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sistemătica de repasse de propinas na Petrobras para politicos, 
o declarante afirma gue todos os grandes contratos desta 
el11presa publica participavam empresas (el11preiteiras) Carte
lizadas; QUE tais empresas fixaval11 em suas propostas uma 
l11argem de sobrepreyo de cerca de 3% em relayao aos con
tratos da PETROBRAS a serem repassados aos politicos; 

Em outra oportunidade, no dia 20 de novembro de 2014, 

ALBERTO YOUSSEF detalhou como funcionava a di,tribui,ăo 

da propina 110 âmbito do Partida Progressista - PP (Termo de Co

labora,ăo ,,°49): 

QUE, a distribuiyao do dinheiro iniciava corn JOSE JANE
NE, o gual receberia a pon;ao maio, por ser o organizados 
do esguema; QUE~ as demais lideran~as~ os deputados 
MARIO NEGROMONTE, PIZZOLATTI, PEDRO 
CORREIA e NELSON MEURER recebiam um per
centual dos recursos que ingressavam; QUE, a media 
de ingresso de receltas era de cerca de guatro a cinco mi
lhoes de reais; QUE, os demais parlamentares recebiam 
entre 10 e 150 miI reais mensais conforme a sua for
~a politica dentro do partido sendo que os nomes de 
todos os que recebiam foi declina do anteriormente 
em outro termo de colabora~ăo~ ao qual se reporta 
nessa oportunidade; QUE, os repasses eram feitos em es
pecie; QUE, detalha gue o valor dos demais deputados era 
entregue a JANENE, gue se encarregava de distribui-Io, sen
do gue esse papel em algumas oportunidades foi desempe
nhado por !'IZZOLATJ e PEDRO CORREA; QUE, a 
parte de MARIO NEGROMONTE foi entregue em algu
mas oportunidades em Brasilia e outras na residencia deste 
em Salva dor; QUE, acrescenta gue em algul11as oportunida
des o dinheiro fruto do comissionamento do partido serviu 
para custear a Jocayao de aeronaves para o deslocal11ento de 
MARI O NEGROMONTE enquanto Ministro das Cida
des; QUE. esse valor năo foi descontado do comissionamen
to devido ao mesmo; QUE, a maior parte dos recursos a gue 
se refere provinham de contratos da PETROBRAS, todavia 
alguns valores foram oriundos de contratos do DENA-
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TRAN e de outras fontes tratadas pessoalmente por JANE
NE; QUE, quando da eleiyao do lider do partida ao final de 
cada ano havia um pagamento extra aos parlamentares a fim 
de gue votassem em quem fosse escolhido pela grupa for
mado por JANENE, MARIO NEGROMONTE, PIZZO
LATTI, PEDRO CORREIA e NELSON MEURER; 
QUE, acredita gue os valores entregues a cada parlamentar 
seguia a mesma era anterior, ou seja, cada um recebia de 
acorda com a sua represematividade e farca politica; QUE, 
alem do declarante tef levado esses recursos pessoalmente a 
13rasilia, tambem utilizou as pcssoas de ADAR.ICO NE
GROMONTE, RAFAEL ANGULO, CEARA (CARLOS 
ROCHA) e HABBIB CHATER; QUE, detaIha que os va
lores em especie entregues por HABBIB aos parlamentares 
era repassados ao mesmo mediante depasitos feitos aos fOf

necedores de combustivel ao Posta da Torre ou em favor do 
proprio posto; QUE, esses depasitos partiam das contas de 
WALDOMIRO DE OLIVEIR.A, nao tendo feitos contratos 
para formalizar essas transferencîas; QUE, essas transferencîas 
a HABBIB eram tratadas corn o emprestimos feitos ao mes
ma, gue eventualmente precisava de dinheiro, sendo gue a 
devolu~ao era feita medlante entrega de recursos aos parla
mentares; QUE, perguntado coma era feito o controle do 
dinheira gue estava entrando e o gue repassava aos parla
mentares gue realizavam a distribui~ao interna para os inte
grantes do PP, afirma gue nao existia um controle sobre 1SS0, 

pois tac logo recebia esses valores o declarante repassava as 
comiss6es de PAULO ROBER TO e GENU e retirava a sua 
parte, entregando em seguida os recursos pertencentes ao 
partido; QUE, nao havia contrale tam bem das transferencias 
feitas por meio de HABBIB; QUE, os valores ate cerca de 
guinhentos mii eram levados em especie no corpo do decla
rante ou das pessoas gue prestavam servi~os a sua pessoa; 
QUE, para guantias maiores o declarante fretava aeronaves, 
sempre pagando em especie e sem documentar a opera~ao; 
QUE, perguntado de fez pagamentos a outros diretores ou 
empregados da PETROBRAS aIom de PAULO ROBER
TO COSTA afirma gue nunca o fez e nem foi objeto de 
comentârios de PAULO ROBERTO gue esse dinheîro esti
vesse sendo entregue a terceiros; QUE, acrescenta gue alguns 
parlamentares eventualmente passavam no escritorio da 
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GFD em Sao Paulo para conversar ou pegar a sua parte do 
comissionamento, recordando gue la estiveram PIZZOLAT
TI, NELSON MEURER, ROBERTO TElXEIRA, MA
RIO NEGROMONTE, PEDRO CORREA, ALINE 
CORREA,ARTUR DE LIRA eVALDIR MARANHAO; 
QUE, acredita gue houvesse junto ao escrit6rio da GFD al
guma anota(ţăo acerca dos valores repassados ao menciona
dos parlamentares, uma vez se tratando de um procedimento 
excepcional, sendo gue os recursos entregues na sede da 
GFD eram de fato descontados daguil0 gue era mensalmen
te pago aos parlamentares; QUE, isso era comunicado a 
JOSE JANENE e aos demais lideres para conhecimento; 
QUE, com rela(ţao a ALINE CORREA mesma ia ao seu 
escrit6rio para encontrar o pai, PEDRO CORREA, ounca 
teodo recebido dinheiro em especie nas maos do declarante; 
QUE, acredita gue ela recebesse o repasse mensal em BrasÎ
li a, tendo sido ben etic iada por doa(ţoes oficiais feitas pelas 
empreiteiras na epoca de campanha, taI como diversos outros 
parlamentares; QUE, o valor dessas doat;oes oficiais era des
contado do comissionamento gue era devido pelas emprei
teiras por conta dos contratos junto a PETROBRAS; QUE, 
afirma gue JOSE JANENE contratou o escrit6rio de advo
cacia FERRAO para a defesa de parlamentares gue o neces
sitassem, sendo os honorarios pagos com o dinheiro do co
missionamento; QUE, o pagamento era feito em especie por 
algum funcionario do declarante; QUE, acredita gue o escri
t6rio nao soubesse gue o dinheiro provinha do declarante, 
pois os recursos eram entregues apenas em nome de JOSE 
JANEN.E; QUE, o valor mensal iniciou com guarenta mii 
reais e depois aumentou para setenta, sendo feitos alguns pa
gamentos esporadicos em tomo de duzentos mii reais quan
do o escrit6rio FERRAO defendeu JANENE na epoca do 
mensalao. 

A estrutura criminosa montada no âmbito do Partido Pro-

gressista era estavel e perene, permanecendo em funcionamento 

mesmo apas a aIterat;ăo na estrutura de comando do partido, con

forme relato do operador do esquema ALBERTO YOUSSEF 
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(Termo de Colabora,ăo n° 14): 

QUE inclagado acerca dos fatas mencionados no Anexa ll. 

14. afirmau que o Partida Progressista - PP possuîa um gru
pa hegemonica gue o liderou desde 1994 ate o final do ano 
de 2011 ou inicio de 2012, [ormada por JOSE JANENE, 
PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, FLAVIO DERNS, 
NELSON MEURER,jOAO PIZZOLATI, MARIO NE
GROMONTE, LUIZ FERNANDO SOBRINHO e JOSE 
OTÂVIO; QUE o lider cleste grupa, de fato, sempre foi 
JOSE jANENE; QUE depois que JOSE jANENE faleceu, o 
lider passou a ser MARIO NEGROMONTE; QUE o fale
cimenta de ]ANENE enfraqueceu este grupa no âmbito in
terna do PP, pois JANENE sempre atendia as demandas dos 
demais parlamentares do partida e năo "deixava de faltar 
corn pagamentos" para eles e dessa forma conseguia concen
trar bastante poder em sua pessoa; QUE no final de 2011 ou 
inicio de 2012, tai grupa passon a fazer repasses a menor das 
propinas oriundas da PETROBRAS para os demais inte
grantes do PP; QUE isso decorreu do fato de que apas o fa
lecimento de JOSE jANENE, as pessoas de NELSON 
MEUER,jOAO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE 
e PEDRO CORREA passaram a se autofavorecer mediante 
a apropria<;ao em seu proprio favor, a maior, dos valores re
cebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, em detrî
mento de repasses aos demais membros da banca da do PP; 
QUE em face disso o grupo interno do PP formado por 
CIJl,O NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, BENEDITO 
DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO 
rebelou-se e assumiu a lideraw;:a do Partido Progressista; 
QUE neste momento ocorreu inclusive a troca da cadeira 
do Ministerio das Cidades, saindo o Deputado MARIO 
NEGROMONTE e assumindo AGNALDO RIBEIRO; 
QUE nesta epoca foi solicîtada por CIRO NOGUEIRA, 
gue passou a liderar de fato (informalmente) o PP, uma reu
niâo com PAULO ROBERTO COSTA, da gual participa
ram CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, DUDU 
DA FONTE, AGNALDO RIBEIRO e PAULO ROBER
TO COSTA; QUE soube desta reuniao por intermedio de 
PAULO ROBERTO COSTA, a qual, segundo este, foi rea-

22 de 54 

Im
pr

es
so

 p
or

: 1
10

.7
35

.9
07

-4
7 

Pe
t 5

26
0

Em
: 0

5/
05

/2
01

6 
- 1

5:
26

:1
5



• 

• 

lizada no Rio de Janeiro/RJ, mas nao sabe onde; QUE nesta 
reuniăo, a nova lideraw;:a inform ou a PAULO ROBERTO 
COSTA gue os repasses da PETROBRAS deveriam a partir 
de entao ser feitos diretamente a ARTHUR DE LIRA, li
der formal do PP; QUE nessa oportunidade tambem foi so
Iicitado a retirada do declarante da posiyao de operador do 
PP nos contratos da PETROBRAS; 

As declara<;oes de ALBERTO YOUSSEF estăo em harmo

llIa com o relato de PAULO ROBERTO COSTA, prestado em 

10 de setembro de 2014 (Termo de Colabora<;ăo n° 13): 

QUE, ap6s o falecimento de JANENE houve uma disputa 
em tomo da lideran~a do PI~ sendo gue enguanto MARIO 
NEGROMONTE foi Ministro das Cidades (0112011 a 
02/2012) o comando efetivo do partido era deIe, em gue 
pese FR.ANCISCO DORNELES fosse o presidente oficial 
da agremiayao; QUE, guando AGNALDO RIBEIRO assu
miu a cadeira junto ao Ministerio das Cidades, na mesma 
epoca CIRO NOGUEIRA assumiu a presidencia do Pp, fi
cando FRANCISCO DORNELLES como presidente de 
honra; QUE, durante esse periodo, os repasses ao PP feitos 
pelo declarante se mantiveram constantes, oscilando apenas 
os nomes gue compunham a facyao dominante do partido, 
os quais provavelmente recebiam mais recursos; QUE, no 
periodo em gue MARIO NEGROMONTE comandou o 
PP o responsâvel pela operacionalizayao dos repasses era AL
BERTO YOUSSEF, sendo que quando CIRO NOGUEI
RA assumiu essa posiyao o mesmo, juntamente com seus 
apoiadores AGNALDO RIBEIRO, ARTUR DE LIRA, 
EDUARDO DA FONTE indicaram uma outra pessoa ern 
uma reuniao mantida com o declarante em um hotel no 
Rio de Janeiro, ocorrida provavelmente em janeiro de 2012; 
QUE, os parlamentares informaram gue oao havia mais coo
fianya na pessoa de YOUSSEF em face aos constantes atrasos 
nos repasses dos valores de empreiteiras da PETROBRAS 
ao partido ( ... ) QUE, nao sabe guem era o responsavel pelo 
recebimento dos valores junto ao Pp, todavia guem determi
nava a distribuiyao interna era o dirigente da agrermayao, 
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papel desempenhado por JANENE, NEGROMONTE e 
depois por CIRO NOGUElRA; 

Durante as investigac;oes, colheram-se elementos que confir

mam o teor das declara<;6es dos colaboradores. Entre esses ele

mentos foi apreendida agenda pessoal pertencente a PAULO RO

BERTO COSTA contendo anotac;oes diversas. Em depoimento 

prestado no dia 11 de fevereiro de 2015, na cidade do Rio de Ja

neiro, foi solicitado que esclarecesse o significado de siglas e nu
meros contidas em uma das paginas da agenda, oportunidade em 

que o ex-Diretor da PETROBRAS declarou: 

QUE, mostrada a agenda do depoente apreendida pela Polî
eia Federal, oa parte em que consta uma lista de si glas acom
panhadas de numeros, ele ressaltoll gue copiau a referida lis
ta de uma tabela gue se encontrava no escritario de Alberto 
Youssef; QUE normalmente Albeno Youssef nao apresentava 
ao depoente essas tabelas de repasse de valores; QUE o de
poente copiou a tabela para ter uma novăo do gue havia 
sido repassado a agentes politicos, que viviam perturbando o 
depoente; QUE, esc1arecendo as siglas, afirma gue: "5,5 Piz" 
significa cine o milh6es e meio de reais pagos a Joao Pizolatti; 
"5,0 Ma", significa cinco milhăes e meio de reais pagos a 
Mario Negromonte; "5,3 Pe" significa cînco milhăes e tre
zentos miI fa pagos a Pedro Correa; "4,0 Nel" significa qua
[ro mîlhăes de reais pagos a Nelson Meurer; "1,0 BI" sigini
fica um milhao de reais pagos a Benedito de Lira;"7,5 Pnac" 
significa sete milhăes e meio de reais pagos ao diret6rio na
cional do PP; "0,56 Adv Pizz" significa quinhentos e sessenta 
miI reais pagos a advogados de Joao Pizzolatti; "1 ,0 PB" sig~ 
nifica um milhăo pago a Paulo Bernardo para a campanha 
de Gleisi Hoffmann ao Senado; "0,3 Tvian" significa trezen~ 
tos miI reais pagos a Tiao Viana; "0,5 WR" significa quinhen~ 
tos mii reais pagos ao sena dor Valdir Raupp, esclarecendo 
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gue usou letra W porgue acreditava gue o nome do parla
mentar em guestăo sena se escrevia Waldir e nao Valdir; 
"2010 (pp 28,5)" refere-se, aproximadamente, o total dos va
lores repassados ao PP em 2010; QUE esses valores foram 
pagos no ano de 2010, tendo sido retirados do caixa de pro
pina do PP; QUE o escritario no gual o depoente encon
trou a tabela em guestao era a sede da GFD Investimentos; 
(Termo de Depoimento n° 13) 

Por sua vez, ALBERTO YOUSSEF, em depoimento prestado 

em 12 de fevereiro de 2015, na cidade de Curitiba-PR, confirmou o 

rclare de PAULO ROBERTO COSTA sobre as anotar;:oes contidas na 

agenda: 

QUE mostrada uma tabela constante na agenda de PAULO 
ROBERTO COSTA, gue ora e juntada em anexo, o decla
rante confirma gue tais valores conferem com os apomados 
pelo declarante; QUE confirma gue PAULO ROBERTO 
COSTA fez tais anotar;:oes a partir de um "batimento de 
contas" gue o declarame fez COOl PAULO ROBERTO 
COSTA, em 2010, durante a campanha; QUE durame a 
campanha era o periodo que mais fizeram reunioes, pois ha-
via Illuitas demandas e estavam sempre tratando do levanta
mento de valores; QUE a anotayao "28,5 PP" significa 
R$28,5 milhoes, gue era o valor gue jâ havia sido pago ao 
Partido Progressista; QUE a anotar;:ao "7,5 PNAC" significa 
provavclmente o valor referente a QUEIROZ GALVĂO 
gue o declarante repassou coma doavoes oficiais, conforme 
jâ mencionado em termo anterior; QUE a anotayao "0,56 
Adv Piz" significa advogado de PIZZOLATTI e esta se refe
rindo ao valor pago ao escrit6rio gue defendia PIZZOLAT-
TI; QUE este valor, conforme esclarecido anteriormente, di-
zia respeito a alguma questao da ficha limpa e o dinheiro era 
proveniente do caixa do Partida; QUE este escrit6rio nâo e 
a do FERMO, mas outro escrit6rio gue defendia PIZZO
LATTI; QUE a anotayao "1,0 PB" significa o repasse de um 
milhâo de reais para PAULO BERNARDO, marida de 
GLEISI HOFFMANN, jâ esclarecida em autro termo; 
QUE a anota,ăo referente a "0,5 WR" diz respeito a~ 
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menta para VALDIR RAUP}>; QUE a anotayao "0,3 Tvian", 
provavelmente significa TIAo VIANA, mas nao foi o dec1a
fante quem realizou tai operat;ao; QUE questionado onde 
fez entregas para o Partida Progressista, diz gue fez entregas 
na Bahia para MARI O NEGROMONTE (no apartamento 
dele em Salvador e em Brasîlia, no apartamento funcional); 
em SANTA CATARINA para JoAo PIZZOLATTI (no 
apartamente funcional deie em Brasîlia); em Curitiba para 
NELSON MEUlliR (no Hotel Curitiba Palace e na aero
porto Afonsa Penna); em Pernambuco para PEDRO COR
REIA, gue morava na praia da Boa Viagem; QUE ambos 
apartamentos funcionais de PIZZOLATTI e NEGRO
MONTE ficavam na SQS 311, em Brasîlia, mas llao eram 
no mesmo bloca; 

A repartiyao do dinheiro ilîcito, proveniente de contratos 

da PETROBRAS, ocorria de forrrta periodica e abrangia 

um grande numeros de parlamentares, de partidos 

politicos diversos. 

Especificamente em relar;ao ao Partido Progressista - PP, 

ALBERTO YOUSSEF narrou em detalhes o funcionamento do 

esquema criminoso (Termo de Colaborar;ao n° 17): 

QUE quem comandava a alta cupula do Partida Progressista 
tinha participavao maior nos valores a serem recebidos, 
C0l110 JOSE JANENE, MARIO NEGROMONTE, 
JOAO PIZZOLATTI, PEDRO CORRELA e NEL
SON MEURER; QUE recebiam em torno de RS 
250.000,00 a R$ 300.000,00 men,ai,; QUE em rela,ao a 
tais parlamentares, o declarante realizava pagamentos de van
tagem indevida diretamente a cada um deles; QUE para 
JOSE JANENE o declarante costumava levar o dinheiro 110 

apartamento dele em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim, assim 
coma no apartamento de JANENE em Londrina/PR, na 
rua Espirito Santo, no Centro, ou em uma casa de JANENE, 
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