEONARDO MEIRELLES; QUE, esse pagamento beneficiou na 
ponta os parlamentares BENEDITO DE LIRA, ARTHUR DE 
LIRA, PAULO ROBERTO COSTA, HENRI HOYER, CIRO 
NOGUEIRA e DUDU DA FONTE; QUE estes valores foram 
repassados também pela QUEIROZ GALV ÃO, provenientes dos 
recursos devidos do comissionamento da PETROBRAS 
envolvendo COMPERJ e RNEST acima mencionados, e não têm 
relação com o episódio da não instalação da CPI; QUE, porém, 
estes fatos serão tratados em um Termo de declarações próprio. 
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 númerol 0863 
e 10864 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andrey Bor es de Mendonça 

/p~') 
Wilton Qu~z de Lima 
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DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

éJ"& yYI~ 
Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

• 
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TERMO DE DECLARAÇ COMPLEMENTAR N° 08 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/0112015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31 EOD), 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 custo dia dos pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação à 
eventual doação para a campanha eleitoral de HUMBERTO 
COSTA em 2010, esta não passou pelo declarante; QUE pode ser 
que PAULO ROBERTO COSTA tenha feito repasse por outros 
meios ou que tenha providenciado para que alguma empresa o 
fizesse diretamente; QUE questionado sobre a pessoa de MÁR~ 
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BELTRÃO, também disse não conhecer; QUE não conhece 
HUMBERTO COSTA e nem qualquer de seus assessores; QUE o 
declarante acredita que PAULO ROBERTO COSTA 
provavelmente tenha se confundido ao dizer que o depoente tenha 
operado tal repasse e que, na realidade tenha pedido que alguma 
empresa realizasse essa operação diretamente; 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 10865 e 10866 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

('--- ' 

Wilton Q~~ Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~MY\A~ 
Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 
,.--...... 

Alberto Youssef '\. 
~J:-\-l 
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TERMO DE V'Io.'V...,ro.uro.y'-''"'''-' COMPLEMENTAR N" 09 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31 EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação à 
doação para GLEISI HOFFMAN e PAULO BERNARDO, em 
determinado momento PAULO ROBERTO COSTA disse ao 
declarante que deveria repassar R$ 1.000.000,00 para a campanha 
de GLEISI ao Senado em 2010; QUE PAULO ROBERTO COSTA 
disse que PAULO BERNARDO o procurou e pediu ajUda~~r a 
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campanha de GLEISI para o Senado, em 2010; QUE o declarante 
confirma que realmente operacionalizou este repasse; QUE na 
época PAULO ROBERTO COSTA pediu o telefone do declarante 
e disse que uma pessoa iria entrar em contato com o declarante 
para tratar do repasse; QUE uma pessoa de Curitiba contatou o 
declarante e combinou uma reunião no escritório de São Paulo, na 
São Gabriel, ocasião em que, nesse encontro, trataram como 
seriam os repasses; QUE não entregou o valor todo em uma vez, 
mas em três ou quatro operações; QUE esta pessoa deu um 
endereço em Curitiba, que, salvo engano, era no alto da Rua XV, 
em um shopping, chamado POLLOSHOP; Que o dinheiro seria 
entregue no escritório de administração deste shopping, pois 
referida pessoa, ao que tudo indicava, era o proprietário deste 
shopping; QUE a pessoa pediu para que, ao chegar ao shopping, 
perguntasse pelo escritório de administração e pelo nome da 
pessoa, pois todos o conheciam; QUE o declarante, em razão do 
fluxo de caixa, decidiu que essa entrega ocorreria em duas ou três 
vez, sempre nesse endereço; QUE, o declarante pediu, salvo 
engano, para RAFAEL ANGULO fazer esta entrega; QUE o 
declarante não veio pessoalmente fazer esta entrega; QUE não se 
recorda o nome desta pessoa que recebeu os valores, mas esta 
pessoa esteve no escritório do declarante na Rua São Gabriel em 
2010, antes das eleições, por uma ou duas vezes, mas não retirou 
valores em São Paulo; QUE não conhecia esta pessoa antes deste 
fato; QUE esta pessoa era senhor com aproximadamente 48 e 55 
anos, não era alto, pessoa clara e pele branca, cabelo baixo; QUE 
acredita que esta pessoa pode estar ligada à coordenação de 
campanha de GLEISI HOFFMAN, pois ele conhecia muitas 
pessoas do meio político de Curitiba e deu a entender que era uma 
espécie de coordenador de campanha, no sentido de arrecadador 
de valores; QUE pareceu uma pessoa de bastante afinidade como 
GLEISI HOFFMAN e PAULO BERNARDO; QUE esta pessoa 
disse ao declarante que era próximo de GLEISI e PAULO 
BERNARDO; QUE apresentada ao declarante a fotografia de 
ERNESTO KUGLER RODRIGUES, SOCIO da empresa 
POLLOSHOP - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA (em anexo), o declarante confirma, sem sombra de dúvidas 
e com 100% de certeza, que se trata da pessoa que este e em seu 
escritório e para a qual foram entregues os valores de PAULO 
BERNARDO e GLEISI HOFFMAN; QUE o valor repassado foi 
de R$ 1.000.000,00 e partiu do caIxa geral administrad~ pfo 
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declarante e foi antes da eleição, provavelmente por volta de 
agosto ou setembro de 2010; QUE reitera que foi PAULO 
ROBERTO COSTA quem confidenciou que foi PAULO 
BERNARDO, então Ministro do Planejamento, quem pediu a ele 
pedira o repasse; QUE questionado se esse valor constou da 
contabilidade do declarante, disse que pode estar lá, mas que não 
tem certeza; QUE RAFAEL ANGULO veio a Curitiba para estas 
entregas e também para entregar valores para NELSON MEURER; 
QUE, identificado um voo de RAFAEL ANGULO para Curitiba 
em 15.07.2010, o declarante diz que este voo pode fazer referência 
à entrega de valores para GLEISE e PAULO BERNARDO; QUE 
questionado sobre a origem dos valores entregues, o declarante 
afirma que não partiu de um saque ou empresa específica, mas de 
diversas operações; QUE, porém, pode confirmar com certeza que 
se tratou de dinheiro proveniente das empresas que eram 
contratadas da PETROBRAS; QUE questionado onde PAULO 
BERNARDO se encontrou com PAULO ROBERTO COSTA, 
declara que, pelo que pode entender, este encontro ocorreu em 
Brasília, mas que não pode confirmar com certeza, pois pode ter 
sido em razão de algum encontro em Brasília; 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 10867 e 10868 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

~. 
/p~ 

Wilton Q6eiroz de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 
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Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Yousse 
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Dados Pessoais:~ - - -- ~ 

Nome ERf€STO IWGLER RODRIGUES .mlJ t ~ 
Datal'&lscimento 20/11/1951 

Sexo 

Nome Pai 

Nome Mãe 

MASCULINO 

JOSÉ PRUDENOO RODRIGUES. 19 IJ t • 
ROSINA IWGUR RODRIGUES. 19 IJ t • 

Locall'&lscimento ORTIGUEIRA-PR-6RASll 

l'&Icionalidade 

CPF 

Doc_ Identidade 

Título Deitor 

Estado c;,,~ 

End. Residencial 

Telefone 

E-mail 

Profissão 

foto 

BRASil 

1074284 - SSQil1EI<I>:23/03/1973 

00S7313B06oHessão:29 - Zona:S - Uf:PR 

casado(a) 

RUA PASTEUR N'300 AP 191- BATEL, CURITIBA - PR, 80250-080, BRASll.!i 

4130169541 .11 IJ 
emesto@polloshop~com~br. 19 IJ 
EMPRESÁRIO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO fEDERAL 
Procuradoria-Geral da Rept'tblica . 

TERMO DE T\L;;:~-;-;:;;:-;~~C;:::-O~M;;P~L-;E;-;M-;'ENTAR N° 10 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 na 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
IGEPREV/TO, o declarante inicialmente esclarece como se deu 
essa negociação; QUE na verdade a GFD, através da GRAÇA 
ARANHA, comprou a MARSANS BRASIL, que tinha 600 
funcionários indiretos e 200 funcionários diretos; QUE foi criado 
um Fundo de Participação, cujo gestor era o BANCO MÁXI\j' (} 
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e que referida Instituição adquiriu debêntures da GRAÇA 
ARANHA, conversíveis em ações cujas validades era de cinco 
anos; QUE este Fundo foi para a captação de valores e para sanear 
as dívidas da MARSANS; QUE em determinado momento o ARI 
ARIZA, através de ENIVALDO QUADRADO disse para o 
declarante que o IGEPREV queria investir 30 milhões no Fundo 
MÁXIMA, que era gerenciado pelo MÁXIMA; QUE nessa 
negociação envolvendo o IGEPREV foi dito que o declarante 
deveria contribuir com comissão de 10% adiantado, calculados 
sobre R$ 30 milhões que seriam aplicados; QUE neste momento o 
declarante disse que era necessário tratar diretamente com o 
Presidente do Fundo; QUE o presidente do Fundo, Gustavo 
Furtado Silbernagel, foi trazido por ARI à presença do depoente e 
ficou acertado o pagamento de 5% de propina sobre o valor a ser 
investido pelo IGEPREV; QUE este valor foi efetivamente pago 
para ARI, logo em seguida, em São Paulo, no escritório do 
depoente localizado na São Gabriel, no valor de R$ 1,5 milhão; 
QUE este valor foi distribuído por ARI entre ENIVALDO 
QUADRADO e MEIRE POZZA, sendo certo ao declarante que 
GUSTAVO teria recebido a maior parte; QUE o declarante 
somente depois soube que MEIRE tinha apresentado o 
IGEPREV /TO para ARI e que somente então esse procurou o 
depoente, iniciando-se as conversações como antes relatado; QUE, 
depois soube que MEIRE afirmava que o Deputado 
VACCAREZZA, por meio de um de seus assessores, estaria 
envolvido; QUE não conhece o assessor de VACCAREZZA de 
nome JOÃO LIMA; Questionado sobre a participação de FAYED 
neste esquema do IGEPREV, o declarante diz que todo mundo diz 
que quem fez a indicação do Gustavo para ser presidente do 
IGEPREV foi FAYED, em razão da ligação deste último com 
SIQUEIRINHA, filho do ex-governador SIQUEIRA CAMPOS; 
QUE, porém, nunca tratou de nada disso com FAYED ou com 
SIQUEIRINHA; QUE depois que GUSTAVO somente aplicou 10 
milhões no Fundo, o declarante foi cobrar ARI; QUE então ARI 
foi falar com FAYED; QUE depois descobriu que o IGEPREV não 
poderia mais investir valores, pois estava no limite de sua 
capacidade de investimento; QUE o Fundo não contribuiu tal 
como se comprometera, ou seja, com R$ 30 milhões, e o próprio 
declarante foi quem socorreu a MARSANS com seus próprios 
recursos; QUE, se houve alguma tratativa com o Deputado 
VACCAREZZA, foi realizada pela MEIR~ pelos outros; ~ 
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o declarante conhece o Deputado VACCAREZZA com esteve em 
reunião na casa de ANDRE VARGAS. 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 10869 e 10870 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

de Mendonça 

Wilton Queiroz de ~/ 
DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 

Luiz Gustavo Ro,u,,'5-\!~~~::":;:::::;':::~::::=-_ 
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TERMO DE COMPLEMENTAR N° 11 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do arl. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do ar!. 4° da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação a 
pagamento de valores para a campanha de ROSEANA SARNEY 
ao governo do Maranhão de 2010 o declarante não se recorda de 
ter intermediado nenhum valor para a campanha e tampouco para 
EDSON LOBÃO; QUE esteve no Maranhão para tratar da q~tão 
do precatório da CONSTRAN, mas isso não tem nenhuma reI ão 
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com os fatos em foco; QUE nunca esteve com ROSEANA 
SARNEY nem com EDSON LOBÃO; QUE já foi levar dinheiro 
para o Maranhão, não se recordando se em 2010 ou antes, em razão 
de uma operação com JULIO CAMARGO, em que este entregou 
dinheiros ao declarante no exterior, entre 2 a 4 milhões de reais; 
QUE o declarante pegou os dólares e converteu em reais e 
entregou em um determinado endereço em Maranhão, em São Luís, 
mas não sabe quem era o destinatário deste valor; QUE se lembra 
que isto ocorreu em uma época de final de ano e que foi muito 
trabalhoso entregar esses valores; QUE quem entregou estes 
valores foi RAFAEL e outros funcionários do declarante; QUE 
acredita que não tenham sido em 2010, mas sim antes; QUE pode 
ter sido em 2008, mas nesta época PAULO ROBERTO COSTA 
não tinha tanta relação com o declarante, pois JOSÉ JANENE 
estava vivo e as ordens que o declarante recebia em relação à 
PETROBRAS eram provenientes de JANENE; QUE PAULO 
ROBERTO COSTA pode ter se equivocado, pois ele pode ter 
pedido a outra empresa ou a outro operador para que fizesse 
pagamentos em favor de ROSEANA SARNEY ou EDSON 
LOBÃO; QUE, ademais, PAULO ROBERTO COSTA pode ter 
pedido que o declarante entregasse valores em outra localidade, 
sem saber quem era o destinatário; QUE questionado sobre algum 
pagamento de R$ 2,0 milh6es que PAULO ROBERTO COSTA 
tivesse lhe pedido em 2010, ainda que sem identificar o real 
beneficiário, recorda-se que PAULO ROBERTO COSTA lhe 
pediu para entregar esse valor de R$ 2 milhões na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, no Hotel Blue Tree; QUE o próprio declarante foi até 
o Hotel, que era perto do escritório do declarante, por volta das 
14h30min; QUE tinha o número do apartamento, pediu para falar 
neste apartamento, identificou-se como "primo" ao interlocutor, 
subiu, entrou no apartamento, entregou os valores, o recebedor fez 
a conferência e o declarante saiu; QUE a pessoa que o recebeu 
estava sozinha no apartamento; QUE não houve cadastro do nome 
do declarante nesta oportunidade na recepção do hotel; QUE não 
se recorda do nome da pessoa; QUE acredita que esta entrega foi 
em 2010, pois nesta época PAULO ROBERTO COSTA já falava 
diretamente com o declarante e houve uma afinidade maior entre 
ambos e passou a receber ordens de PAULO ROBERTO COSTA; 
QUE esse dinheiro foi tirado do caixa geral recebido das empresas 
que prestavam serviços para a PETROBRAS; QUE reitera que não 
pode afirmar para quem era este valor, pois PAULO ROBEl\frp 
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COSTA somente falou o local de entrega e o valor; QUE não tinha 
ninguém acompanhando o declarante nesta entrega; QUE quem 
recebeu esta entrega foi um senhor de terno e gravata, estatura 
mediana, que parecia ser um motorista e não parecia ser o dono do 
valor ou uma pessoa mais sofisticada, pelo tipo de roupa e pelo 
terno que utilizava; QUE PAULO ROBERTO COSTA, sobretudo 
no início do relacionamento com o declarante, era muito restrito 
em relação aos destinatários dos valores e nem sempre dizia o 
nome dos verdadeiros beneficiários ao declarante; QUE somente 
com o tempo é que PAULO ROBERTO COSTA passou a se abrir 
mais; QUE questionado sobre um pagamento de 1 milhão de reais 
para EDSON LOBÃO em 2008, o declarante não se recorda; QUE 
volta a afirmar que, em 2008, o declarante tinha contato com 
GENU e JOSÉ JANENE; QUE PAULO ROBERTO COSTA pode 
ter repassado esta ordem para JANENE, que era quem dava as 
ordens e controlava o caixa; QUE o declarante recebeu várias 
ordens de JANENE para entrega de valores de um milhão de reais, 
mas não se recorda e não pode afirmar que se trata dos valores 
repassados a EDSON LOBÃO; QUE questionado se havia alguma 
relação entre JULIO CAMARGO com políticos, o declarante 
esclarece que JULIO CAMARGO se relacionava com vários 
políticos, mas não sabe dizer se se relacionava com ROSEANE ou 
EDSON LOBÃO, mas sabe que, uma vez se encontrou com 
JULIO CAMARGO em Brasília no saguão do aeroporto e JULIO 
CAMARGO disse que havia saído de uma reunião no Ministério 
de Minas e Energia; QUE JULIO certamente estava tratando de 
interesses das empresas que ele representava; QUE questionado 
quando foi este encontro, afirma que foi em 2013; QUE sabe que 
JULIO CAMARGO se relaciona com políticos desde 2006, 
quando o declarante operacionalizou recursos oriundos de 
contratos que a TOYO e a CAMARGO tinham com a Diretoria de 
Abastecimento; QUE era o declarante quem recebia os valores 
diretamente de JULIO CAMARGO; QUE, inclusive, o declarante 
prestou serviços para JULIO CAMARGO, entregando valores em 
reais para endereços indicados por ele, duas vezes em São Luís do 
Maranhão e o resto no Rio de Janeiro e em São Paulo, seja no 
escritório dele, seja em endereços indicados por ele; 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 10871 e 10872 padrão 
Polícia Federal. ' \( 
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MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

\ 

" < > 
Wilton Queiroz de ~ 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~Ii~e~~ 
DECLARANTE: 

ADVOGADO 

Luiz Gustavo Rod 19 
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TERMO DE V".,A ... ~.'A •. ., COMPLEMENTAR N° 12 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31 EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do ar!. 4° da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação a 
BENEDITO DE LIRA, pode dizer que ele, enquanto Deputado, 
fazia parte da bancada do PP, votava junto ao governo e recebia 
sempre valores mensais; QUE já na campanha para o Senado de 
2010, o declarante fez um café da manhã com alguns membros do 

PP, ;nclu,;vo n lid", no COP'~b::;:':;O -,Uo, do '\í 
""' ~~ 4 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

PGR 

participou BENEDITO DE LIRA, já candidato ao Senado pelo PP, 
e estes líderes do partido pediram ao declarante que auxiliasse 
BENEDITO DE LIRA em recursos para a campanha do Senado 
dele; QUE, na época, ligou RICARDO PESSOA, da UTC, que 
também estava no Rio aquele dia e perguntou se podia receber o 
declarante junto com o candidato BENEDITO DE LIRA e 
perguntou se RICARDO PESSOA poderia contribuir para a 
campanha de BENEDITO DE LIRA; QUE isto foi aceito por 
RICARDO PESSOA e houve uma doação oficial entre 
R$ 250.000,00 e R$ 400.000,00, feita pela UTC; QUE não sabe 
qual UTC que fez a doação, se a UTC ENGENHARIA, UTC 
PARTICIPAÇÕES ou se foi pela CONSTRAN; QUE ficou 
acertado que este valor doado seria abatido de futuras 
contribuições para o caixa referente a contratos oriundos da área 
de abastecimento da PETROBRÁS; QUE posteriormente houve 
tal abatimento; QUE dito ao declarante que houve duas doações 
oficiais pela CONSTRAN, no valor de R$ 200.000,00 cada, para 
a candidatura de BENEDITO DE LIRA ao Senado, o declarante 
confirma que foi este o valor acertado com RICARDO PESSOA; 
QUE esta reunião ocorreu apenas entre RICARDO PESSOA, 
BENEDITO DE LIRA e o declarante, na sede da UTC no Rio de 
Janeiro; QUE após a eleição de 2010, não se recordando se após 
as eleições ou se em 2011, o declarante foi contatado por ARTUR 
DE LIRA, que foi até o escritório do declarante em São Paulo, na 
Rua São Gabriel; QUE ARTUR DE LIRA foi sozinho ao escritório 
do declarante e queria que o declarante ajudasse a pagar as 
despesas de campanha; QUE ARTUR DE LIRA tinha autorização 
de NELSON MEURER e demais líderes; QUE o declarante fez 
um ou dois depósitos em contas indicadas por ARTUR DE LIRA, 
por meio das empresas MO ou RIGIDEZ, e o restante foi entregue 
em espécie; QUE os valores foram transferidos da MO ou 
RIGIDEZ para uma empresa de Alagoas ou Pernambuco, em 
várias transferências; QUE o valor era destinado a um agiota de 
Recife, para quem ARTUR DE LIRA devia valores referente à 
campanha; QUE os valores eram para pagar despesas de campanha 
de ARTUR DE LIRA e de seu pai, BENEDITO DE LIRA; QUE 
os valores em espécie podem ter sido entregues em Alagoas, em 
Brasília e alguns valores na própria GFD, não se recordando ao 
certo; QUE tanto na época da campanha quanto após, o pedido de 
repasse e pagamento veio dos líderes do PP; QUE, no total, 
acredita que houve repasse total de cerca de R$ 1,2 para 
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BENEDITO DE LIRA e ARTUR DE LIRA, incluindo a doação 
oficial e o pagamento posterior às eleições; QUE questionado 
sobre a participação de PAULO ROBERTO COSTA, o declarante 
afirma, salvo engano, ele esteve no café da manhã mencionado, 
mas não se recorda se houve uma determinação de pagamento 
proveniente dele; 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 10873 e 10874 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

\.~_-,, __ r 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

U." /lI1 7Yl~ , 
Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: ~ \ 

ç- " ,D 
Alberto Youssef ~~..I--~&+ 

'-

ADVOGADO 

Luiz Gustavo Rod i 
=-~ 
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MINISTÉRIO l'úBUCOflIDEIl . .AL 
Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE DECLARAÇ COMPLEMENTAR N° 13 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei na 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
Deputado SIMÃO SESSIM, o declarante se recorda que ele fazia 
parte da bancada e recebia recursos diretamente do líder, de 
valores oriundos dos contratos da PETROBRAS; QUE se recorda, 
ainda, de uma entrega específica, que partiu de um pedido de 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE PAULO pediu pa~ ( 
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declarante entregar uma quantia entre R$ 100.000,00 e 
R$ 150.000,00 para SIMÃO SESSIM; QUE este valor era 
proveniente do caixa geral recebido da PETROBRAS; QUE se 
recorda de PAULO ROBERTO COSTA dizer que não aguentava 
mais os pedidos de SIMÃO SESSIM e por isto se recorda bem 
deste fato; QUE este valor foi entregue em espécie no Rio de 
Janeiro e que o entregador foi ou RAFAELANGULO ou JAYME 
CARECA; QUE se recorda que este dinheiro foi entregue em um 
escritório no Rio de Janeiro, mas não sabe mais detalhes; QUE foi 
o próprio declarante quem entrou em contato com SIMÃO 
SESSIM pelo telefone, identificando-se como emissário de 
PAULO ROBERTO COSTA, pediu o endereço e determinou a 
entrega; QUE questionado se esta anotação está na tabela 
intitulada TRANSCARECA, diz que pode ser que sim; QUE 
mostrada ao declarante o documento TRANSCARECA, o 
declarante afirma que tal documento foi elaborado por RAFAEL 
ANGULO e que não sabe se consta tal valor; QUE consta uma 
anotação de R$ 100.000,00 em agosto de 2011, mas que não pode 
afirmar que se trata do valor entregue a SIMÃO SESSIM, pois 
consta uma interrogação em frente ao valor; QUE RAFAEL, 
quando preenchia o valor, por vezes esquecia de questionar o 
declarante a que se referia o saque e colocava um ponto de 
interrogação, o que deve ter ocorrido no caso; QUE, no entanto, 
tem certeza de que este valor foi entregue; QUE não se recorda se 
foi em época de campanha; QUE não tem certeza, mas pelo que se 
recorda isto foi quando SIMÃO SESSIM assumiu a Comissão de 
Minas e Energia; QUE questionado se o valor era para o SIMÃO 
SESSIM ou para o filho dele, o declarante diz que o valor era 
destinado para SIMÃO SESSIM e não sabe se este último iria 
transferir os valores para seu filho; QUE questionado se houve 
doação oficial para SIMÃO SESSIM, não se recorda ao certo, mas 
houve doações "oficiais" - que eram pagamento de propinas, em 
verdade - por intermédio da JARAGUÁ, QUEIROZ GALV ÃO e 
UTC/CONSTRAN em 2010; QUE não sabe se SIMÃO SESSIM 
foi contemplado em alguma destas doações oficiais, mas que isto 
pode ter acontecido, por meio do Diretório Nacional do PP; 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 10875 
e 10876 padrão Polícia Federal. \ \ 
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MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andre Borges de Mendonça 

c' "-j 
Wilton Queiroz ~a 

• DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE-

Alberto Youssef 
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Luiz Gustavo Ro ngu AB..27865, . 

3 de 3 

~--- -

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

MINISTÉRIO PúBuco FlIDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE V'.<'J''--.Lu ... .:,n,'-'U'''''' COMPLEMENTAR N° 14 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
Deputado ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS, do PMDB do Rio 
de Janeiro, sabe apenas que PAULO ROBERTO COSTA recebia 
muito ele na empresa no Rio de Janeiro; QUE se recorda de 
PAULO ROBERTO ter mencionado o nome dele uma vez, m\~ \ 
não sabe maiores detalhes; QUE não sabe qualquer relação d~ 
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ALEXANDRE com a COMPERJ; QUE PAULO ROBERTO 
COSTA recebia muitos políticos, de dentro e fora da 
PETROBRAS, e nem tudo passava pelo declarante; QUE 
questionado sobre o pedido de ALEXANDRE JOSÉ DOS 
SANTOS em relação ao aluguel de seus terrenos para empreiteiras 
que iniciaram a construção do COMPERJ, diz não ter 
conhecimento sobre tais fatos; QUE não teve contato pessoal com 
ALEXANDRE e nunca fez operação para ele ou qualquer relação 
com ele; 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 
10875 e 10876 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

W
"I /'~(dCL~ 
1 ton ó6eiroz e 1ma 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 
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CLARACOE:S COMPLEMENTAR N° 15 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/0112015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
pagamento de valores para EDUARDO CUNHA e CERVERÓ 
pela empresa SAMSUNG, o declarante se recorda que, em 
determinado dia, o JULIO CAMARGO ligou ao declarante para 
que fosse ao escritório de JULIO para conversar com ele; QUE o 
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POR 

o declarante de maneira bastante rápida, o que era incomum; QUE, 
então, JULIO CAMARGO disse ao declarante que tinha 
intermediado um contrato de aluguel de sondas, no qual PAULO 
ROBERTO COSTA, GENU e FERNANDO SOARES 
participaram, entre SAMSUG MITSUE e a área internacional da 
PETROBRAS; QUE JULIO CAMARGO relatou ao declarante 
que, em determinado momento, deixou de repassar os valores para 
FERNANDO SOARES e este último, para pressionar, fez um 
pedido para que EDUARDO CUNHA pedisse a uma Comissão do 
Congresso para questionar tudo sobre a empresa TOYO, MITSUE 
e sobre JULIO CAMARGO, SAMSUNG e suas relações com a 
PETROBRAS, cobrando contratos e outras questões; QUE por 
isto JULIO CAMARGO ficou bastante assustado; QUE este 
pedido à PETROBRAS foi feito por intermédio de dois Deputados 
do PMDB; Que esta Comissão fez questionamentos à 
PETROBRAS sobre a SAMSUNG, o que pode ser comprovado 
perante a PETROBRAS; QUE houve um pagamento para 
FERNANDO SOARES, no valor de US$ 2,0 milhões, na RFY ou 
DGX, em Hong Kong, e o declarante fez o pagamento deste valor 
diretamente para FERNANDO SOARES, no escritório deste 
último; QUE o nome do EDUARDO CUNHA surgiu através do 
JULIO CAMARGO; QUE, salvo engano, PAULO ROBERTO 
COSTA mencionou o nome de EDUARDO CUNHA durante esse 
episódio; QUE PAULO ROBERTO COSTA dizia ao declarante 
que FERNANDO BAIANO representava o PMDB, mas o 
declarante nunca presenciou encontros de FERNANDO BAIANO 
com algum político do PMDB; QUE esteve com FERNANDO 
BAIANO em três ocasiões: uma vez em um restaurante no Rio de 
Janeiro, na Marina da Glória, oportunidade em que chamou a 
atenção dele por estar indo cobrar valores de empresas em nome 
de PAULO ROBERTO COSTA; QUE nesta oportunidade 
FERNANDO BAIANO disse que o declarante deveria falar com 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE a outra vez foi no hotel SKY, 
na Brigadeiro Luís Antônio e a última no escritório da São Gabriel, 
em ambas para tomar um café e tratar da questão do JULIO 
CAMARGO e da SAMSUNG; QUE, por fim, na campanha de 
2010, o declarante conversou com FERNANDO BAIANO a 
pedido de PAULO ROBERTO COSTA e queria receber valores da 
ANDRADE GUTIERREZ referente à Diretoria de Abastecimento, 
pois havia pressão de cobrança de valores para a campanha; QUE 
foi FERNANDO BAIAN~ quem viabilizou estes recursos, \is 
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POR 

ele tinha contato com OTÁVIO AZEVEDO, presidente da 
ANDRADE GUTIERREZ; QUE o declarante recebeu valores na 
ANDRADE GUTIERREZ em três segundas-feiras seguidas, e 
retirou lá R$ 500.000,00 em cada oportunidade; QUE outras 
empresas comentavam que FERNANDO BAIANO era operador 
da PETROBRAS; QUE PAULO ROBERTO COSTA pediu ao 
declarante que cobrasse os valores de JULIO CAMARGO, no 
valor de USD 1,5 milhão; QUE embora a Diretoria Internacional 
tenha sido a responsável pelo contrato com a SAMSUNG, o 
declarante afirma que PAULO ROBERTO COSTA teria valores a 
serem recebidos porque PAULO ajudou na operação toda, de 
alguma maneira; QUE não sabe como ocorreu, mas somente soube 
disso por conta do problema que houve entre JULIO CAMARGO 
e FERNANDO BAIANO; QUE também JOÃO CLÁUDIO 
GENU também tinha USD 500.000,00 para receber; QUE, 
questionado sobre se houve alguma entrega de valores por parte 
do declarante para EDUARDO CUNHA, o declarante diz que 
fazia caixa dois tanto da OAS quanto da UTC; QUE não fazia na 
totalidade, mas de alguns valores; QUE muitas vezes ou a OAS ou 
a UTC pedia para entregar valores no Rio de Janeiro e o declarante 
pedia para seus funcionários entregarem tais valores; QUE nestes 
endereços nunca foi especificado que os valores seriam entregues 
a EDUARDO CUNHA oU a pessoas ligadas a ele; QUE JAYME 
CARECA, quando esteve preso, perguntou ao declarante se houve 
algum valor para EDUARDO CUNHA, o declarante disse a 
JAYME que não sabia e quem deveria saber seria JAYME; QUE 
JAYME perguntou ao declarante, quando esteve preso na 
carceragem da Superintendência, aqui em Curitiba, sobre uma 
casa amarela em um condomínio na Barra; QUE o declarante não 
tem conhecimento de este imóvel ter ligação com EDUARDO 
CUNHA; QUE o declarante nega que tenha dito a JAYME, em 
alguma oportunidade, que havia determinado a entrega de valores 
para EDUARDO CUNHA; QUE questionado se o declarante 
conhece FRANCISCO JOSÉ REIS, proprietário da casa amarela, 
o declarante diz que não; QUE questionado quem era o 
proprietário da residência amarela; QUE não conhece JORGE 
PICCIANI; QUE esta entrega efetivamente ocorreu, a pedido da 
construtora OAS, mas que o declarante não sabe quem era o 
destinatário; QUE acredita que foram duas parcelas de 
R$ 500.000,00 cada entregues neste endereço, ambas por 
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OAS", que estava junto com o documento TRANSCARECA, 
identifica dois valores entregues no Rio de Janeiro: um de 
R$ 900.000,00, ocorrido em janeiro de 2014, provavelmente, e 
outro de 08 de agosto de 2013, mas cujo valor não está identificado; 
QUE acredita que no original o valor se encontre identificado; 
QUE recebeu da OAS apenas o endereço e o nome da pessoa com 
quem o entregador teria que contatar, mas que não era EDUARDO 
CUNHA; QUE não sabe se era JORGE PICCIANI ou 
FRANCISCO JOSÉ REIS, pois entregou o nome do destinatário 
do valor para JAYME; QUE era comum a empresa dizer para 
entregar um valor para determinada pessoa em determinado 
horário; QUE o declarante apenas determinava ao emissário para 
fazer a entrega; QUE em nenhum momento foi mencionado o 
nome de EDUARDO CUNHA; 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 10879 e 10880 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

rej(..BljiW~ de Mendonça 

runo a rich , 

/pl{-~ 
Wilton <ãdeiroz de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~ :JrvJ Mo" OUQ 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 
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MINISTÉRIO PúBuco FEDERAL 
Procuradoria-Geral da Repliblica 

TERMO DE DECLA S COMPLEMENTAR N° 16 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do ar!. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial N umber 
E2FWJJHDB31EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do ar!. 4° da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
fato envolvendo a TRANSPETRO, ANIVAL FERREIRA 
GOMES e RENAN CALHEIROS, o declarante esclarece que, 
depois que PAULO ROBERTO COSTA saiu da PETROBRAS, o 
declarante e ele continuaram se relacionando; QUE em 
determinado dia, no escritório do decl;rante, na GFD, P~L~ 
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ROBERTO COSTA pediu ao declarante para cobrar do deputado 
ANIBAL GOMES sobre uma parcela que este parlamentar tinha 
recebido e não havia repassado a PAULO ROBERTO COSTA a 
parte que lhe era devida; QUE esta dívida foi no valor de 
R$ 800.000,00, referente à época em que PAULO ROBERTO 
COSTA ainda era Diretor da PETROBRAS; QUE, porém, PAULO 
ROBERTO COSTA não mencionou sobre o que se tratava esta 
transação; QUE não pode dizer se tem relação com a empresa 
SERVENG CIVILSAN; QUE estes fatos se deram em maio ou 
junho de 2012; QUE o declarante não chegou a cobrar estes 
valores do deputado ANIBAL; QUE desde então PAULO 
ROBERTO COSTA sempre reclamou ao declarante que o 
Deputado ANIBAL estava em débito com ele; QUE questionado 
se conhece o escritório FERRÃO, o declarante afirma que conhece, 
pois se trata de um escritório do advogado EDUARDO FERRÃO, 
que era advogado de JOSÉ JANENE no caso do Mensalão e que 
também advogava para o Partido Progressista e para deputados 
deste partido; QUE o declarante fez vários pagamentos em 
dinheiro vivo, proveniente das empreiteiras, para pagar honorários 
que o advogado FERRÃO cobrava tanto do Partido Progressista 
quanto de JOSÉ JANENE e PEDRO CORREA; QUE estes 
pagamentos ocorreram no próprio escritório em Brasília; 
questionado sobre o valor, disse QUE não se recorda, pois eram 
pagamentos mensais, que por vezes atrasavam; QUE era entre 
R$ 40 e 70 mil reais por mês; QUE não sabe se o escritório tinha 
alguma relação com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE 
questionado sobre reivindicação de sindicato de práticos, o 
declarante nada sabe sobre isto; QUE o declarante não conhece 
RENAN CALHEIROS; QUE pouco antes da prisão do declarante, 
foi para Brasília para tentar contato com RENAN CALHEIROS, 
pois tinha emitido algumas debêntures para o Fundo da 
MARSANS, VIAJA BRASIL, e o BANCO MÁXIMO já havia 
oferecido essas debêntures para ao Fundo de Pensão dos Correios, 
o POSTALIS; QUE por ouvir dizer, pelas conversas de mercado, 
que RENAN era o responsável por indicar o diretor financeiro do 
fundo POSTALIS e tinha ingerência neste Fundo, o declarante 
tentou fazer contato com ele, mas não conseguiu; QUE na semana 
em que foi preso ia tentar marcar uma reunião com RENAN, mas 
não teve sucesso; QUE questionado sobre a empresa SERVENG 
CIVILSAN SA, o declarante diz que conhece uma empresa qu ' 
prestou serviços de terraplanagem para a PETROB S n 
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Maranhão, consorciada com GALV ÃO ENGENHARIA e 
FIDENS; QUE teve contato com dois diretores dela, um chamado 
PAULO e outro JULIO, e que recebeu alguns valores referentes à 
Terraplanagem da PREMIM, I ou 11, no Maranhão; QUE os 
valores recebidos foram seis ou sete parcelas de R$ 100.000,00 
cada; QUE estes valores foram para o Partido e para PAULO 
ROBERTO COSTA, excluído o comissionamento do declarante e 
de JOÃO GENU, que era de 5% cada; QUE o PAULO a que se 
referiu esteve em seu escritório na São Gabriel por algumas vezes, 
para tratar do assunto de terraplanagem no Maranhão e outros 
convites, pois queria que o declarante o auxiliasse junto a PAULO 
ROBERTO COSTA; QUE apresentada a foto de PAULO 
TWIASCHOR, o declarante confirma que se trata desta pessoa; 
QUE questionado sobre terrenos da SERVENG, sabia que tinha 
uma propriedade em que passava dutos da PETROBRAS, mas não 
sabe nada sobre tais fatos; QUE não sabe se PAULO ROBERTO 
COSTA recebeu recursos de JOSÉ SERGIO DE OLIVIERA 
MACHADO; QUE em relação ao Deputado ANIBAL GOMES, 
somente tem conhecimento da cobrança da dívida de 
R$ 800.000,00, que PAULO ROBERTO COSTA pediu para o 
declarante fazer, conforme já esclarecido em outro termo; 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 10881 
e 10882 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

AndreYJB~~>.,de Mendonça 

~( 
no çtftíiim'êh ....... 

Wilton Queiroz de Lima 1/1 
DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 
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Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 
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MINISTÉIUO !?ú;Buco fEDERAL 
Pl'ocuradoria-Geral da República 

COMPLEMENTAR N° 17 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU na 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 nO 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31 EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
fato envolvendo o DENATRAN e CIRO NOGUEIRA, 
questionado sobre o Diretor do DENATRAN anterior a JULIO 
ARCOVERDE, o declarante não se recorda quem era; QUE as 
reuniões sobre este tema foram com MARIO NEGROMONTE, 
além de uma pessoa do SIND PEÇAS e uma pessoa indicada pela 
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empresa chinesa, representada no Brasil por uma pessoa de Minas 
chamado SÉRGIO; QUE este SÉRGIO esteve no escritório do 
declarante na Rua São Gabriel, em São Paulo; QUE esteve com 
este SÉRGIO e com MARIO NEGROMONTE na Bahia, em 
reunião, para tratar deste tema; QUE fez reuniões com WALTER 
NISHIYAMA SUCUPIR METER, da SIND PEÇAS, para tratar 
desse tema; QUE após a saída do MARIO NEGRO MONTE do 
Ministério das Cidades, o declarante não teve mais reuniões sobre 
este tema; QUE não teve contato com CIRO NOGUEIRA para 
tratar do tema de rastreadores; QUE também não teve contato com 
JULIO ARCOVERDE para tratar do tema de rastreadores; QUE 
não sabe quem foi o operador indicado por CIRO NOGUEIRA 
para tratar do tema e que não foi HENRY HOUER quem tratou 

. deste tema, pois este último era ligado ao PAULO ROBERTO 
COSTA; QUE sabe que CIRO NOGUEIRA deu continuidade para 
que o sistema fosse implementado; QUE as tratativas passaram a 
ser de SERGIO, CIRO NOGUEIO c o AGNALDO RIBEIRO e 
que muitas vezes o declarante cobrava MARIO NEGROMONTE, 
pois o declarante tinha participação neste assunto e que MARIO 
NEGROMONTE dizia que era CIRO NOGUEIRA e AGNALDO 
RIBEIRO quem estavam tratando do tema; QUE estas tratativas 
começaram em 2011 e se estenderam até 2012, mas o declarante 
não tem conhecimento se efetivamente foi implementada; QUE 
para que ocorressem pagamentos, deveria ter havido antes a 
implementação do sistema de rastreadores, mas que não ocorreu, 
nada obstante a pressão do SIND PEÇAS, que pressionava para 
que fosse implementado; QUE a Associação dos Fabricantes não 
queria a implementação, em razão do custo; QUE o declarante não 
sabe se foi implementado este sistema de rastreadores; QUE o 
declarante não recebeu valores em relação a este esquema e não 
sabe se CIRO NOGUEIRA e AGNALDO RIBEIRO receberam 
valores por este projeto; 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 10883 e 10884 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Wilton Queiroz de Lima / 
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DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~J;o)V\~ 
Erika Mialik Marena • 
DECLARANTE: 

<: 
Alberto Youssef 

ADVOG 

Luiz Gusta o Roffi:l.l~ 

• 

3 de 3 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

TERMO DE .n. ... V'-"-,.., COMPLEMENTAR N° 18 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU na 3, de 19/0112015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do arl. 40 da Lei na 12.850/2013; QUE 
O declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31 EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
fato envolvendo QUEIROZ GALV ÃO e a 
HIDROSSEMEADURA, o declarante esclarece que, no final de 
2011 ou começo de 2012, se não se engana, NELSON MEURER 
e a turma que tinha o comando do Partido Progressista perdeu~ ( 
comando para CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONr~ 
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QUE o novo comando exigiu que o depoente deixasse de operar 
para o partido em função de seu relacionamento com os antigos 
líderes; QUE PAULO ROBERTO, para não inserir um estranho no 
assunto, trouxe HENRI HOYER para operar para os novos 
comandantes do partido; QUE, em contrapartida, as empresas já 
estavam acostumadas a tratar com o depoente, de modo que o 
depoente passou a trabalhar para o HENRI; QUE, HENRI 
demandava e o depoente executava; QUE uma dessas demandas 
se referia a valores da QUEIROZ GALVAO e o depoente sugeriu 
que se usasse um contrato antigo da KFC que possuía um espaço 
para que pudesse ser feita a receita; QUE essa empresa era 
comandada por LEONARDO MEIRELES; QUE HENRI HOYER 
manteve contato com a QUEIROZ GALVAO; QUE foi feito um 
aditivo a um contrato já existente, no valor de um milhão 
seiscentos e pouco reais, entre a QUEIROZ GALV ÃO e KFC 
HIDROSSEMEADURA, por intermédio de LEONARDO 
MEIRELLES; QUE esse aditivo era falso e não correspondia a 
uma prestação de serviços; QUE, depois, LEONARDO 
MEIRELLES repassou ao declarante os valores, deduzindo os 
vinte por cento que lhes cabia e o depoente repassou a quantia 
devida ao Partido Progressista, não sem antes deduzir a sua parte 
e a do GENU; QUE a parte de PAULO ROBERTO COSTA, de 30 
por cento desse contrato, ficou a cargo de HENRI, que entregou os 
valores devidos a ele em espécie; QUE setenta e duas horas depois 
da emissão da nota pela KFC e o recebimento em conta corrente 
dos valores, o valor correspondente aos trinta por cento devidos a 
PAULO ROBERTO COSTA foi disponibilizado a HENRI 
HOYER, assim como a comissão de dez por cento de HENRI 
HOYER; QUE, quanto aos valores remanescentes, estes, por 
ordem de HENRI HOYER, foram entregues em Brasília, em 
espécie, por CARLOS ROCHA, conhecido por CEARÁ, a um 
assessor do deputado ARTHUR DE LIRA; QUE acredita que a 
demanda tenha sido levada a ILDEFONSO COLARES, 
acreditando que era o presidente da QUEIROZ GALVAO à época; 
QUE o declarante simplesmente passou os dados da KFC 
HIDROSEMEADURA, argumentando que essa empresa já 
trabalhava para a QUEIROZ GALVAO, de modo que poderiam se 
valer daquele contrato; QUE, indagado se esse valor teria a ve~ 
com os 37,5 milhões da QUEIROZ GALVAO referente ao .. 
contratos da COMPERJ e RNEST, o declarante disse que sim, e 
esclarece que desse valor (37,5 milhões), até onde sabe, 10 
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milhões foram utilizados para evitar a CPI DA PETROBRAS 
(conforme esclarecido em outro termo), 7,5 milhões foram 
utilizados em doações ditas oficiais (conforme esclarecido em 
outro termo), e 1,6 milhão foi entregue por meio da KFC 
HIDROSEMEADURA, conforme esclarecido acima; QUE, o 
valor restante destes 37,5 milhões não passou pelo depoente e foi 
operado por FERNANDO BAIANO; QUE PAULO ROBERTO 
COSTA recebeu trinta por cento do valor de um milhão e 
seiscentos pagos por meio da KFC HIDROSEMEADURA; 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 10885 
e 10886 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

~!nl/I~ de Mendonça 

Wilton Queiroz de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 
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Luiz Gustavo Rodri 

• 

• 

4 de 4 ,VS 
rf 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

MINlSfÉR10 PúBucoFEI>!lRAL 
Procuradoria-Geral da Reptíbllca . 

TERMO DE DECLARAÇ COMPLEMENTAR N° 19 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
fato envolvendo a campanha de LlNDBERG FARIAS para o 
Senado em 2010, o declarante não sabe nada a respeito; QUE não 
conhece o referido Senador e que nunca fizeram pedido ao 
decl~rante para fazer pagamento a LlNDBERG; QUI? não conh~~ I 
JOSE ANTONIO SILVA PARENTE, vulgo TOTO PAREN ''ZJ 
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QUE conheceu algumas pessoas do PT por intermédio de PAULO 
ROBERTO COSTA ou por relacionamento antigo, como no caso 
de ANDRÉ VARGAS, mas o declarante não tem relação com 
LINDBERG FARIAS; QUE não se recorda de ter feito pagamento 
de dois milhões em 2010 a pedido de PAULO ROBERTO COSTA; 
QUE PAULO ROBERTO COSTA pode ter se confundido; QUE 
PAULO pode ter pedido, além do declarante, tal operação para 
FERNANDO SOARES, JOÃO GENU ou HENRI HOYER 
fazerem tal pagamento, assim como pode ter pedido para as 
empresas realizarem o pagamento diretamente, mas não sabe ao 
certo; 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 
10887 e 10888 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

W"l Q" d L" ~," pd =c. -1 ton uelfOZ e lmV 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 
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Lui 
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MINISTÉRIO PúBLIco FEDERAL , 
Procuradoria-Ge~ da Rçpública .. 

''o ' ''.,'' '.~ 

TERMO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTAR N° 20 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU na 3, de 19/0112015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do ar!. 40 da Lei na 12.850/2013; QUE 
O declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
fato envolvendo a campanha de DlLMA ROUSSEF referente ao 
ano de 2010, o declarante tem a dizer que isso não passou pelo 
declarante; QUE o declarante não operacionalizou nada a esse 
respeito a pedido do PAULO ROBERTO COSTA e não con~ I" 
nada a respeito; QUE o declarante nunca teve contato c~ 
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ANTONIO PALOCCI, seu irmão ou qualquer emissário em nome 
de PALOCCI; QUE PAULO ROBERTO COSTA pode ter se 
confundido em relação a este ponto, pois pode ter repassado esta 
questão para outro operador; QUE quanto à afirmação de PAULO 
ROBERTO COSTA, no sentido de que teria sido o depoente 
procurado para atender demanda de ANTÔNIO PALOCCI, de 
forma a que fossem liberados R$ 2 milhões do Partido Progressista 
para a campanha presidencial de Dilma Roussef, declara, 
categoricamente, que esta afirmação não é verdadeira; QUE 
também não é verdade que o depoente tenha confirmado a PAULO 
ROBERTO COSTA que tenha pago esses R$ 2 milhões; 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 10889 
e 10890 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andre de Mendonça 

d/I' L) 
Wilton Queiroz de LimiJY-

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~~r~~ 
DECLARANTE, ~ 
Alberto Youssef ~ 
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~INlSTÉI~Jo.. PúBLICO FEOEIUL 
Proçur"dQri;rGer~ <I1l R.epública 

TERMO DE DECLARAÇ COMPLEMENTAR N° 21 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31 EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
senador AECIO NEVES, mencionado no TC n. 20, o declarante 
esclarece que na época nâo atuava como operador da 
PETROB~AS, mas sim tinha casa de câmbio e fazia operaç~-~s 
para JOSE JANENE, como doleiro; QUE, pelo que sabe e ou Ir 
dizer, JOSÉ JANENE tinha operações que dividia com o e t o 
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deputado AECIO NEVES, em alguns serviços que as empresas 
prestavam para FURNAS; QUE uma destas empresas era a 
BAURUENSE; QUE esta empresa entregava os valores a JOSÉ 
JANENE, que os repassava ao declarante, para que levasse a 
Brasília ou a São Paulo; QUE JOSÉ JANENE tinha uma "conta 
corrente" com o declarante e a maioria dos valores arrecadados por 
JANENE eram repassados ao declarante; QUE a BARUENSE 
tinha contratos de prestação de serviços com FURNAS; QUE 
questionado quais, disse vários contratos de prestações de serviços; 
QUE o Partido Progressista tinha uma Diretoria em Furnas, mas 
não sabe dizer qual; QUE JOSÉ JANENE era responsável pelo 
recebimento dos valores de FURNAS, referente a uma diretoria; 
QUE ouviu dizer que JOSÉ JANENE dividia esta diretoria com o 
PSDB, por meio do então Deputado AÉCIO NEVES; QUE o 
próprio ex-Deputado JOSÉ JANENE disse ao declarante, 
pessoalmente e por mais de uma vez, que dividia uma Diretoria de 
Furnas com o então deputado AÉCIO NEVES, do PSDB; 
Questionado em que contexto surgia este assunto, o declarante diz 
que isto surgiu de conversas políticas que o declarante tinha com 
JANENE ou que presenciava deste com outros políticos; QUE isto 
também surgia em conversas políticas com outros colegas de 
partido de JOSÉ JANENE, que o declarante presenciava, em que 
se afirmava que a Diretoria era dividida entre o Partido 
Progressista e o PSDB, a cargo do então deputado AÉCIO NEVES; 
QUE questionado sobre a divisão da Diretoria em Furnas, disse 
não saber qual era a mencionada diretoria, mas que sabe dizer que 
a BAURUENSE repassava mensalmente o valor de USD 
100.000,00 apenas para o Partido Progressista; QUE estes fatos 
ocorreram entre 1996 a 2000 ou 2001, mais ou menos; QUE 
durante todo este período houve o repasse mensal da 
BAURUENSE para o Partido Progressista; QUE o valor da 
BAURUENSE era repassado ao declarante pelo próprio JOSÉ 
JANENE; QUE questionado se teve contato com o dono da 
BAURUENSE, respondeu que sim; QUE o proprietário da 
BAURUENSE se chamava AIRTON DARÉ; QUE esse contato 
ocorreu em almoços e jantares em São Paulo, assim como na casa 
de JOSÉ JANENE; QUE já esteve na empresa BAURUENSE, em 
Bauru; QUE quando esteve na BAURUENSE, foi acompanhar 
uma visita à empresa junto com JOSÉ JANENE e ne~a 
oportunidade não houve o repasse de valores; QUE questionado 
já viu o proprietário da BAURUENSE entregar valore 
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diretamente a JOSÉ JANENE, o declarante diz que sim; QUE viu 
AIRTON DARÉ entregar valores por diversas vezes para JOSÉ 
JANENE; QUE o filho de AIRTON DARÉ, que era piloto de 
Fórmula Indy Light, se o declarante não se engana, era patrocinado 
pelo BANESTADO e por isto o declarante se encontrou algumas 
vezes com AIRTON DARÉ aqui em Curitiba; QUE também 
encontrou com AIRTON DARÉ em Londrina, na casa de JOSÉ 
JANENE; QUE os valores recebidos da BAURUENSE eram, em 
sua maioria, destinados a Brasília; QUE questionado se era o 
próprio declarante quem levava estes valores em espécie, o 
declarante diz que sim; QUE entregava estes valores para o próprio 
JOSÉ JANENE em Brasília; QUE JOSÉ JANENE não carregava 
valores; QUE presenciou ANTONIO DAR É entregar valores para 
JOSÉ JANENE em almoços, valores estes que o declarante levava 
pessoalmente para Brasília e os entregava de volta para JOSÉ 
JANENE; QUE questionado sobre o destino destes valores, diz 
que acredita que JOSÉ JANENE dividia entre as pessoas do 
Partido Progressista, mas que não sabe indicar quem eram tais 
pessoas na época; QUE na época o declarante era operador do 
JOSÉ JANENE e emprestava muito dinheiro a ele, principalmente 
na época de campanha, mas não tinha a proximidade que tinha com 
o Partido Progressista como há pouco tempo; QUE os valores para 
o PSDB sequer passavam pelo JOSÉ JANENE ou pelo declarante, 
pois eram duas frentes diferentes; QUE questionado quem era o 
operador do PSDB na época, declara, por ouvir dizer, que era uma 
irmã de AÉCIO NEVES; QUE ouviu dizer que a irmã de AÉCIO 
NEVES era a operadora do PSDB por informações do próprio 
JOSÉ JANENE e do próprio ANTONIO DARÉ; QUE o 
declarante presenciou ANTONIO DARÉ discutir valores de 
Furnas com JOSÉ JANENE e o declarante ouvia dizer que, por 
exemplo, DARÉ não poderia dar mais valores para o Partido 
Progressista, pois ainda tinha a parte do PSDB; QUE foi neste tipo 
de conversas que houve menção à irmã de AÉCIO NEVES; QUE 
acredita que os valores do PSDB também eram entregues em 
espécie, mas não sabe quanto e onde eram entregues; QUE 
também não sabe como era a divisão de valores entre Partido 
Progressista e PSDB; QUE o declarante não teve contato com a 
irmã de AÉCIO NEVES e mostrada uma foto de ANDREA 
NEVES, diz não poder reconhecê-la, pois nunca teve contato c~~ 
ela; QUE também não sabe qualquer outro dado em relação a el . 
QUE nunca teve contato com AÉCIO NEVES; QUE o declaran 
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tinha um controle manuscrito dos valores referentes à 
BAURUENSE ligados a FURNAS; QUE este controle manuscrito 
era feito pelo próprio JOSÉ JANENE e entregue ao declarante; 
QUE não sabe dizer se tal controle manuscrito foi apreendido na 
Operação BANESTADO; QUE questionado onde era guardado 
este controle, declara que ficava na empresa do declarante em 
Londrina; QUE na época somente tinha uma empresa em Londrina, 
chamada YOUSSEF CÂMBIO E TURISMO; QUE em relação a 
FURNAS, o declarante somente fazia operações relacionados à 
BAURUENSE; QUE os valores entregues pela BAURUENSE 
eram às vezes entregues em reais e às vezes em dólares; QUE não 
realizou operação dólar cabo neste caso, mas apenas entrega de 
numerários, tanto em dólares quanto em reais; QUE questionado 
se conhece DIMAS FABIANO TOLEDO, o declarante diz que, se 
for a pessoa que está pensando, a viu uma ou duas vezes com JOSÉ 
JANENE nos anos de 2007 ou 2008; QUE o viu almoçando por 
uma ou duas vezes com JOSÉ JANENE; QUE questionado quem 
era essa pessoa, disse que era uma pessoa que dava consultoria na 
área de energia; QUE mostrada a foto de DIMAS FABIANO 
TOLEDO, que se encontra em anexo, o declarante o reconhece 
como sendo a pessoa mencionada, que almoçou com o JOSÉ 
JANENE; QUE sabe que DIMAS trabalhou em Furnas por ouvir 
dizer; QUE foi JOSÉ JANENE que disse isso ao declarante; QUE 
questionado sobre a empresa TOSHIBA DO BRASIL, disse que à 
época não teve relacionamento com tal empresa, mas que 
posteriormente, na PETROBRAS veio a ter contato com tal 
empresa; QUE a TOSHIBA era uma das empresas contratadas 
para prestar serviços para a PETROBRAS e que pagava valores 
para o Partido Progressista; QUE o representante da TOSHIBA era 
o conhecido como PIVA; QUE se trata de JOSÉ ALBERTO PIVA 
CAMPANA; QUE esta pessoa esteve várias vezes na GFD, no 
escritório do declarante; QUE questionado sobre a pessoa de 
TAKASHI WADA, diz não conhecer; QUE não conhece a 
empresa JP ENGENHARIA; QUE questionado se conhece as 
pessoas de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, 
NILTON ANTONIO MONTEIRO, JOSÉ PEDRO TERRA, 
PEDRO PEREIRA TERRA, WALTER ANNICCHINO, SÉRGIO 
JOSÉ ANNICCHINO, DIEICKSON BARBOSA, REINALDO 
CONRAD e ADEMIR CARNEVALLI GUIMARÂES, diz qUv conhece apenas WALTER ANNICCHINO; QUE o conhece, s 
não me engano, porque era proprietário ou sócio de uma empresa 
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chamada ICOMON; QUE esta empresa presta serviços de 
telefonia, para instalação e manutenção, ou seja, terceirização de 
serviços; QUE nunca realizou e nem ouviu falar de operação 
irregular com esta empresa; QUE WALTER também era sócio de 
uma empresa chamada QUALIMAN, que presta serviços para a 
PETROBRAS; QUE esta empresa não pagava valores para o 
esquema, mas WALTER sempre estava no escritório do declarante 
para ser convidado para prestar serviços para obras da 
PETROBRAS; QUE o declarante sempre tentou ajudar WALTER 
perante PAULO ROBERTO COSTA, mas sempre teve resistência 
do próprio PAULO; QUE não sabe o motivo desta resistência e a 
alegação de PAULO ROBERTO COSTA era problemas sempre de 
cadastro; QUE o declarante nunca recebeu valores de WALTER e 
tampouco o Partido Progressista, ao menos não pelo declarante; 
QUE ROBERTO JEFFERSON somente conhece de nome; QUE 
ouviu falar da "lista de Fumas", mas apenas por comentários; QUE 
soube disto apenas pela imprensa; QUE acredita que o esquema 
relacionado a FURNAS foi até 2000 ou 2001, mas não sabe se foi 
até o final do mandato do ex-Presidente FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO; QUE questionado se houve algum 
envolvimento deste último, o declarante não sabe dizer; QUE em 
2000 ou 2001 os repasses pararam; QUE não sabe o motivo dessa 
interrupção e o JOSÉ JANENE não comentou e nem o declarante 
perguntou; QUE questionado se fez alguma operação para o PSDB, 
o declarante disse que não; QUE questionado se o declarante tratou 
deste tema na colaboração anterior, o declarante diz que não; QUE 
não tratou disso porque na época não foi objeto do acordo; QUE 
já sabia disto na época do acordo, mas como era compadre de 
JOSÉ JANENE preferiu não falar sobre fatos ligados a ele naquele 
momento; 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 
10891 e 10892 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andrey Borges de Mendonça 
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Wilton Queiroz de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

• DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGrf-\U'U 

AB 27865 , 
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Dados Biométricos 

DlMAS FABIANO TOLEDQ 

Relatório de Requerente de 
Passaporte 

JURACY BENFICA TOLEDO 

GERALDO DE ASSIS TOLEDO 
Sexo: Feminino 
Sexo: Masculino 

12/1011944 
Casado(a) 
BRASIL 

País de Nascimento: BRASIL 

Cidade de Nascimenlo: BOCATNA DE MINAS 

Sexo: Masculino 

UF de Nascimento: MG 

Endereço: AVENIDA CANAL DE MARAPENDI, 2500 BL.l APT. 2105 BARRA DA TTJUCA CEP: 22631050. RIO DE 

Telerone: 2124398021 

Email: fab@tolconsultoria.com.br 

02619092-6 

RJ 

CPF do RcsponslÍ\'cl: 

Órgão Emissor: SSPDETRAN 

ICAO Enlr~gue ao Rcquen.:nlc 
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MINISTÉRIO PúBLIco FEDERAL 
Proeuradoria-Gerál da RepúbliCÍl 

lTERMO DE J.J'''''--'-.'''''''''''rv'n~ COMPLEMENTAR N° 22 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação a 
HENRIQUE EDUARDO ALVES, o declarante sabe que JOSÉ 
PIZZOLATTI sempre comentava que conversava com 
HENRIQUE ALVES, que queria que "PAULO ROBERTO o 
ajudasse também"; QUE geralmente PIZZOLATTI comentava 
isto quando o PMDB pressionava a Diretoria de Abastecime~ 
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QUE, porém, não sabe de nenhum envolvimento direto de 
HENRIQUE ALVES e não pode afirmar que ele recebeu valores 
da PETROBRAS; QUE PAULO ROBERTO COSTA sempre dizia 
que era FERNANDO SOARES quem representava o PMDB e é 
este último quem poderia falar sobre isto; QUE somente soube que 
HENRIQUE ALVES conversou com PIZZOLATTI e nunca soube 
de conversas entre HENRIQUE ALVES e PAULO ROBERTO 
COSTA; QUE este último é quem poderá esclarecer sobre este 
tema; QUE questionado sobre a empresa PRS, disse nunca ter 
ouvido falar; QUE questionado sobre o empresário PAULO 
ROBERTO SANTOS, o declarante disse não se recordar; QUE 
também não sabe nada sobre a TermoRio; QUE não sabe nada 
sobre a construção de uma unidade de calcinação de coque verde 
de petróleo no Município de São Bernardo do Campo; QUE o 
declarante não conhece HENRIQUE EDUARDO ALVES e nunca 
fez nenhuma operação para ele; 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 10893 e 10894 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Z~y.-I( ~~ de Mendonça 

B no C:~~l---

Wilton Queiroz de Lima ~ 
~. 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

2 de 3 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



PGR 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 
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lTERMO DE Ll'c.'L- .... ~"""'.,.,v"," COMPLEMENTAR N° 23 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial N umber 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação à 
CBTU, o declarante afirma que FRANCISCO COLOMBO foi 
indicado pelo declarante para o cargo de presidente da CBTU, m~ 
quem "detinha o cargo" era o BENEDITO DE LIRA; QUE com 
a indicação foi do declarante, teve que passar pelo crivo de 
BENEDITO DE LIRA e pelo AR:UR DE LIRA; QUE no final I 
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eram BENEDITO e ARTUR DE LIRA que operavam com 
COLOMBO; QUE FRANCISCO COLOMBO foi visitar o 
declarante por algumas vezes, tanto na GFD quanto na Rua São 
Gabriel em São Paulo; QUE COLOMBO não tinha porque receber 
dinheiro do declarante, pois o declarante não fez nenhuma 
operação para a CBTU; QUE o declarante até tentou fazer 
operações com a empresa CAF, numa questão envolvendo 
reposição de peças, mas que não deu resultado por interferência do 
ARTUR DE LIRA e do BENEDITO DE LIRA; QUE não sabe o 
resultado desta operação; QUE questionado se o nome de 
COLOMBO aparecia na contabilidade do declarante, o declarante 
informa que emprestou dinheiro para o COLOMBO, em uma 
época em que ele precisava e que por isto pode ter aparecido o 
nome de COLOMBO na contabilidade do declarante; QUE 
questionado se ARTUR DE LIRA ou BENEDITO DE LIRA 
receberam valores, o declarante afirma que eles "operaram" tanto 
na gestão anterior e posterior ao COLOMBO; QUE tanto assim 
que COLOMBO comentou com o declarante que entregou 
dinheiro para um assessor que foi posteriormente preso; QUE não 
sabe quanto referidos parlamentares recebiam por isto; QUE 
somente COLOMBO comentou com o declarante sobre o 
pagamento de vantagens indevidas envolvendo a CBTU; QUE, 
entretanto, havia "fofoca" no Partido Progressista de que o 
ARTUR DE LIRA recebia valores da CBTU e não os dividia com 
o partido; QUE, porém, não sabe como foram feitas as operações; 
questionado sobre a pessoa de PEDRO GERARD, diz que não se 
recorda dele; QUE não sabe nada sobre envolvimento da empresa 
ALSTOM com a CBTU; 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 10895 e 10896 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andrey Borges de Mendonça 
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Wilton Queiroz de Limv....-t 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 

Luiz Gustavo Rodr 
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TERMO DE COMPLEMENTAR N° 24 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação a 
DELCÍDlO DO AMARAL relacionado à PETROBRAS, ouviu 
dizer que ele trabalhou na PETROBRAS e que escutou que 
DELCÍDlO tinha "entrada livre" na PETROBRAS; QUE sabe 
apenas que ele tinha influência na PETROBRAS; QUE não sabe 
se DELCÍDlO indicou uma Diretoria na PETROBRAS, \mfs 
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"ouviu dizer" no mercado que ele gozava de influência na 
PETROBRAS; QUE não sabe com quem ele se relacionava na 
PETROBRAS; QUE em relação ao PARTIDO DOS 
TRABALHADORES - PT, o declarante conhece muito pouco, 
com exceção dos fatos relatados; 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 10897 e 10898 padrão Polícia 
Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

._~:l.,;-~~es de Mendonça 

Vi' ~ 
Wilton Queiroz de LimaP 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~~Mauz-~ 
Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: ---
Alberto Youssef 

ADVOGA 

JJ/~27865 
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MINÍSTÉRlOPÜBuco fEDÊRAi 
Procuraaori ..... Gibl da RêpúbJicil 

COMPLEMENTAR N" 25 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial N umber 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação a 
ROMERO JUCÁ, nunca teve nenhum relacionamento com ele; 
QUE, porém, ouviu PAULO ROBERTO COSTA comentar que 
este último havia sido chamado em Brasília pelo PMDB, mais 
especificamente pelo Ministro LOBÃO ou por ROMERO JUCÁ, 
mas não sabe especificamente do que tratavam; ?UE por vezes~ t 
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declarante aproveitava estas viagens de PAULO ROBERTO 
COSTA em Brasília para se reunir com ele e JOSÉ GENU, para 
"bater as contas"; QUE ouviu dizer, em relação ao ROMERO 
JUCÁ, que ele passava demandas para PAULO ROBERTO 
COSTA; QUE questionado se soube de alguma demanda 
específica, o declarante disse que não, até mesmo porque PAULO 
dizia que quem cuidava disso era FERNANDO BAIANO; QUE 
questionado quem dava apoio a PAULO ROBERTO COSTA na 
PETROBRAS, o declarante afirma que, na época do Mensalão, 
PAULO ROBERTO COSTA adoeceu e ficou internado um tempo, 
oportunidade em que tentaram "tomar" a Diretoria; QUE através 
do FERNANDO SOARES, PAULO ROBERTO COSTA obteve 
apoio do PMDB do Senado para se manter no cargo e quem deu 
apoio foi ROMERO JUCÁ, RENAN CALHEIROS, VALDIR 
RAUPP e EDSON LOBÃO; QUE ouviu isto tanto de PAULO 
ROBERTO COSTA quando de JOÃO GENU; QUE PAULO 
ROBERTO COSTA disse que, a partir deste momento, o PMDB 
passou a receber valores das empresas que prestavam serviço para 
a PETROBRAS, ligadas à Diretoria de Abastecimento; QUE a 
partir deste momento, PAULO ROBERTO COSTA passou a dizer 
que o FERNANDO SOARES começou a operar com outras 
empresas, como QUEIROZ GALV ÃO e ANDRADE 
GUTIERREZ, que não tinham ligação com o declarante; QUE, 
questionado sobre a empresa DIAGONAL CONSULTORIA, o 
declarante disse que o nome não lhe é estranho; QUE, porém, não 
sabe especificar nada em relação a esta empresa e não sabe nada a 
seu respeito; QUE não conhece a relação de ROMERO JUCA com 
esta empresa DIAGONAL; QUE não conhece ROMERO JUCÁ e 
nem o irmão dele; 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 10899 e 10900 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andrey Borges de Mendonça 
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Wilton Queiroz de Lima 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: \, 
fl • Alberto Youssef ~ v 

Luiz Gustavo 
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~ISTÉlUO ~Llco<FBD~ 
Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTAR N° 26 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB3IEOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
NELSON MEURER, o declarante diz que ele sempre fez parte do 
"grupo de elite" do Partido Progressista; QUE na época que JOSÉ 
JANENE comandava o Partido, NELSON MEURER era sempre 
um dos que recebia valores mais altos mensalmente, assim co~ , 
na época de campanha; QUE depois d~ falecimento de JOS~ i 
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JANEE, o declarante passou a tratar mais diretamente com 
NELSON MEURER e os outros líderes que sucederam JOSÉ 
JANENE; QUE NELSON MEURER passou a ser líder em 2011 
do Partido Progressista; QUE pode dizer que NELSON MEURER 
"participava de tudo efetivamente" relacionado ao caixa da 
PETROBRAS; QUE na campanha de 2010 foi gasto até mais do 
que 4 milhões de reais durante a campanha de MEURER; QUE os 
valores mais altos NELSON MEURER recebia na época de 
campanha ou na época de liderança; QUE questionado sobre a 
questão de liderança, o declarante diz que, para ser eleito, o l.íder 
faz uma "campanha" entre os membros do Partido Progressista e 
paga valores para os Deputados votarem nele; QUE uma 
campanha de liderança do Partido Progressista, na época, com 40 
Deputados, custava cerca de 5 milhões de reais; QUE era este o 
valor gasto entre os anos de 2006 e 2011; QUE na campanha de 
2010 o declarante fez diversos pagamentos para NELSON 
MEURER, que totalizaram até mais de 4 milhões, conforme dito; 
QUE os pagamentos eram feitos para NELSON MEURER em 
Curitiba; QUE ele sempre ficava no Hotel Curitiba Palace e o 
declarante enviava emissários para entregar valores no referido 
Hotel; QUE o próprio declarante chegou a vir uma ou duas vezes 
entregar dinheiro a ele, mas que a maioria das vezes foi RAFAEL 
ANGULO quem veio para fazer tais entregas; QUE CARLOS 
ROCHA e ADARICO NEGROMONTE também podem ter feito 
uma destas entregas; QUE houve uma ocasião em 2010, em que 
RAFAEL ANGULO e ADARICO NEGROMONTE vieram fazer 
uma entrega em Curitiba e, inclusive, tiveram que pernoitar em um 
Motel, pois não havia vagas nos hotéis da cidade; QUE se recorda 
disto, pois foi motivo de chacotas no escritório do declarante; QUE 
os emissários do declarante também se encontravam com 
NELSON MEURER no estacionamento do aeroporto Afonso 
Pena para a entrega de valores; QUE cada entrega, nesta época, 
era entre R$ 300.000,00 ou R$ 500.000,00, mais ou menos, a 
depender do fluxo do caixa do Partido; QUE quatro pessoas se 
beneficiaram mais na campanha de 2010 dos valores do caixa da 
PETROBRAS, que foram NELSON MEURER, JOAO 
PIZZOLATTI, MÁRIO NEGROMONTE e PEDRO CORREIA 
(que fez tanto a campanha da filha e do genro); QUE, porém, como 
JOSÉ JANENE tinha falecido, por uma questão de consideração e 
por tudo que ele havia feito pelo Partido, ficou acertado de 
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gastaria, que seria entregue para a família de JOSÉ JANENE; 
QUE no final não se pagou a totalidade para a família dele; QUE 
isto foi motivo de várias discussões entre o declarante e referidas 
pessoas; QUE o declarante também utilizou CARLOS CHATER 
para repassar valores para NELSON MEURER; QUE isso ocorria 
quando NELSON MEURER precisava de valores em espécie em 
Brasília; QUE não necessariamente este dinheiro era para o 
próprio NELSON MEURER e poderia ser para o Partido 
Progressista; QUE questionado como ocorria tais repasses, às 
vezes CARLOS CHATER precisava de dinheiro para comprar 
combustível no Posto da Torre e recorria ao declarante, pois sabia 
que, por vezes, o declarante precisava de dinheiro vivo em Brasília; 
QUE então o declarante pagava os distribuidores de combustível 
do Posto da Torre e quatro ou cinco dias depois o declarante pedia 
a CHATER que entregasse os valores em Brasília, diretamente 
para NELSON MEURER, PIZZOLATTI, JOÃO GENU, MÁRIO 
NEGROMONTE ou em outros lugares, a pedido do declarante; 
QUE o declarante tinha uma "conta corrente" em Brasília com 
CHATER; QUE não sabe como este último anotava isto, mas sabe 
que CHATER tinha um controle bem organizado; 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 10901 e 10902 padrão 
Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andre 

Wilton Queiroz de Lima ~t 
.~ 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 
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Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: I 

Alberto Youssef 

• Luiz Gustavo 

• 
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MINISTÉBJO PúBuco FEDERAL 

l'roc~~i .. -Geral~~ .. públiC4!! 

TERMO DE JJJ:.,'--J.",""I~''''V·-''"~ COMPLEMENTAR N" 27 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do ar!. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), além do registro escrito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do ar!. 4° da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
Partido Progressista, após a morte de JOSÉ JANENE, ficaram 
NELSON MEURER, MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO 
PIZZOLATTI e PEDRO CORREAcomo os principais pessoas d~ I 

Partido, de quem o declarante recebia ordens e demandas e co~ ~ 
quem o declarante tinha contato com relação ao assunto PAULO 
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ROBERTO COSTA e PETROBRAS; QUE o declarante recebia, 
de todo os valores das empreiteiras relacionados à PETROBRAS, 
um percentual de 10%, que o declarante dividia com GENU; QUE 
fora isto o declarante cobrava 20% para emitir a nota, além dos 5% 
repassados pelas empreiteiras; QUE para o transporte de valores o 
declarante cobrava um percentual, por vezes 1 %, às vezes 3%, a 
depender do destino; QUE em geral o declarante operacionalizava 
1% do valor do contrato da empresa com a PETROBRAS; QUE 
por vezes o percentual variava, a depender das circunstâncias; 
QUE em caso de aditivos se negociava e o mínimo era 2% e isto 
variava até 5%; QUE questionado se o valor era de 1 % ou de 3%, 
conforme dito por PAULO ROBERTO COSTA, o declarante 
esclarece que PAULO quis dizer que 3% era cobrado globalmente 
das obras ligadas à Diretoria de Abastecimento; QUE, porém, 2% 
ia para a Diretoria de Serviços e apenas 1 % ficava na Diretoria de 
Abastecimento; QUE, então, deste 1 % o declarante fazia a divisão 
e repassava valores para PAULO ROBERTO COSTA (no 
percentual de 30%), para JOÃO GENU (percentual de 5%), o 
declarante ficava com sua parte (percentual de 5%) e o restante 
(percentual de 60%) repassava para o Partido Progressista; QUE 
os valores eram entregues semanal ou quinzenalmente aos líderes 
do Partido Progressista em Brasília; QUE cada um dos líderes do 
Partido recebia, por mês, entre R$ 250.000 e R$ 500.000, a 
depender do recebimento do mês; QUE os líderes eram NELSON 
MEURER, MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTl e 
PEDRO CORREA; QUE para o restante da Bancada era entregue 
uma média de R$ 1,2 milhão e R$ 1,5 por mês, que seria dividido 
pelo líder do Partido Progressista; QUE nem todos da bancada 
receberam; QUE dentre os deputados que o declarante tem certeza 
de que receberam valores estão GLADISON CAMELI, ARTHUR 
LIRA, JOÃO LEÃO, ROBERTO BRITTO, PADRE JOSÉ 
LINHARES, ROBERTO BALESTRA, SANDES JÚNIOR, 
WALDIR MARANHÃO, LUIZ FERNANDO FARIA, 
AGUINALDO RIBEIRO, DILCEU SPERAFICO, EDUARDO 
DA FONTE, ROBERTO TEIXEIRA, SIMÃO SESSIM, 
JERÔNIMO GOERGEN, AFONSO HAMM, JOSÉ OTÁVIO 
GERMANO, LUIS CARLOS HEINZE, RENATO MOLLING, 
VILSON COVATTl, CARLOS MAGNO, ALINE CORRÊA, 
MISSIONÁRIO JOSÉ OLíMPIO, LÁZARO BOTELHO; QUE 
questionado se havia mais alguém, o declarante afirmou que ha~ I 

um outro Deputado de Rondônia que acredita que também recebia1\{ 
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QUE inclusive este Deputado tinha hepatite C e tinha que receber 
vacinas que custavam em torno de R$ 150.000,00; QUE o 
declarante cedeu tal quantia para que referido deputado recebesse 
vacinas em São Paulo; QUE se recorda que houve uma certa 
celeuma no Partido pois alguns "enrolaram" para autorizar e o 
declarante enviou mesmo sem ter autorização de todos os líderes; 
QUE foi ADARICO NEGROMONTE quem entregou tais valores 
para referido deputado; QUE ao ser questionado se referido 
deputado seria CARLOS MAGNO e após lhe ser mostrada a foto 
do referido Deputado, confirma que é ele; QUE referido Deputado 
recebia também os valores mensalmente, além dos valores 
referentes às vacinas; QUE questionado se algum destes 
parlamentares recebeu valores extraordinário, o declarante afirma 
que alguns receberam valores durante a campanha de 2010; QUE 
o declarante não se recorda quem seriam tais pessoas e os valores 
recebidos; QUE estes valores podem ter sido entregues aos 
parlamentares do Partido Progressista por meio de quatro formas: 
entrega de dinheiro em espécie; doações oficiais de empresas; 
transferências do Diretório Nacional ou do Diretório Estadual para 
a campanha do parlamentar; QUE questionado se todos os 
parlamentares que recebiam vantagens indevidas sabiam da 
origem espúria dos valores, o declarante acredita que sim, pois 
PAULO ROBERTO COSTA era voz corrente no Partido e acredita 
que seria difícil não saberem; QUE em 2010 ou 2011 foi feito um 
jantar para PAULO ROBERTO COSTA em Brasília, não se 
recordando em qual restaurante, em que praticamente estavam 
presentes todos os membros do Partido Progressista; QUE este 
jantar foi um agradecimento ao PAULO ROBERTO COSTA e, 
inclusive, foi dado um presente a ele, um relógio Rolex; QUE a 
bancada do Partido Progressista apoiava a manutenção do PAULO 
ROBERTO COSTA no cargo, ao menos até a mudança da 
liderança; QUE o parlamentar não recebia por uma votação 
específica, mas os parlamentares que recebiam estes valores 
mensais ficavam vinculados a votar junto com a liderança, em 
favor do governo; QUE tem certeza de que não receberam valores 
os seguintes deputados: REBECCA GARCIA, DIMAS FABIANO, 
RENZO BRAZ, PASTOR VILALBA, IRACEMA PORTELA, 
ESPERIDIÃO AMIN, PAULO MALUF, GUILHEME MUSSI, 
JAIR BOLSONARO; QUE também a senadora ANA MÉLIA tem 
certeza de que não recebeu; QUE esclarece que pode afirmar q~ ( 
tais pessoas não receberam no período em que havia a lideranç,,\\ 
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mencionada; QUE questionado como sabe que tais pessoas não 
recebiam, o declarante esclarece que quando chegava a época das 
votações, os líderes faziam uma "listinha", em que se apontava os 
nomes daqueles que certamente iriam votar no sentido da liderança; 
QUE o declarante presenciou a elaboração destas listas; QUE a 
lista dos Deputados que votava com a liderança era 
frequentemente repetida na frente do declarante; QUE não sabe 
dizer se estas pessoas recebiam valores de outros esquemas; QUE 
não pode dizer se tais parlamentarem receberam ou não valores 
após a mudança da liderança, em que ARTUR LIRA passou a ser 
líder; QUE em relação a JULIO LOPES, retifica o que disse 
anteriormente e não lembra de este parlamentar ter recebido 
valores, pois na época o declarante acredita que referido 
parlamentar estivesse como Secretário no Rio, pois houve, 
inclusive, uma situação com o Bonde de Santa Tereza, no Rio, que 
descarrilhou, época em que era Secretário; QUE não sabe se os 
recursos que mantinham o Partido Progressista eram apenas da 
PETROBRAS; QUE questionado se o declarante era o único 
operador do Partido Progressista, acredita que não; QUE havia 
outros esquemas que tinham operadores diversos, como no caso 
do Ministério das Cidades, em que, mesmo com o MARIO 
NEGRO MONTE, o declarante nunca conseguiu operar; QUE não 
sabe quem seriam estes outros operadores; QUE esclarece que os 
valores repassados ao Partido Progressista eram provenientes 
apenas da PETROBRAS; QUE havia esquemas específicos, como 
no Ministério das Cidades, mas o declarante acredita que não era 
repassado ao Partido; QUE os valores recebidos eram enviados a 
Brasília sempre em espécie e eram entregues na residência dos 
líderes; QUE os valores repassados a NELSON MEURER por 
intermédio de CHATER eram valores direcionados a MEURER; 
QUE, com exceção de PEDRO CORREA, que sempre deixava 
contas para que o declarante fizesse depósitos em seu favor, o 
declarante afirma que a entrega era feita em regra em dinheiro; 
QUE, porém, certa vez fez também um pagamento da academia de 
PIZZOLATI, não se recordando se era para ele ou se era para a 
esposa ou namorada dele; QUE questionado sobre quem foram os 
líderes, o declarante afirma que MARIO NEGRO MONTE foi 
líder quatro vezes; QUE PEDRO HENRY também foi líder por 
uma vez e, inclusive, na época que PAULO ROBERTO COSTA 
foi empossado, era HENRY o líder; QUE, salvo engano, hOU~ I 
doação "oficial", que era do esquema, através da JARAGUÁ 0_, 
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da QUEIROZ GALV ÃO para o PEDRO HENRY; JOÃO 
PIZZOLATTI foi líder uma ou duas vezes e NELSON MEURER 
uma vez; QUE, conforme já explicado, quando havia a campanha 
para a liderança, havia distribuição de valores para os membros do 
Partido Progressista e que cada campanha ficava em torno de 4 e 
5 milhões de reais; QUE quem recebia tais valores eram os que 
votavam no líder; QUE quando ARTUR DE LIRA conseguiu o 
apoio de EDUARDO DA FONTE, AGUINALDO RIBEIRO, 
CIRO NOGUEIRA e BENEDITO DE LIRA, paralelamente à 
saída de MÁRIO NEGROMONTE do Ministério das Cidades, 
eles passaram a comandar o partido e então foram até PAULO 
ROBERTO COSTA para informar que, dali em diante, quem tinha 
o comando não teria mais; QUE eles afirmaram a PAULO 
ROBERTO que estavam assumindo o comando em relação às 
arrecadações da PETROBRÁS para o Partido Progressista; QUE 
também exigiram de PAULO ROBERTO COSTA a troca do 
operador, excluindo o declarante dali em diante; QUE então o 
próprio PAULO ROBERTO COSTA apresentou a eles HENRI 
HOYER, a quem já conhecia de antes, era seu amigo pessoal e 
gozava de sua confiança; QUE HENRI HOYER era broker de 
navios antes disso; QUE não queriam que o declarante continuasse 
porque era muito ligado ao grupo anterior, especialmente ao JOSÉ 
JANENE; QUE, então, os dois grupos se dividiram e passaram a 
brigar entre eles e o PAULO ROBERTO COSTA ficou no meio 
desta discussão; QUE num primeiro momento dividiram as 
empresas que "contribuíam"; QUE o PAULO ROBERTO viu que 
este assunto não ia funcionar e disse ao HENRY HOYER que 
aparentasse que estava operando para nova liderança, mas que o 
declarante ficaria fazendo de fato; QUE, então, assim continuou 
ocorrendo e o declarante separava o que era da turma anterior e 
repassava as demais empresas para o HENRY HOWER repassar 
ao novo grupo; QUE isto ficou bastante claro no caso da operação 
da QUEIROZ GALV ÃO envolvendo a KFC 
HIDROSEMEADURA, já explicada em termo próprio; QUE, 
porém, isto durou pouco tempo, porque começou a haver muito 
discussão e pecuinhas entre os dois grupos e isto acabou parar no 
Palácio do Governo; QUE muitas vezes ARTUR DE LIRA ia falar 
com a Chefe da Casa Civil ou com GILBERTO CARVALHO; 
QUE outras vezes MARIO NEGROMONTE ia reclamar para as 
mesmas pessoas; QUE questionado ao declarante se a Casa Ci~l , 
e/ou GILBERTO DE CARVALHO sabiam do que se passava, ~ 
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declarante pode afirmar que eles sabiam da briga interna, não 
podendo afirmar que sabiam mais do que isto; QUE, pela 
percepção do declarante, essa divisão interna foi a responsável 
pela queda de PAULO ROBERTO COSTA; QUE o declarante se 
relacionou pouco com HENRI HOYER, pois logo em seguida 
PAULO ROBERTO COSTA caiu e a partir daí o declarante 
somente ficou recebendo os valores atrasados; QUE o declarante 
se reuniu com HENRI HOYER na casa dele em duas 
oportunidades, no final de 2011 e no início de 2012; QUE a 
primeira reunião foi para apresentação e para tratar dos 
recebimentos dos repasses e prestação de contas; QUE, nesta 
ocasião, não houve entrega de valores; QUE na segunda reunião 
entregou valores a HENRI; QUE o próprio declarante entregou os 
valores a HENRI; QUE era uma quantia razoável, de cerca de 
R$ 400.000,00; QUE se posteriormente se reuniu com HENRI 
HOYER em outra oportunidade, no Hotel Windsor, onde o 
declarante se hospedou, apenas para discutir assuntos de 
recebimentos, sem entrega de valores; QUE em outras 
oportunidades pediu para JAYME CARECA entregar valores para 
HENRI; QUE a cada vez entregava a HENRI R$ 400 a 500 mil; 
QUE isto ocorreu quatro vezes mais ou menos - ou seja, foram 
cerca de quatro entregas -, pois foram poucos meses em que esta 
situação com HENRI HOYER perdurou; QUE isso ocorreu entre 
o segundo semestre de 2011 e foi até a saída de PAULO 
ROBERTO COSTA da Diretoria; QUE nunca foi ao escritório de 
HENRI HOYER e não sabe onde fica; QUE sabe que HENRI 
HOYER mora na Barra, em um condomínio atrás do Shopping 
Barra Garden; QUE após 2011 falou com HOYER uma ou duas 
vezes para tratar de amenidades; QUE mostrada uma tabela 
constante na agenda de PAULO ROBERTO COSTA, que ora é 
juntada em anexo, o declarante confirma que tais valores conferem 
com os apontados pelo declarante; QUE confirma que PAULO 
ROBERTO COSTA fez tais anotações a partir de um "batimento 
de contas" que o declarante fez com PAULO ROBERTO COSTA, 
em 2010, durante a campanha; QUE durante a campanha era o 
período que mais fizeram reuniões, pois havia muitas demandas e 
estavam sempre tratando do levantamento de valores; QUE a 
anotação "28,5 PP" significa R$ 28,5 milhões, que era o valor que 
já havia sido pago ao partid.o Progressista; QUE a anotação "7~5 
PNAC" significa provavelmente o valor referente à QUEIRO 
GALV ÃO que o declarante repassou como doações oficiais, 
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conforme já mencionado em termo anterior; QUE a anotação "0,56 
Adv Piz" significa advogado de PIZZOLATTI e está se referindo 
ao valor pago ao escritório que defendia PIZZOLATTI; QUE este 
valor, conforme esclarecido anteriormente, dizia respeito a alguma 
questão da ficha limpa e o dinheiro era proveniente do caixa do 
Partido; QUE este escritório não é o do FERRÃO, mas outro 
escritório que defendia PIZZOLATTI; QUE a anotação "1,0 PB" 
significa o repasse de um milhão de reais para PAULO 
BERNARDO, marido de GLEISI HOFFMANN,jáesclarecido em 
outro termo; QUE a anotação referente a "0,5 WR" diz respeito ao 
pagamento para VALDIR RAUPP; QUE a anotação "0,3 Tvian", 
provavelmente significa TIÃO VIANA, mas não foi o declarante 
quem realizou tal operação; QUE questionado onde fez entregas 
para o Partido Progressista, diz que fez entregas na Bahia para 
MARIO NEGROMONTE (no apartamento dele em Salvador e em 
Brasília, no apartamento funcional); em SANTA CATARINA para 
JOÃO PIZZOLATTI (no apartamento funcional dele em Brasília); 
em Curitiba para NELSON MEURER (no Hotel Curitiba Palace e 
no aeroporto Afonso Penna); em Pernambuco para PEDRO 
CORREIA, que morava na praia da Boa Viagem; QUE ambos 
apartamentos funcionais de PIZZOLATTI e NEGROMONTE 
ficavam na SQS 311, em Brasília, mas não eram no mesmo bloco; 
QUE questionado sobre a empresa CAMARA VASCONCELOS, 
o declarante diz que é uma empresa do Estado de Pernambuco e 
pode ser a empresa em benefício da qual ARTUR DE LIRA pediu 
ao declarante para depositar valores, em pagamento de campanha, 
conforme esclarecido anteriormente; QUE esta empresa pode ser 
de um agiota que emprestou dinheiro para a campanha de ARTUR 
DE LIRA; QUE em relação ao que foi dito no Termo de 
Colaboração n. 44, referente ao pagamento pela ANDRADE 
GUTIERREZ em relação à Refinaria DUQUE DE CAXIAS, o 
declarante esclarece que o valor de R$ 1.500.000,00 foi recebido 
na época da campanha e que tais valores abasteceram o caixa do 
Partido e não foram apenas para PIZZOLATTI e ROBERTO 
TEIXEIRA; QUE a pessoa mencionada como OTAVIO naquele 
termo é OTAVIO AZEVEDO, presidente da ANDRADE 
GUTIERREZ; QUE FLAVIO mencionado era FLÁVIO 
ANDRAADE MATOS, que era "institucional" da ANDRADE, ou 
seja, da Diretoria de Relacionamento; QUE questionado sobre a 
participação JOÃO GENU, todas as reun~ões com PAUL~ I 
ROBERTO COSTA eram agendadas com JOAO GENU, desde a\J 
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época de JANENE e mesmo depois; QUE JOÃO GENU 
participou do assunto PAULO ROBERTO COSTNPETROBRAS 
durante todo o tempo, até 2013/2014; QUE JOÃO GENU não 
mais tinha contato com a parte de políticos, mas JOÃO GENU se 
reunia com empresários e com PAULO ROBERTO COSTA e o 
declarante para definir pagamentos; QUE GENU tinha o apelido 
de GORDO; QUE JOÃO GENU fazia retiradas com CARLOS 
CHATER, no Posto da Torre, que eram remetidos pelo declarante; 
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 10903 
e 10904 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

~-v-H~p-es de Mendonça 

L-/, 

Wilton Queiroz de Lima ~ c 
{ 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

~~n~~ 
DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 

8 de 9 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



-------------------_. 

PGR 

Luiz Gusta 

• 

• 

9 de 9 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



., ~, 

.~ .. ",., 

.' . "." ',. .. ~.~'~,y~; 

. ,. 

.' .' 

~~ .. ' , 

, 

,tO" .. ...• 

',' . -i .; ',. 
.. ' 

. ... 

:':', . \ .. . '.1 . 

I $'. -ot. 'b c;:.J:> 

''.c . .;t~()~ .. t.. ...-::>. íL~ F. .C 

,- Z~:5r'; 
'7" -~" .,,"0">.. --

L' " ." 
~~~1;z'-,/: '.~. ,," -:- . .-;. '.~·'I· ~J~<ff~ 

._~~·:-'6j,· i\h~' ~ .1. "."'-

'~P:'X' r;Z~i~:: 
. ,,~, ... , ... ' .. _ . 

,~<' . 
,' ...... 

.;.-.. 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



• 

• 

TERMO DE DECLARAÇ COMPLEMENTAR N° 28 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
atual Senador ANTONIO ANASTASIA, o declarante afirma que 
em 2010 fazia o caixa dois de algumas empresas e que enviou 
valores para Minas Gerais; QUE recebeu determinações para a 
entrega de valores em Belo Horizonte, com o endereço e o valor; 
QUE o declarante determinou a JAY:E CARECA que entreg\) 
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os valores; QUE, porém, nunca disse para entregar valores para 
ANASTASIA especificamente; QUE foram várias entregas em 
2010 e 2011 em Belo Horizonte, em valores diversos; QUE os 
valores das entregas variavam de R$ 300.000 a R$ 1 milhão; QUE 
também teve uma oportunidade em que o declarante pediu a 
JAYME CARECA que retirasse valores em Belo Horizonte de 
uma empresa, a pedido da CAMARGO CORREIA, 
especificamente por solicitação do Diretor PAULO AUGUSTO; 
QUE a CAMARGO tinha que pagar ao declarante e o Diretor 
apontou uma empresa em Belo Horizonte; QUE não conhece 
ANASTASIA; QUE acredita que as entregas estejam anotadas na 
TRANSCARECA; 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 10903 e 10904 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

~~.s.de Mendonça 

, 
(0 

Wilton Queiroz de Lima I 
DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 
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TERMO DE 

1&1\IlINlIS1'ÍlRiK"I'íÚBI'\cO FED1!l\:AL 
Pt()cwrad'~ril,-Geral da RepíibHca 

~'L,'VC,~ COMPLEMENTAR N° 29 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE 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 seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB3IEOD), 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 custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao 
Consórcio SEHAB, que envolve a OAS e a CONSTRAN, o 
declarante diz que houve emissão de notas das empresas MO 
CONSULTORIA ou EMPREITEIRA RIGIDEZ; QUE na verdade 
esse valor era referente à parte da OAS na obra da CONEST~ í 
RNEST Refinaria; QUE questionado se teve relação com \J 
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consórcio SEHAB ligado à reurbanização da Favela Real PARK 
respondeu que não; QUE questionado sobre um depósito na conta 
da SANTA TEREZA em nome de IVAN PIO, o declarante 
esclarece que esse depósito foi feito a pedido de um escritório de 
advocacia, cujo nome o declarante não se recorda; QUE esse 
depósito foi feito a pedido de uma advogada com o nick ANDREA, 
ao que se lembra, e que esse contato com ela, via BBM, foi 
interceptado; QUE este escritório contatou o declarante para "fazer" 
este valor e o declarante indicou a conta da SANTA TEREZA; 
QUE, porém, quando apareceu o nome de IVAN PIO como o 
remetente do valor, o declarante pediu para o valor ser estornado; 
QUE o declarante pediu para JOÃO PROCÓPIO mandar uma 
carta ao Banco para que o valor fosse devolvido a quem o havia 
transferido; QUE quando o valor entrou na conta, o declarante e 
JOÃO PROCÓPIO perceberam que JOÃO PIO tinha algum 
problema com a Justiça e estava envolvido com a CONTROLAR; 
QUE foi por isso que o declarante pediu que o valor fosse 
devolvido; QUE nunca teve contato com GILBERTO KASSAB; 
QUE a entrada foi de USD 533.335,00 no dia 25.04.2013 e a 
ordem foi devolvida no dia 14.05.2013, conforme documento ora 
anexado; QUE esta conta SANTA TEREZA era do declarante, que 
a gerenciava por intermédio do JOÃO PROCÓPIO; QUE as 
transferências para a ELITE DAY LIMITED eram todas 
transferências feitas para receber valores em reais no Brasil de 
LEONARDO MEIRELLES; QUE era ele quem indicava a conta, 
pois acredita que a conta era de uma cliente dele; QUE o 
apontamento OAS AFRICAN INVESTMENTS LIMITE, no valor 
de USD 1.600.000,00, no dia 17/07/2013, diz respeito a um 
contrato que a OAS pediu ao declarante para operacionalizar; 
QUE este contrato era da OAS AFRICA com SANTA TEREZA; 
pois a OAS precisava retirar dinheiro da OAS AFRICA e enviar 
dinheiro para o Brasil ou fazer algum pagamento no exterior; QUE 
era uma conta corrente, de caixa 2, que o declarante tinha com a 
OAS; QUE questionado com quem negociou esta operação, o 
declarante afirma que quem negociou isto foi o JOÃO PROCÓPIO 
e não se recorda se foi com JOSÉ RICARDO, funcionário da OAS, 
ou ALEXANDRE PORTELA; QUE em relação a esta conta da 
SANTA TEREZA, não há envolvimento de políticos, pelo que se 
recorda; Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se qU~ 
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme v . 
por todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 
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10907 e 10908 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Andrey Bor es de Mendonça 

( 

lch 
.v) 

Wilton Queiroz de Lima 1/ 
DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 

U~'vVt~ 
Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

ADVOGADO 

Luiz Gustavo odrigues Flores, 
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• PKB Remote Access • List of movements • • . . Page 1 of 1 

(jiKBI 
welcome eXT3S0. 
Navlgatlon bar: Global asset by customer D Customer asset by il'lvestments I> Ust of poslUons - Credlt accounts 

Custome-r: 1.1.51884 SANTA TEREZA SERVICES LP Portfollo: IAII 3- PoslUon: 01.978.0001 CURRfm- ACCOUNT 

List of movements 

Date transaction Value date Text* Status Debit EUR Credit EUR Reservation EUR 
ilJ04/201-4 10/0<1/2014 CHGS.c .... 1M.VR.p/O DO 08.04.14 ÁCCOUN'rED 18,33 

09/04/2Q14 08/04(1014 CHGS.ClAlM.YR..P/O 00 0".04.1. ACCOUN'TED 9,62 

08104/2014 08(04/2014 OUA ANO CO UMITEO ACCOUNTED 990,50 

().4/04/20U 04/(}4f2014 TRusrEe NET NZfNAT.BK tlZ ACCQUNTED 992,85 

31/03/2014 31/0312014 CLOSING-ENTRlES ACCOUNTED 250,15 

31103/2014 31/03/2014 SECUFUTlES FEES I QUART ACCCUNTED 2.315.57 

14/01/2014 14/01n014 VIHGT SUR \I'AN/CREDIT lYONNA1S ACCouNTED 21.032,50 

31/12/2013 31/12/2013 CLOSING·ENTlUES ACCOUNTED 132,44 

31/12/:lO13 31/12/2013 SEClJRlTIes FEES IV QUART AéCOUNTEO 2.405,88 

31/12/2013 31/12/2013 CANTONAL srAMP I CEPo 01.001 ACCQUNTED 8,2B 

22/11/2013 22/11/2013 Gatu!, P8lllo ACCOUNTED 20,000,00 

19111/2013 2l}11/i013 Gab.!l, Pzllllo ACCOUNTED 20.000,00 

30/09/201) 30/09/2013 CLOSfNG·eNTflJES ACCOUNTEC 124,47 

J0/09/2OU 30/09/2013 SECUIUTlES FEES lI! QUART ACCOUNTED 2.494,41 

23/0B/2013 22/08/2013 CHARGES '(R.P/O 00 20AUG13 ACCOUNTED SO,OO 

20/0812013 20/08/2013 GREATLANO COMPANV PTE LTO ACCQUNTED 100,032,50 

16/0811013 14/0812013 CHSG REL VR. P/O DTO 13.08.13 ACCOU/'fTEO 50,00 

16/08/2013 15/08/2013 JOAO PROCOPIO/CORNER BANCA ACCOUNTED 10.000,00 

14/08/2013 13/08/2013 GREATLAND COMPANY PTE LTO ACCOUNTED 145,032,35 

05/0712013 09/07/2013 CHGS.CLA1M.VR.P/O 00 09.07.13 ACCOUNTt:D 15,00 

30/0612013 30106/2013 CLOSING·ftfTRJES ACCOUNTED 123,82 

28/06/2013 30/06/2013 SECUIUTIES fEES II QU.ART ACCOUNTEO 2.493,77 

25/06/201) 25/06/2013 VINGT SUR VAN ACCOUNTEO 7.054,55 

13/06/2013 1l/0Snol) START POlriT CQMPANY SA ACCOUNTEO 269.779,10 

Total: 24 14.152,11 0,00 

~ 
https:llremote l.pkb.chIPKBGei/customerAssetMovementsllistMovementsl394521I ?sort=operationDate&order=desc 30/6/2014 ~ 
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. . PKB Rcmote Access - List of positions - Debit .unts 

(PKü] 
Welcome EXT3SO. 

Navigatlon bar ; Global IIssrt by customer ~ Customer asset by Inves;tments 

Customer: 1.1.S7884 SANTA TERezA SERVICES LP Portfollo: rIA:;;n'-------~3:-1·· 

List of positions - Debit accounts 

Position* 
01,333.0002 

01,]33.0003 

01.333.0001 

Total: 3 

Oescription* 
CUI\REN'f ACCOUI'ff 

CURRENT ACCOUNT 

CUIUl.ENT ACCOUNT 

Amount 
-292.6104.12 uso 
-301.264,89 uso 

-1.663.722,68 USO 

https:/lremote I .. pkb.ch/PKBGei/customerAssetPositions/listPositionslnvestment/56 

• 

Equivalent USO 
-292.81",72 

'301.2&4,89 

-1.66],722,68 

-2.257.802,29 

% 
12,91 ~ 

1],34 % 

73,69 % 

100,00 % 

Page 1 of 1 

<S"'-

30/6/2014 ~ - lo:::, 
.+"'$1.'* .. e c:»t SlS.J!II'Cl!!U ;i!IWP'd 
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PKB Remote Access - List of movements • • .. Page I of I 

[PKBJ 
Weleome EXT.3S0. 
Navlgatlon bar! Global assct by customer o. Customer asset bV Investments o. Ust or poSltlons • Oeblt accounts 

Customer: 1.1.S7884 SANTA TEREZA SERVICES LP Portfolio: I Ali :::J Position: 01.333.0002 CURRENT ACCOVNT 

List of movements 

Oate transaction Value date Text* Status Oebit USO Credit USO Reservation USO 
31/03/201. 31/0314:01<4 ctD$ING-ENTRJES ACCOUNTEO 3.0iSO,17 

01/0212014 051021201 4 SANKQ-SIOER COMERCIO IMP, E ex ACCOUNTEO 123.515,93 

07/02/2014 07/02/2014 SANKO-SlbER COMERQO IMP, E Ex ACCQUNTEO 70.294,80 

06/02/2014 OSlOUlO14 SANKo-SIDE!I. COMEA:OO IMP. E EX ACCOUN'TEO 41.220,63 

06/02/2014 0510212014 SANXo-SIOEFl COMERCIO IMP. e EX ACCOUNTED 82.!MB,OO 

0&/01/2014 06/02/2014 SANKO-SIOEA. COMER.ClO IMP, e EX ACCOUNTED 52.948,00 

03/02/2014 03/02l20U S",NKo-STDER COMERCIO IMI'. E EX ACCOUNTEO 123.111.'4 

31/0112014 03/02/2014 5ANKG-S1DER COM~R.OO IMP. E Ex ACCOUNTED 123.111,14 

JO/01/2014 30/01/2014 $ANKo-SIDER COMERCIO IMP, e EX ACCOUNTED 12".210,10 

30/01/201" 30/0112014 SANKo--SIOER. COMERCIO IMP. E EX ACCOUNTEO 12".210,10 

30/01/201" 30/01/2014 SANKo-S10EA. COMERCIO IMP. E EX ACCOUNTED 12:1.346,75 

30/01/2014 30/01{2014 5ANKQ-S10ER COMER.OO IMP. e EX ACCOUNTEO 123.294,8tI 

13101/2014 13/0112014 tROM Ale uso RUS. OROINARY ACCOUNTEO 12.500,00 

31/1212013 31/12/2013 ClOStNG-ENTlUES ACCOUrffEO 6.300,79 

0111012013 01/10/2013 FROM NC USO R.ue. OROtNARY ACCDUNrEO 5.250,00 

30/09/2013 3010912013 ClOSING-ENTR.IES ACCQUNTEO 6.284,51 

:roJ06/2013 30/06/2(1) ClOSING-EN1iUES ACCOUNTEO &.141,52 

03/04/2013 03104/2013 CHG.$.CLAIM.YR.P/O 00 03104/13 ACCOUNTED 15,00 

03104/2013 03/04/2013 HENGYANG STEEL TVSEjBK DF CHIN ACCOUm"EO 284.0433,10 

31/03/2013 3i/03/2013 ClOSING-EtfTPJES ACCOUIfTEO 3.564,63 

30/01/2013 30/01/2013 CREOIT FlU COMMI$SrONS ACCOUNTEO 218,00 

29/01/2013 29/01/2013 CANTONAl STAMP TAX, lffi.29/01 ACCOUrnO 10,95 

25101/2013 24/01/2013 CHGS.cLAIM.YR.P/O 00 24.01.13 ACCDUNTEO L5,oo 

25/0112013 24/01/2013 HENGYANG ST-EEl../BK CHINA-HENGY A(COtJNTEO 1.110.827,64 

Total: 24 -292.814,72 0,00 

~ 
https://remote I . pkb.cbIPKBGeilcustomer AssetMovementsllistMovements/3 789600?sort=operationDate&order=desc 30/612014 N Co=::. 

'. ,,«ti 

33
88

69
01

89
0 

Pe
t 5

24
5



PKB Remote Access - List ofmovements • • 
WKB) 
Welcome EXTISO. 

Navlgation bar: Global asset by customer t> CUstomer asset by Investments f> Ust of posltions • Oeblt accounts 

Cu5tomer: 1.1.57884 SANTA TER.EZA SERVICES LP PortfoHo: IAlI 3 Pos!tlon: 01.333.0003 CURRENT ACCOUNT 

List O, movements 
Date transaction Value date Text* Status Oebit USO Credit USO 
)1/031201. 31/03/2014 ClOSJNG-ENTRIES ACCOUtfTED 1.315.25 

13/01/2014 13/01/2014 FROM A./C uso Rue. ORDINARY ACCOUNTED 4.100,00 

31/12/2013 31/12/2013 ClOSlNG-eIfTRlES ACCOUtfTEO 1.281,29 

OS/ll/2013 08/11/201) CHGS.ClATM.YR.O/P 08.11.2013 ACCOUNTEO 15,00 

08/u/2013 oa/11/101] REALSELF" emRPR1SES (HK) co. ACCOUNTED "5.782,10 

30/09/2013 3010912013 ClOSING·ENTRJeS ACCOUNTEO 431,40 

24'09/2013 24/09/2013 CHGS,ClAIK.YR.P/O DO 24.09.13 ACCOUHTEO 15,00 

2"/0912013 2"'09/200 ReALSELFT ENT./HSeç·HK ACCOUNTEO 45.182,90 

04/09/2013 04/09/2013 CHGS.ClAIM.YltO/P 0-4.09,2013 o\CCOUNTEO 15,00 

004/09/2013 004/09/2013 REALSELF ENTERAAtSES (H.I<.) CO ACCOUNTEO 39.247,55 

21/08/2013 21/08/2013 C:HARGES YR..P/O DO 21AUG13 ACCOUNlEO 15,00 

21/08l201J 21/0812013 GONGMING oUaBItANOVBANK OI' CH. A.CCOUNTEO 60.388,55 

21/08/2013 2l/08,l2013 CHGS REl VR P/O DTO 21.08.13 ACCOUNTED 15,00 

21/08/2013 21/08(2013 HI\lYAN SANHUAN/BANK OF CHINA ACCOUNTEO 61.773,05 

20/08/2013 19/08/2013 CREDIT FIlE COMM. + CANT-STAMP ACC:OUrfTED l29,OO 

07/08/2013 07/08/2013 CHGS REL VR PIO oro 07.09:.201 3 ACCOUNTEO 15,00 

07108/2013 07/08/2(113 YU HAI INTERNAnONAlIHS8C ACCQUNTEO 49.643,20 

Total: 17 -301.264,89 

Reservation USO 

0,00 

Page I of I 

~ 
....s-

https://remote l.pkb.chIPKBGei/customerAssetMovements/listMovements/4007353 ?sort=operationDatc&order=desc 30/6/2014 \ VJ 
~ 
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PKB Remote Access - List of movcments • • 
WKS] 
Welcome EXT3S0. 

Navlglltion bar: Global asset by customer C> Customer-ltSset by Investments I> Ust of posltfons • Debrt accounts 

CUstomer: 1.1.57884 SANTA TEREZA SERVICES LP PortfoHo: I_Ali 3 Posltlon: 01.333.0001 CURRENT ACCOUNT 

List O, movements 
Date transaction Value date Text* Status Oebit USO Credit USO Reservation USO 
OStOBlZOl4 0510612014 CREOrT FILE COMMtSSIONS ACCOUNteO 112,00 

09/0<4/201" 11/04/2014 8 1/2 CM. BANCO 00 BRASIl. SA AccaUNTED 335.164,67 

04/041201" 07/04/2014 8 1/2 % BANCO 00 6AASfl SI. ACCOUNTEO 331.901,37 

3110312014 31/03{2(l14 CLOSING-ENTRJES ACCOUNTEO 3.900,85 

28/03/2014 31/03/2014 63/4 % ARCfLDRMITTAL SI. ACCOUNTED 264.009,68 

28/03/2014 31/0312014- 6: 1/8 CM. eoMBARDJEA. INe ACCOUNTEO 198.374,26 

24/0312014 24/0312014 GAR.M3J4ta BANCO sonSA $A ACCOUHrEO 1.400.000,00 

04/03/2014 03/03/2014 CHGS.CLAIM.YR.O/P 03.03,2:014 ACCOUNTEO 15,00 

03/03/2014 03/03/2014 EUTE OAY UMmD A"OUNTEO 130.045,50 

25/0212014 25/02/2014 INT. 6 3/4 % ARCELORMITTAlSA ACCOUNTEO 8.437,50 

14/0212014 13/0212014 CREOlT FlU CDMMISS10NS Accoumo 112,00 

14/02/2014 14/02/2014 CHGS.ct.AtM.YR.P/O DO 14.02,14 ACCOUrfTEO 15,00 

14/0212014 14102/2014 EUTE DAl LTO/HAItG SENG aK ACCOUNTED 200.044,85 

10/0212014 07/0212014 CHGS,CLA1M,lR,Olp 07.02.2014 ACCOUffTEO 15,00 

10/02l2Q14 07/0212014 EUTE DAl UMlTED ACCOUNTED 250.044,40 

1010212014 07/0212014 &11151748 CIO PK6 "ccoumEO 650.000,00 

03/0212014 03/02/2014 OI.EDIT FILE COMMIS$10NS ACCOUNTED 111,00 

30101/2014 31/01/2014 8 1/2 % BANCO DO BRASIL SA ~ceOUNTED 169.194.45 

21/01/2014 21/01/2014 CHGS,CLAIM.lR,O/P 21.01.2014 AeCOUNTED 15,00 

21/0112014 21101/2014 EUTE DAY UMrTEO ACCOUNrEO 985.043,80 

20/01/2014 17/01/2014 AMOUNT RET.cm YR.P/O 10JO t ACCOUNTEO 984.968,00 

15/01/~014 15/01/2014 INT. 61/8 C!T. aOMBAROIER INe ACCOUNTEO 6.125,00 

14/01/2014 14/01/2014 8/1026893 CIO PKB AccoumEO 200,000,00 

13/01/2014 13/01/2014 CHGS.CLAIM,YR.,O/P 13.01.2014 ACCOUUTED 15,00 

1310112014 13/01/2014 GREAnAND COMP"NY PTE lTO ACCOUNTEO 5{)0.044,35 

13/01/2014 13/01/2014 TO Ale uso RUe. L7M MOTORSPORT AecoumEO 4.700,00 

1)/01/2014 13/0112014 TO Ale uso Rue. $ANKO·SIDER "CCOUNTEO 12,600,00 

10/0112014 09/01/2014 CHGS. CLAIM. YR.O/P 09.01 . 2014 ACeOUNTEO 15,00 

10/01/2014 09/01/201' EUTE DAY UMlTED AccoumEO 985.043,95 

09/01/2014 12101/2014 CHG5.Cl...AIM.YR.P/O DO 10,ll.13 ACCUUNTED 50,00 

03/01120101 06/01/2014 KINGSAELD CON$ULTING CORP ACCOUNTED 1,000.000,00 

03/01/201' 01/01/2014 eTERNAl LEGt:NO CORP ACCOUNTEO 900.000,00 

31/12/2013 31/1212013 CLOSING-ENTRIES ACCOUNTEO 596,44 

10/12/2013 0511212013 I!!MIUTH KEN ACCOUNTEO 50.000,00 

10/12/2013 06/1212013 CHGS REl YR P/O DTO 06.12.13 ACCOIJNTED 15,00 

10/1'2/2013 06/1212013 EXPOSURE PA.ODUcnONS/FIRST SIT "CCOUNTED 300.044,60 

03/12/2013 05/12/2013 a lI' q." QAS INVESTMENT5 ACCOUNTED 191.130,$7 

https:llremotel.pkb.chfPKBGei/customerAssetMovements/listMovements/3452554?sort=operationDate&order-desc 
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PKB Remote Access - List of movements • 
03/12/201) 05/12/2013 9 3/4 ~ CIMENTO T\JP1 S.A. 

26/11/2013 261i1l2013 CI1GS.CLAIM.YR.O/P 26.11.2013 

26111/2013 26/11/2013 THE WINTER80THAN TA.UST COMPArN 

25111/2013 2511112013 CHGS.CLAIM.YR.O/P 2511.2013 

25/11/201) 25111/2013 lHE WINTE$l.BOTHAN fRUST CO.LTO 

19/11(2013 18/11/2013 CHGS REL YA. PIO DTO 14.11.13 

14111/2013 14/1112013 "'ICHAEL A.EASON/ClYOSOALE 

12/11/2013 12/11/2013 INT.9 3/4 Cf. CIMENiO TUPI SA 

06/11/2013 06j1112011 AUl\JMNAL INV./UBp.(iENEVE 

25/10/2013 25/10/2013 COMM. GUARANTEE NR. ])418 

21/10/2013 21/1012013 lNT. B 1/2 ~ 8ANCO DO BRASIL S 

21/1012013 2.1/1012013 INr.8 1/4" OAS INVESTMENTS 

17/10/2013 16/10/20lJ CHGS.CLAlM.YR.O/P 16.10.2013 

17/10/2013 16/10(2013 MU MU INn:RHATlOHAl TAAOING 

14/10/2013 14/10/2013 SANTo!! CLARA PRIVATE EQUITY lLP 

09/10/2013 0711012013 R.e-cREOIT YR.P/O DO 23SEPIJ 

01/10/2013 01/10/2013 TO Ale uso RUB. S,I,NKO-SIDER 

30/09/2013 30/09/2013 CLOSING-ENTRlES 

23/09/2013 23/09/2013 CH,I,RGE5 YR..P/O DO 235EPIJ 

2.3/09/2013 23/09/2013 HRJ11K EXIM/HDfC BANI< 

02/09/2013 02)09/2013 CHG5.CLAlH.YFl,O/P 02.09.2013 

02109/2013 02/09/2013 GREATLAND CDMPA,NY m lTO 

28/08/2013 26/0812013 INT. 6 3/4l\b .6IKELORMmAl SA, 

22/08/2013 22/08{1013 CHGS.Ci.AIM.YR.O/P 22.08.2013 

2.2;08/2013 :1.2;08/2013 U:GACY UNIVERSAL CORPo 

15/08/201l t3/08/201.l Jl.E-CJl.EDTTYR.P/O DO 19JUL13 

09/08/2013 08/08/2013 CHGS.CLA1M.YR.P/O 00 06108/13 

09/0Bt2013 13/001Z013 CHGS.Cl..A1M.YR.PfO 00 06.08.13 

05/08/2013 06/08/Mll SW1NFORO UNlVEPSAL INC 

06/08/2013 06/08/2013 MICHAEL REASON ANO PARTNERS 

26/07/201'3 29107/2013 5YlUELLE lNVESTMEtfTS lTO 

25/07/2013 25/0712013 CHARGES YR.,P/O 00 25JU111 

25/07/2013 25/0'/2013 WORLONET IMPORT!)PMOR.GAN CHASE 

2"/07/2011 2"/07/201] CHGS.CL.AIM,YR.P/O DO 24.07.13 

24/07/2013 24/07/2013 SPREYTON HOLO../ST.GfORGES 81< 

19/0712013 19/07/2013 CHG$.ClAlM.YR.P/O 00 19.07.13 

19/07/2013 19/07/2013 PENOREY ASS.CORP/BK ST.LUOA 

17/07/2013 17/07/2013 DAS AFRlCAN INVESTMENTS UMITE 

15/07/2013 15/07/2013 CHARGES YR.P/O 00 lSJU1l3 

15/07/2013 15107/2013 PIXZAR UMITED 

15/0712013 15/07/2013 INr.6 1/8 ~ BDMBARD1ERINC 

08/07/2013 08/0712013 BIUSIGHELLE ASSET CORP"o 

08/07/2013 08107/2013 CHGS.CWM.YR.P/O DO 08/07/13 

0810712013 08/07/2013 WORLONET IMPORTjJP MORGAN CHAS 

04/0712013 08/07/2013 BEM F1NANCIAl CORPo 

02/07/2013 02/07/2013 CHGS.Cl.A1M.YR.P/O 00 02.07.13 

02107/2013 02l07/20U WORtDNET lMP.EXPjJPM·NV 

ACCOUNTEO 

ACCOUNTEO 15,00 

ACCOUNTEO 12.044,05 

ACCOUNTeO 15,00 

ACCOUNTED 15.394,00 

ACCOUNTEO 24,46 

ACCOUNTfO 2.492,80 

ACCOUN'TEO 

ACCOUNTEO 20,022,35 

ACCOUNTEO 14.011,35 

ACCOUNTEO 
ACCOUtnEO 

ACCOUNTED 15,00 

ACCOUHTED 250.043,95 

ACCOUNn:D 

ACCOUNTED 

ACCOUNlEO 5.250,00 

ACCOUNTEO 532,25 

ACCOUNTEO 15,00 

ACCOUNTED 250,043,95 

ACCOUHTED 15,00 

ACCOUNTED 250.042,80 

ACCOUNTED 

ACCOUNlED 15,00 

ACCOUNTEO 220.043,20 

ACCOUNTED 

ACCOUHTED 23,62 

ACCOUrfTfD 132,91 

ACCOUNTEO 400.1)43,15 

AccaUNTEO 11.169,75 

ACCOUNTED 

ACCOUNTEO 15,00 

ACCOUNTED 250.042,85 

ACCOUNTED 1-5,00 

ACC:OUNTEO 43,904,08 

ACCOUNTED 15,00 

ACCOUNTED t.OOO.~2,.cO 

ACCDUNTED 

AccaUNTEO 15,00 

ACCOUNTED 112.000,25 

ACCOUNTEO 

ACCOUNTEO 

ACCOUNTEO 15,00 

ACCOUNTED 2SO.~1,.45 

ACCOUI'ITEO 

ACCOUNTED 15.00 

AccaUNTED 250.042,05 

• 
100.972,24 

4.875,00 

19,125,00 

8.250,00 

46.000,00 

249.975,00 

8.437,50 

999.985.00 

157.650,00 

1.600.000,00 

6.J59,03 

100.000,00 

80.000,00 

Page 20f4 
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PKB Remote Access - List of movements • • Page 3 of 4 

JO/c6l2013 30/06/2013 CLOS(NG·ENTR.IES ACCOUNTED 84,95 

28/0612013 28/06/201] CHG5.ClAIM.'f'R..PIO 00 lB.Ofi.!] ACCOlJtrrED 15,00 

281061201) 28/06/2013 SPREYTON HQLO,/ST.GEORGE5 BK ACCOUNTED 59.0402,045 

2$/0612013 204'06/2013 CHG5 REl lA. PIO DTO 24.06.13 ACCOUNTEO 15,00 

2510512013 25/06/201) PRONTlMjSANI(O JTAU ACCOUNTEO 300.0./112,60 

25/0612013 26106/2013 START POINT COMPANY SI. ACCOUNTEO 16.764,79 

25/06/2013 27/06/2013 CHGS REl YR. P/O DTO 1".06.13 "CCOUtfTEO 39,92 

21/06/2013 24/06/2013 PAULO OPRINl AccOuNTeo 70.000,00 

20/0612013 20/06/201] CHGS.ClAJM.YR..P/O 00 2O.06.13 ACCOUNHO 15.00 

20/06/2013 20/0612013 PRONlIN/ITIIU SUISSE SA ACCOUtflEO )()().042,90 

19/06,12013 19/0612013 CHGS REL VR P/O DTO 19.06.13 ACCOUNTEO 15,00 

19/0612013 19/06/2013 P1XZAR UMITEO/CrTlSANI< N.Á ACCOUNtEO 400.043,4S 

18(0512013 2010&/2013 8112'Ko BANCO DO BRASIL S.A ACCOUNTED 240.011,05 

14/0612013 1410612013 THETA LlC/SCO LJ. C.ARRéGOSA ACCOUtlTED 1,200.043,25 

1310612013 1<'/06/2013 ST.ART POrNT CONlPANY SA ACCOUNTED 1.000.000,00 

11106/2013 11/06/2013 O~ AfRJCAN IWVESTMEtflS UMm ACCOUNTEO 1.600.000,00 

05/0611013 05/06/2013 CHGS.CLAIM.YR,P/O 00 05.06.13 ACCOUNTEO 15,00 

05/0612013 OS/0612013 EUTE OAY LTO/HSBC'HI{ ACCOUNTED 853.622,15 

24/0S/2013 23/05/2013 CREO.F1LE COMM.+úIoNTONAL STAMP ACCOUtnED 2jO,46 

24/05/2013 24/05/2013 CHGS.RELVR.P/O 00 24.05.13 ACCOUNTED 15,00 

24/05/2013 24/0512013 THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANV ACCOUNTEO 13.191,55 

21/05/2013 21/05/2013 EDSON LOPES AccourrrEO 100.000,00 

21/05/2013 2310512013 PlANETAAlUM QUElUZ LATAM 60S ACCOUNTEO 80,295,00 

J6/05/2013 15/05/2013 CHGS.CLAIM.VRJ'IO DO 13.05.13 ACCOUHTED 23,15 

16105/2013 16/05/2013 CHG5.CLAIM.YR.P/O DO 16/05/13 AccoumEO 15,00 

16/05/2013 16/05/2013 EUTE DAY uMITED/HONG I(ONG ACCOUNTED '}OO.041,35 

16/05/2013 17/05/2013 MELOR ENTERPRISES S.A. ACCOUtrrEO 40.789,64 

13/05/2013 13/05/20J3 MICHAEl REASON/CLYOE5DAlE B/lNK ACCQUNTED 9.292,60 

13/0S/2013 lllOS/2013 INT.9 3/4 '*' CIMErfTO TUPI SoA. ACCOUHTED 4.875,00 

D/OS/201) 14/0512013 RET.FlJNDS VR CREDTT 0024.04. ACCOUNTED 533.335,00 

10/05/2013 10/05/2013 CHGS REl YR P/O DTO 10.05.13 ACCOUNTEQ 15,00 

10/05/2013 10/05/2013 fUTE 0.0.'1' WHTED/HONG KONG ACCOUNTEO 5oo.04J,80 

07/05/2013 0710512013 OAS AfRJC~N' INVESTMENT$ LIMITE ACCOUNTEO 1.600.000,00 

03/os12013 07/05/2013 CHGS REl YR PIO DTO 10.004.t3 ACCOUNfED 39,81 

26/04/2013 26/04/2013 CHGS REL YR P/O DTO 26.04.13 ACCOUNT€Q 15,00 

26/04/2013 26/0"/2013 THETA llC/BCO CARREGOSA ACCQUtiTEO 200.042,35 

26/04/2013 0210512013 ratOcl"~ Irwft,tort Co~. Fie ACCOUNTEO 100.000,00 

24/04/2013 25/0412013 IVAN PIO A.2EVEOO ACCOUNTED 533.335,00 

22/04/2013 22/0412013 INT.8 1/2 ':v. BANCO DO BRASIL 5 ~CCOUNTeO 10.625,00 

22/04/2013 2310"/2013 9 3/. ~ CIMENTO TUPI S.A. ACCOUNTEO 113.065,18 

19/04/2013 2~04/2013 8 1/. ,., DAS INVESTMENTS ACCOUNTEO 218.815,18 

17/0.12013 18/04/2013 MElaR ENTERPR.ISES S.A. ACCOUNTED 303.000,00 

12104/2013 10/04/2013 CHGS.CWM.YR.PIO DO 10/04/13 ACCOUNTED 15,00 

12/04/2013 10/0<112013 BVlSTA lNT./pING /IN BANI( /lCCOUNTED 4{).043,00 

12/0"/2013 10/04/2013 CHGS.CWM.YILP/O 00 10/04/1) ACCOUNTEO 15,00 

12/0412013 10/0412013 GY5HE GROUP lTD/HSeC HONGI<ONG ACCOUNTEO 200.014,95 

12/0"/2013 11/04/2013 CHGS.ClAIH.VR.P/O DO 11.04.13 ACCOUNTEO 15,00 

https:llremote 1. pkb.chlPKBGei/custo mer AssetMovementsllistMovements/34 52554 ?sort=operationDate&order-desc 30/6(2014 ~ 
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PKB Remote Access - List of movements • • Page40f4 

12104/2013 11104/2013 MI!GA CLASS tlt./ANZ-TAlPEl ACCOUIIITEO 6OO.CI<'2,95 

11/04/2013 12/~/2013 M'fLOR errreRPRISES S,A. ACCOUl'fI'fQ 303.000,00 

10/04/2013 10104/2013 ~GS REL VR; PIO DTO 10,('4.1) ACCOUNTEO 15,00 

10/04/2013 1010412013 THETA llC,lBCO U CARRfGOSA ACCOUNTEO lOO.04J,OO 

10104/2013 10/0"'2013 HAMUCH tNOlJSTItlES/CHINA BANI( ACCOUN'TED leo.CM2,95 

03/04/2013 0510-4/2013 Pl.ANETARIUH QUELU2' LATAM 80S ACCOUNTeo 500.92<11.99 

02/04/2013 02/04/2013 6 1/8 ~ BOM8AROIER INe ACCOUIfTED 213.581,81 

31/03/2013 31/03/2013 CLOS1NG-ENTRJfS ACCQUNTED 160,57 

28/0312013 11103/2013 SECU1UT1ES FEES I QUART ACCOuNTEO 1.895,15 

28/0312013 02/0412013 MELOR ENTERPRISES S.A. ACCOUNTEO 303.000,00 

28/03/1013 02/04/2013 63/4'" AR.CELORMmALSA ACCOUtfTEO 279.412,01 

28/03/2013 02/04/2013 a 1{2 ~ BANCO 00 BRASIL SA ACCOUtftEO 313.490,13 

21/03(201] 21/03/20ll CHAR.GES 'r'R..P/O OD 21MAR.ll AI:COUNTED 15.00 

21/03/2013 21/03/2013 WORLONET IMPQRT/HSac SA,NK ACCOUNTED 219.042,30 

19/03/2013 20/03/2013 MELDR ENTERPIUSES S.A. ACCOUNTED 303.000.00 

11/0312013 11/0312013 CHG5.CLAIM.YR.P/O 00 11/03113 ACCOUNTEO 15,00 
11/0J/2013 11/03/2013 GREATtANDCO.IUNITED OVERSEAS ACCOUHTED 500.042,10 

11/03/2013 13/03/201] CHG5.CLAJM.YR..P/O 00 07/03/13 ACCOUNTE"O 39,25 

07/03/2013 1)7/03/2013 THE"TA llC/BCO L.J.LARREG05A ACCOUNTEO t.OOO.D42.25 

07/0312013 08/0311013 KJNGSFIELO CONSUI.TING CORP ACCOUtn"ED 1.000.000,00 

12/0212013 12/02/2013 OHIS CHARGES DTO :a.Ol.13 ACCOUNTED 3.,56 

06/02/2013 07/0212013 KINGSFIELD CONSULTlNG CORP ACCOUNTED 1.000.000,00 

31/01/2013 30/0112013 PAYMENT SeVERAL CHECICS ACCOUNTED 134.384,50 

28/01/2013 30/01/2013 PLANETARIUM QUELU2 LATAM 805 ACCOUNTEO 1.602.574,95 

15/01/201.') Hõ/Ol/2013 KINGSF"lELO CONSULnNG COItP ACCOUNTED 1.000.000,00 

31/12/2012 31/12/2012 CLOSINCrENTRlES ACCOUNTeo 171,90 

28/12/2012 31/12/2012 SECURlnES FEES ACCOUNTEO 890,60 

28/12/2012 31/1212012 CANTONAl STAMP / OEP. 01.001 ACCOUNTED li,12 

04112/2012 0S/t2/2012 KTNGSFIELO CONSULnNG CORP ACCOUNTEO 1.000,000,00 

31110/2012 3ItIO/2012 COMM, GUARANTEE NR. 330418 ACCOUNTEO 13.961.11 

30/10/2012 30{10/2012 COMM. GUARAtn"EE NR. 3J.i 18 ACCOUNTED 10,89 

29/10/2012 31/10/2012 PLAfiETARlUM QUElUZ lATAM BOS ACCOUN1'EO 2.003.174,98 

18/10/2012 19110{2012 KlNGSFIELO CON$ULTING CORP ACCOUNTEO 1,032.-482,00 

1211012012 12/10/2012 ROHILL LTD C1BC F[NANCIAL CENT ACCOUNTED 967.498,00 

08/10/2012 0811012012 CANT. STAMP TAX OEEO OF PlEDGE ACCOUNTED 10,89 

08/10/2012 08/10/2012 SELSEY GlOBAlSA ACCOUNTEO 1.000.000,00 

Total: 167 -1.663.722,68 0,00 

https://remote 1. pkb.chIPKBGei/customerAssetMovements/listMovements/34525 54 ?sort=opcrationDate&order-desc 30/6120 14 ~ 
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,. PKB Remote Acccss • Customer asset by investWts 

IPKSI 
Welcome EXT350, 

Navlgatlon bar ~ Global asset by customer 

Customer: 1.1.57884 SANTA TEREZA SERVICES LP Portfol1o: I AlI iJ 

Customer asset bV investments 

Investment* 
Bond$: f\Jnds 

aom" 
Credlt accounts 

D~t <'Ior;ol.lnt:5 

Total: 4 

Equivalent USD 
4.051.540,00 

350.720,00 

20.9O<t,B9 

·2.592.874,96 

1,830.289,93 

• 

% 
Z21,3ei .,. 

19,16 'lIo 

1,14 "I. 

'141,66 % 

100,00 % 

Page 1 oí 1 

~ 
https:l!remote 1.pkb.chIPKBGeilcustomer Asset/listI nvestmentsfl157884 ?linkController=customer Asset&itemMenuSeJected=Investments&... 8/4/20 J 4 -S" , ex. , 
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• PKB Remote Access - List of movements • • Page 1 of4 
• 

tpKBI 
Welcome EXT350. 
Navlgation bar: Global asset by customer ~ Custemer asset by !nvestments I> llst (Ir posltlons ~ ~bit accounts 

Customer: 1.1.$7884 SANTA TEREZA SER.VICES LP PortfolJo: IAlI 3 Posltlon: 01.333.0001 CURRE,.,.,. ACCOUNT 

List of movements 

Date transaction Value date Text* Status Debit USD Credit USD Reservation USD 
04/04/201-4 01/04/201" S l/2 % BANCO 00 BRASil S/I, ACCOUNTEO 334.901,37 

31/03/20104 )1/03/2014 CLOSTNG-ENTRlES ACCOUNTEO 3.900,85 

28/03/2014 31/0312014 6 3/4 ~ ARCELORMmAL SA .a.CCQONTEO 264.009,68 

28/0312014 31/03/2014 6 1/8 % BOMSARDIERINC ACCOUNTEO 198.374,26 

24/0312014 24,03/2014 GAR.M33418 BANCO SQF1SA 51\ ACCOUf{Tl;D 1.400.000,00 

04/03/2014 03/0312014 CHGS.CLAIM.YR.O/P 03.03.2014 ACCOUNTED 15,00 

0310312014 03/03/2014 ElITE DAY uMITEO ACCOUNTEO 130.045,50 

25/0212014 25/02/201" INT. 6 3/" '!lo ARCELORMlrTAL SA .r.CCOUPfTED 9,437,50 

14/02/2014 H/02/2014 CHGS.a..AIM,YR.P/O 0014.02.14 ACCOlmTEO 15,00 

14/0212014 14/0212014 EUT!; DAV LTO/HANG SENG 81<" ACCOUJ'fTED 200,044,B5 

14/02/2014 13/02/2014 CREDrr ALE COMMISSIONS ACCOUNTEO 112,00 

10/0212014 07(0112014 CHGS.CUIM.YR.O/P 01.(12.2014 ACCOUNTEO 15.00 

10/021201 4 07/02/2014 Eure DAY UMrTEO ACCOUNTEO 250.044,40 

10/02/2014 07/02/2014 8111597411 CIO PltB ACCOUNTEO 650.000,00 

03/0212014 OJ/02/20t4 CItEOrT FII.E COMMISSIONS ACCOtJl'fTfO 111,00 

~0/011201" 31/01/2014 9 1/2 % SANCO 00 BRASIL 5/1 ACCOUNTED 169.994,45 

21/01/2014 21/01/2014 CHGS.ClAJM,YR.O/P 21.01.2014 .4CCOUNTED 15,00 

21/0l/201" 21/01/2014 eUTE DAY UMITEO ACCOUNTEO 995.043.80 

20/01/2014 171°1/2014 AMOUNT RET.Cm YR..P/O lO/OI ACCOUNTED 984,968,00 

15/01/2014 15/0112014 INT,6 1/B qr., BOMBARDIER INC ACCOUNTEO 6.125,00 

14/0112014 14/0112014 8/1026B93 C/O 1'1(8 ACCOUHTEO 200.000,00 

13/01/2014 13/01/2014 CHGS,CLAIM,YR,O/P 13,01.2014 AeCOUNTED 15,00 

13/0112014 13/01/2014 GREI\Tl.A.NO eOMpANY PTE lTD ACCOUNTED SOO.Q.44,35 

13/01/2014 13101/2014 TO Ale uso RUB. l7M MOTORSPORT ACCOUNTED 4.100,00 

13/01/2014 13/01/2014 TO Ale uso RU8, SANKo.SIOER ACCourneo 12.600,00 

tO/Ot/2014 09/01/2014 CHG$,CLAIM,VR..OJP 09.01,2014 ACCOUrITEO 15,00 

10/0112014 09/01/2014 fUTE DAY UMITEO ACCOUNTl:O 995.Q.4J,95 

09/01/2014 12/01/2014 CHGS.CLAIM.YR.PjO 00 10,12.13 ACCOUNTeo 50,00 

03/01/2014 07/0112014 ETERNAL LeGENO COIU' ACCOUNTED 900.000,00 

03/01/2014 0610112014 K1NGSFlELO CONSUmN'G CORp ACCOUNTEO 1.000,000,00 

31/12/201) ]1/12/2013 CLOSING-ENTR.lES ACCOUNTEO 596,44 

10/12/2013 05/12/2013 EMRlTll KEN ACCOUNTED 50.000,00 

10/12/2013 06/1212013 CHGS 1t!1. YR P/O DTO 06.12.1]. ACCOUNTeo 15,00 

10/12/2013 06/1212013 EXPOSURE P1l00UCTIDHS/FIRST 5tT ... ccoumo 300,()4I4.60 

03/12/2013 OS/l2J2()13 e 1/4 'Y. DAS INVESTMENTS ACCOUNTEO 191,930,57 

03/12/2013 05/12/2013 93/4'" CIMEnTO TUPI S .... , ACCOUNTEO 100.972,24 

26/1 1/"2013 26/11/2013 CHGS,CLAIM.VR.O/P 26., U .2013 ACCOUHTEO 15,00 

https:llremote J .pkb.chIP KBGeilcustomer A ssetMovementsllistMovements/34525 54 ?sort=operationDate&order=desc 8/4/2014 
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.. PKB Remote Access - List of movements • 
26/1l{2011 26/11/2013 THE WINTEA.SOTHAN TRUST COMPANY 

25/11/201J 25/11/2013 CHGS.CI..A!M.YR.O/P 25.11.2013 

2SjlU2013 25/11/201) n-te Wlrm;A.eDntAN 1lUJST CO.LTO 

19111/201] 18/1112013 CHGS R.EL VR P/O DTO 1".11.13 

1.,11/2013 14111/2013 MICHÀEL P.EASON!ct YOSDALE 

12/U/2011 12111/2013 INr. 9 3/4 ~ CIMENTO TUPI S.A. 

06/11/2013 06/1112013 AunJMH.AlINV.NsP-GENEVe 

25110/2013 25/10/2013 COMM. GUAR.ArfTEE NR. 33418 

21/10/2013 2l/10/iOI) INr. 8 1/2 % SANCO DO BRASIL 5 

21/1012013 21/10/2013 INr. a 1/"'" DAS INVESTMENTS 

11/1012013 16/10/2013 CHG5.CtAIM.YR.O/P 16.10.2013 

17/10/2013 16/10/2013 MU MU TNTERNATIONAL TRADING 

14/10/2013 14/10/2013 SANTA CLARA PlUVATE EQum l.lP 

09/10/2013 07/10/2013 R.E-CREDrTYR.P/O DO 23$EP13 

01/10/2013 01/1012013 TO IVC USO RUB. SANkD-SIOER 

30/09/2013 30/09/2013 CLOSING'ENTRIES 

23/09/01013 23/09{2013 CHARGES YR.P/O 00 23SEpIJ 

23/09/2013 23/0912013 HIUTIK EXIM/HOFC BANK 

02/09/2011 02109/2013 CHGS.CLAIM.YR.O/P 02.09.:r:Ca3 

02/09/2013 02/09/201) GREATLAND COMPANY PTE LTO 

28/08/2013 26/08/2013 IHl. 6 3/_ % ARCELORMmAL SA 

22/08/2013 22/08/2013 CHGS.Cl.AIM.VR.O/P 22.08.2013 

22/0812013 22/08/2013 LEGAC'Y UNIVERSAL CORPo 

16/08/201) 13108/2013 RE-CRfOIT YR.P/O DO 19lUu3 

09/08/2013 08/°8/2013 CHGS.CLAIM,VR.P/O 00 06108/13 

09/0812013 13/08J20t3 CHGS,CLAJM.YR.PIO DO 06.08.13 

06108/2013 06/08/2013 SWINFORO UNIVERSAL me 

06/08/2013 06/0812013 MICHAEl REASON ANO PAR,THERS 

26/07/201) 29/07/2013 5YRllÕLlE INVESTMENlS LTD 

25/07101013 25/07/2013 CHARGES YR.P/O 00 2S}UL13 

O1S/01/2013 25/07/2013 WORLOrtET IMPQRT/JPMORGA,H CHASE 

2<4/0112013 2-4/07/2013 CHGS.ClAIM.VA..P/O DO 24.07.13 

2<4/07/2013 24/0712013 5PREYlON HOLD./ST.GEORGES aI{ 
19/07/2013 19/0712013 CHGS.C1A.IM.YR.P/O 0019.07.13 

19/07/2013 19/01/201) PENDREY ASS.CORP/SK Sl.WCIA 

17/0712013 11/0712013 OAS AFRICAN INVESTMENTS UMITE 

15/07/2013 15/07/2013 CHARGES YR.P/O DO ISJUL13 

15/07/2013 15/0712013 P1XZMI. UMrTED 

15/01/2013 15/07/2013 INT.6 1/8 % &OMSAROIER INe 

08/07/201) 08/07/2013 SRISIGHEllE AS5ET CORP, 

08/07/2013 00/0112013 CHGS.a.AIM.VR.P/O 00 08/07/1) 

08/07/2013 0lJ/07/2013 WORLDNET IMPORTIlP MORGAN CHAS 

0"'0712013 08107/2013 BERN flHANelAL CORPo 

0210712013 02/07/201) CHG5.CLAI)oI[.VR.P/O DO 02.07.13 

02107/2013 02/07/2013 WORlONElIMP.EXPIlPf+NY 

30/06/2013 30/06/201) CLOSIHG-EIfrRIES 

28/06/2013 28/0612013 CHGS.Cl.AIM.YR.P/O DO 28.06.13 

ACCOUNTED 12.QoI.04,OS 

ACCOUNTED 15,00 

ACCOUNTED 15.394,00 

ACCOUHTfD 2 ..... 6 

ACCOUHTED 2.492,ao 

ACCOUNl'Eo 

ACCOUNTED 20.022.35 

ACCOUNTED 14.011,36 

ACCOUNTED 

ACCOUI'fTEO 

ACCOUNTEO 15,00 

Accoum-eo 250.043,95 

ACCOUNTED 

ACCOUNTEO 

ACCOUNTED 5.250,00 

ACCOUNTEO 532,25 

ACCOUmfO 15,00 

ACCOUNTED 250.043,95 

ACCOUNTEO 15,00 

ACCOUNTED 250.042,80 

ACCOUNTED 

ACCOUNTEO 15,00 

ACCOUNTEO 220.Q.4J,20 

ACCOUNTEO 

ACCOUNTEO 23,62 

ACCOUNTED 132,91 

ACCOUNTEO 400.043,15 

ACCOUNTEO 11.169,75 

ACCOUNTED 

ACCOUNTED 15,00 

ACCOUNTEO 250.042,85 

ACCOUNTEO 15,00 

ACCOUNTED 4J;.9[).4,oa 

ACCOUNlEO 15,00 

ACCOUNTED 1.000,0.42,40 

ACCOUHTEO 

ACCOUHTED 15,00 

AeeOUNTED 112.000,2.5 

ACCOUNTED 

ACCOUNTED 

ACCOUNfEO 15,00 

ACCOUNTEO 250.041,45 

ACCOUHTED 

ACCOuN1EO 15,00 

ACCOUtfTEO 250.042,05 

ACCOUNTEO 804,95 

ACCOUPITEO IS,OO 

• 
".875,00 

19.125,00 

8.250,00 

46.000,00 

249.975,00 

8.437,50 

999.985,00 

157.650,00 

1.600.000,00 

6.159,03 

100.000,00 

80.000,00 

Page 2 of4 
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• PKB Remote Access - List of movements • • Page 3 of4 

28/06/2013 28/06/20n S~EYTON HOLDJST,GEOItGES SI< ACCOUNTED 59.402,45 

25/06/2013 2'1/0612013 CHGS R~L YR, P/O DTO 24.06.13 ACCOUNTEO 15,00 

25/01512013 25/06/2013 PROtfTlM/BANKO lTAU ACCOUNTEO .300.042,60 

25/0612013. 26}06!20lJ STARl POINT COMPA"'Y SA ACCOUNTI:O 16.764,'9 

25/06lZ013 27/06/2013 CHGS REI. yR P/O DTO 1<11.06.13 AteOWfrEO 39,92 

21/06/2013 24/06{2013 PAULO OPlUNI Aa::OUN'TE'P 70.000,00 

20/06no13 20106/2013 CHGS.ClAIM.YR.P/O 00 20.06.13 ACCOUNTEO 15,00 

20/06/2013 20/06/2013 PRONTlN/JTAU SUlSSE $A ACCOuNteo 300.0..2,90 

19/06{201J 1910612013 CHGS REL YR P/O DTO 19.06.13 ACCOUNTED 15,00 

19/06/2013 19/0612013 P1XZAR UlllITEO/CITIBANK H.A ACCOUNTED 400.043,45 

18/0612013 2Oj06/2013 B 1/2 '*' BANCO 00 BRASil SA ACCOUf'fTED 240.011,05 

14/06/2013 14/06/2013 THETA LlC/BCO L.J. CARREGOSA ACCOUNTED 1.200.043,25 

13/06/2013 14/06/2013 START PaINT COMPANY SA ACCOUNTED 1.000.000,00 

11/06/2013 11/06/2013 OAS AJ'RICAN INVESTMENTS UM1TE ACCOUNTEO 1.600.000,00 

0510612013 05/06/2013 CHGS.CLAIM.YR..P/O 00 05.06.13 ACCOUNTEO 15,00 

05/0612013 051°612013 EliTE OAY LTO/HSSC·HI( ACCOUNTED 853.622,15 

24/0512013 23/05/2013 CREO.FIlf COMM.+C\NTONAL STAI'IP ACCOUrfTEO 210,46 

24/0512013 24/0512013 CHGS.RELYR.P/O 00 24.05,13 ACCOUNTEO 15,00 

2-4/0512013 24/0512013 THE WfNTERBOTHAM TRUST COMPANV ACCOUNiEo 13.191,55 

21/05/2013 21/05/2013 EDSON LOPES ACCOWITED 100.000,00 

21/05/2013 23105/2013 Pl.ANETARlUM QUElUZ lATAM 60S ACCOUNTEO 60.295,00 

16/05/:2013 15105/2013 CHGS.CLAIM.VR.P/O DO 13.0S.13 ACCOUNTED 23,15 

16/0S/2013 16/0512013 CHGS.CLAIM.VR.P/O 0016/05/13 ACCOlJNTED 15,00 

1610512013 16/05/2013 EUiE OAY UMtTED/HONG !CONG ACCOUIfTED 700.041,35 

16/0512013 17/05/2013 MELaR. ENTERPRlSeS S.A. ACCOUNTEO 40.789,6.04 

13/05/2013 13/0512013 MICHAEl R.eASQN/ClYDESDALE BANI( AiCCOUNTEO 9.292,60 

13/05/2013 13105/2013 INT. 9 3/4 ~ CIMENTO TUPI S.A. AeCOUNTEO 4.875,00 

13/05/2013 14/05/2013 RET.FU!'lOS YR CREOIT 00 24.04. AeCOUNTEO 533.335,00 -, 
10/0S/2013 10/0512013 CHGS REl VII. P/O DTO 10.05.13 AceOUNTEO 15,00 

10/05/2013 10/0512013 fUre OAY UMITEo/HONG KQNG ACCOUNTEO 500.041.80 

07/05/2013 07/05/20lJ OAS AFRlCAN INVESTMENTS UMITE ACCOUNTEO 1.600.000,00 

03/05/2013 07/0512013 CHGS REL VR PIO DTO 10.0.04.13 ACCOUNTED 39,81 

26/04/2()lJ 26/0412013 CHGS REL VR. P/O OTO 26.04.13 ACCOUNTEO 15,00 

26104/2013 26/0412013 'fH~A LLC/BCO CA.RREGOSA ACCOutrrEO 200.0<12,35 

26/04/2013 02/0512013 TattJlllne Il'I'tl!StoB Corp. FlI! ACCOUI'fTEO 100.000,00 

24/0,,/2013 25/04/2013 lVAN PIO "2EVEOO ACCOUNTEO 533.335,00 D 

22/0>1/2013 22/0412013 INT.8 1/2 % BANCO 00 BRASIL 5 ACCOUNTEO 10.625,00 

22/0<1/2013 23/0412013 9 3/4 ~ CIMErfTO TUPl S.A. ACCOUNTED 113.065,18 

19/0-'/2013 22/04/2013 8 114 '*' OAS lNVESTMENTS AceOUNTED 218.815,18 

17/04/2013 18/04/2013 MELaI!. ENTER.PRlSes S.A. ACeOUI'fTED 303.000,00 

12/04/2013 10/0412013 CHGs.cLAIM.VItP/O 00 10/04/13 AeCOUNTEO 15,00 

12/04/2013 10/04/2013 BVISTA iNT./PlNG AN SANK ACCOUNTED 40.0<13,00 

12/04/2013 10/04/2013 CHGS.CLAIM.VItP/O 00 10104/13 ACCOUNTEO 15,00 

lU04/2013 10/0412013 GYSHE GROUP LTD/HSBC HONGKONG AceOUNTEO 200.074,95 

12/04/2013 U/0412013 CHGS.CLAIM.VR.P/O 0011.04.13 AceOUNTED 15,00 

12104/2013 11/04/2013 MfeiA. eLASS TR../ANZ·TAIPEI AceOUN1EO 600.042,95 

11/04/2013 12/04/2013 MELOR ENTERPRlsEs S.Ai. ACCOUNTEO 303.000,00 

~ 
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PKB Remote Access - List of movements • • 
10/04/2013 10104/2013 CHGS REl YR. P/O DTO 10.04.13 ;,CCOUNTED 15,00 

10/Q.4/2013 10/04/2013 THET'" LLCJBÇO U CARREGOS" ACCOUNTEO 100.043,00 

10/04/2013 10/0412013 HANRlCH INOUSTAJESjCHINA BANI( ACCOUNTEO 180.042,95 

03/04/2013 05/0..12013 PlANETARIUM QUELUZ LATAM aos ACCOUtITeO 500.924,99 

02/04/2013 02/04/2013 6 1/8 % 8OMBARDIEII. INe ACCOUHTEO 213.581,81 

31/03/2013 ]1/03/2013 CLOSING-ENTRJES ACCOUNTED 160,57 

28/03/2013 31/0312013 SECUR.JT1ES FEES r QU,lII.T ACCOUNTEO 1.895,15 

28/03/2(1) 02/04/2013 MELaR ENTERPfl.JSES S,A, ACCOUNTED 303.000,00 

28/03/2013 02/04/2013 6 3/4 ~ AR.CElORMlrrAl SA ACCOUNTEO 279.412,01 

28103/2013 02/0~/2013 8 1/2 ~ BANCO DO BRASIL. S", ... ccourm:,o 31.3 .... 90.13 

2t/03l2013 21103/2013 CHARGES YR.P/O 00 21MAR13 ACCDUNTEO 15,00 

21/0312013 21/03/2013 WORlDNET lMPORT/H58C BANK ACCOUNTEO 2J!).042,30 

19/03/2013 20/0312013 MELOR. ENTERPRlSES S.A. ACCOUI'f1'fD .303.000,00 

11/03/2013 11/03}1013 CHGS.ClAJM.YR.P{O DO 11/03113 ACCOUIO'ED 15,00 

11/03/2013 11/0JJ2013 GREAT1..ANO CO./UHITEO OVERSEAS "CCOUNTEo 500.0.2,10 

11}03/2013 13/03/10i3 CHGS.ClAJH.YR.P/O DO 07/03/13 ACCOUNTEO 39.25 

07/0312013 07}03/2013 THETA LLCJBCO L.J.CARREGOSA ACCOUNTEO 1.000.042,25 

07/03/2013 08/0312013 I<JNGSFJELO CONSULnNG CORP ACCOUNTfD 1.000.000,00 

12}02l2013 12l02/i013 OHLS CHARGES DTO 21,01.13 ACCOumeO 34,56 

06/0212013 07/02/2013 KINGSFlELO CONSULnNG COIU' ACCOUNTEO 1.000_000,00 

31/01/2013 30/01/2013 PA'r'MENT SEvEAAL CHECI<S ACCOUNTED 1)4,3804,50 

28/01/2013 30/01/2013 PLANETAAlUM QUfLUZ LATAM aos ACCOUNTED 1.602.$74,95 

15/01/2013 16/01/2013 KING5FIELD CONSULnNG CORP ACCOUNTED 1.000.000,00 

3IJl2/2012 31/12/2012 CLOSING-ENTRlES ACCOUNTEO 177,90 

28/12/2012 3t}I212012 SECUJUTIES FEES ACCOUHTEO 890,60 

28/1212012 31/12/2012 CANTONAL STAMP 1 OEP. 01.001 ACCOUNTEO 11,12 

0411212012 05/12/2012 KINGSFlELD CONSULTING CORP ACCOUNTEO 1.000,000.00 

31/10/2012 31/10/2012 COMM. GUARANTEE NR. 33418 ACCOUNTEO L3.961,11 

30110/2012 lO/10/2012 COMM. GUARArrrEf NR. 33418 "'CCOUNTEO 10,89 

29/10/2012 31/10/2012 PlANETARlUM QUELUZ LATAM 80s ACCOUNTEO 2.003.114.98 

18/10/2012 19/10/2012 I(lHGSFlELO CONSULTlNG CORP ACCOUNTEO 1.032.4$2,00 

12/U)}2012 1211012012 ROHILL LTO oac FlNANCIAL CENT ACCOUNTEO %7.498,00 

0811012012 08/1012012 CANT. STAMP TAX OEeO DF PLEDGE ACCOLJNTEO 10,89 

08/10/2012 08/10/2012 SELSEY GLOBAL $A ACCOUNTEO 1.000.000,00 

Total: 165 -1.998.795,35 

https://remotel. pkb.chIPKBGeilcustomer AssetMovementsllistMovements/34525 54 ?sorl=operationDate&ordel""desc 
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TERMO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTAR N° 30 
ALBERTO YOUSSEF 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o 
Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República 
através da Portaria PGR/MPU nO 3, de 19/01/2015, e a Delegada 
de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme 
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro 
Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz 
Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a 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 declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao 
direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14 do ar!. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE 
o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 
mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial Number 
E2FWJJHDB31EOD), além do registro eserito (duas vias do termo 
assinadas em papel), nos termos do §13 do ar!. 4° da Lei nO 
12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados 
e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora 
presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE sobre a 
PETROQUÍMICA TRIUNFO, o declarante pode dizer que se trata 
de uma empresa de propriedade de dois irmãos e da PETROBRAS; 
QUE estes dois irmãos brigaram entre eles e a família se dividiu, 
sendo que de um lado tinha dois irmãos e de outro uma filha; QUE 
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• 

PGR 

houve uma briga entre as famílias, que virou judicial; QUE a 
PETROBRAS precisava ou fazer a ampliação ou algo neste 
sentido e queria comprar as ações da TRIUNFO e não havia como 
fazer isto porque havia esta briga judicial entre os irmãos; QUE a 
PETROBRAS não se sentia confortável em cobrar as ações nestas 
circunstâncias; QUE o JOSÉ JANENE levou este assunto ao 
PAULO ROBERTO COSTA, pois um dos genros pediu a 
JANENE que interferisse para solucionar impasse; QUE o 
declarante presenciou estes pedidos; QUE PAULO ROBERTO 
COSTA disse que não era possível adquirir a TRIUNFO, pois 
havia esta briga entre irmãos; QUE a PETROBRAS preferiu, então, 
fazer um aumento de capital na TRIUNFO e esta família teve as 
ações encolhidas; QUE questionado se alguma pessoa se 
beneficiou indevidamente com esta operação, o declarante afirma 
que, pelo que sabe, não; QUE questionado se havia algum 
interesse específico da ODEBRECHT nisto, o declarante afirma 
que esta empresa criou a NOVA BRASKEM, conforme já dito 
anteriormente, mas não pode dizer se houve algum interesse ou 
intervenção desta empresa; QUE questionado se houve o 
envolvimento de alguma autoridade com estes fatos, o declarante 
afirma que não sabe dizer; 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 10909 e 10910 padrão Polícia Federal. 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

,~~ de Mendonça 

Wilton Queiroz de Lima / 

-0 . 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL: 
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PGR 

Erika Mialik Marena 

DECLARANTE: 

Alberto Youssef 

• Luiz 

• 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Nesta data, encerra-se o terceiro volume destes autos, com término à folha 
nQ 655. 

Brasília, 24 de feliefe"::::]015 . , 
// 

/ 
FABIÁNO MOREIRA 

f 

J!iatrícula 2535 
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