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DESPACHO DE INDICIAMENTO 

 

De acordo com as provas até o momento reunidas no presente inquérito policial, já 

restam caracterizados alguns crimes praticados por alguns investigados, com provas suficientes de 

autoria e materialidade. 

Diante disso, por haver investigado que possui os motivos e fundamentos para 

permanecer preso preventivamente – JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENÚ – procedese ao 

presente despacho de indiciamento sobre os crimes que já estão devidamente comprovados, sem 

prejuízo da continuidade deste inquérito policial, com o fim de melhor analisar as provas colhidas 

por meio dos mandados de busca e apreensão, assim como das demais medidas cautelares tais 

como as de afastamento de sigilos bancário, fiscal e telemático, para ao final serem devidamente 

concluídas as investigações. 

- Formação de Quadrilha: art. 288 do CP (antes da última alteração 

legislativa): 

Conforme já adiantado na representação inicial, já havia provas deste crime 

decorrente da associação de pessoas com o fim de praticar crimes de corrupção passiva por meio 

da cobrança de propina de empreiteiras que fizessem contratos com a PETROBRÁS.  

Após o cumprimento dos madados de busca e de prisões, com a colheita dos termos 

de declarações dos investigados, foi melhor esclarecido sobre os integrantes deste subgrupo 

criminoso, que neste inquérito diz respeito à quadrilha formada pelos então deputados federais 

JOSÉ JANENE (PPPR), PEDRO HENRY (PPMT) e PEDRO CORREIA (PPPE), pelo assessor 

de JOSÉ JANENE, JOÃO CLAÚDIO DE CARVALHO GENÚ, pelo diretor de abastecimento da 

PETROBRÁS, PAULO ROBERTO COSTA, e pelo operador financeiro ALBERTO YOUSSEF. 

No termo de declarações prestado por PEDRO CORREA nestes autos, resta claro 

como o referido esquema se formou e funcionava: 
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“QUE sobre os fatos envolvimento JOÃO GENU, esclarece que no ano de 2003 

o declarante foi eleito pelo seu partido, junto com os então deputados JOSÉ 

JANENE (líder do PP na Câmara em 2005 e 2006) e PEDRO HENRY (líder do 

PP na Câmara em 2003 e 2004), para tratar das indicações e nomeações políticas 

do Governo LULA a que seu partido, PP, teria direito; QUE em certa vez, no 

Gabinete do exPresidente LULA e na presença dele, o declarante, JOSÉ 

JANENE e PEDRO HENRY indicaram PAULO ROBERTO COSTA para que 

assumisse a diretoria de abastecimento da PETROBRÁS e assim ocorreu; QUE 

tal indicação já havia sido combinada com PAULO ROBERTO COSTA e este 

estava ciente que, uma vez assumindo aquela diretoria, teria o dever de angariar 

propinas perante as empresas que contratassem a PETROBRÁS, cujos valores 

arrecadados se destinariam a parlamentares do PP; QUE logo no início da 

gestão de PAULO ROBERTO COSTA houve pouca arrecadação de propinas, 

sendo as primeiras a partir da obra da REPAR no PARANÁ, no ano de 2005; 

QUE no tocante a JOÃO GENÚ, o declarante junto com outros líderes do PP, fez 

um acordo com JOSÉ JANENE no sentido de que as propinas decorrentes de 

todos os cargos indicados pelo PP deveriam ser tratadas entre JOSÉ JANENE e 

o indicado por ele para tais cargos. Ou seja, no caso relacionado à PETROBRÁS, 

seria entre JOSÉ JANENE e PAULO ROBERTO COSTA, os quais eram 

assessorados por JOÃO GENU e por ALBERTO YOUSSEF para viabilizar a 

arrecadação das propinas dos empresários e distribuir aos congressistas; QUE 

assim como ALBERTO YOUSSEF, JOÃO GENU além de assessor de JANENE 

era também operador do esquema, ou seja, ele também fazia contato com os 

empresários que prestavam serviços à diretoria de abastecimento da 

PETROBRÁS, a fim de que a propina chegasse nas mãos de JOSÉ JANENE, o 

qual distribuía pessoalmente aos políticos aliados que faziam parte do esquema 

e recebiam parte das propinas; QUE tanto o declarante quanto o exdeputado 

PEDRO HENRY já respondem a um inquérito policial perante o STF sobre o 

crime de formação de quadrilha relacionada a este esquema de propinas da 

PETROBRÁS.” 
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 Notese que em sua oitiva, gravada em vídeo, JOÃO GENÚ também esclarece 

como ocorreram as tratativas que levaram ao esquema criminoso desvendado pela presente 

operação Lava Jato: 

Começou a trabalhar como assessor do então Deputado Federal JOSÉ JANENE 

em agosto de 2003 (01min do vídeo 1), um ano antes de PAULO ROBERTO COSTA 

assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS. 

Organizava local e contatos de praticamente todas as reuniões entre JOSÉ 

JANENE e PAULO ROBERTO COSTA que começaram a ocorrer logo que PAULO 

ROBERTO COSTA assumiu tal diretoria, em 2004 (aos 03min do vídeo 1), cuja 

indicação para tal cargo foi fruto de tratativas entre JOSÉ JANENE e PEDRO 

CORREIA, entre outros, que desde 2003 reinvindicavam o direito de indicar tal 

cadeira (aos 05min do vídeo 1).  

Disse ainda que organizava e estava junto em praticamente todas as reuniões 

citadas, mas não participava ativamente, sabendo que nestas reuniões PAULO 

ROBERTO, JANENE e empresários tratavam do esquema que estava se 

formando para recebimento de propinas de empresas que fizessem contratos com 

a PETROBRAS (aos 03 e 04min do vídeo 1), cuja verba destinada para o Partido 

Progressista era distribuída aos demais parlamentares federais que faziam parte 

do esquema pelo próprio JOSÉ JANENE, em Brasília e em espécie, assim como por 

meio de ALBERTO YOUSSEF, a partir de 2007.  

De regra, ALBERTO YOUSSEF captava os recursos das empreiteiras e 

entregava para JOSÉ JANENE, que entregava pessoalmente aos parlamentares 

de seu partido, conforme exemplo descrido com detalhes aos 9min do arquivo do 

vídeo 3 de sua oitiva. 
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Sobre o exdeputado PEDRO CORREA, cabe ressaltar que ele já foi condenado em 

uma ação penal (processo nº 502313531.2015.4.04.7000/PR) no âmbito desta operação Lava Jato, 

sendo importante transcrever alguns trechos da sentença:  

“101. A presente ação penal abrange somente uma fração desses fatos. 

102.  Segundo  a  denúncia,  em  grande  síntese,  as  empreiteiras  teriam  pago,  

por intermédio de Alberto Y oussef, cerca de 1% de propina nos grandes contratos 

da Petrobrás à Diretoria de Abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa. 

103. Desses  valores,  cerca  de  60%  eram  destinados  ao Partido Progressista  e  

a agentes  deste  partido  político.  Estimou  o  MPF  que  cerca  de  R$  

357.945.680,52  teriam  sido repassados  em  propinas  à  diretoria  de  

Abastecimento  e  ao  Partido  Progressista  entre  2004  a 2014. 

104.  Alberto  Youssef  intermediava  esses  pagamentos  utilizado  esquemas  de 

ocultação e dissimulação. 

105.  O  ora  acusado  Pedro  da  Silva  Correa  de  Oliveira  Andrade  Neto,  na 

condição  inicialmente  de  parlamentar  federal  do  Partido  Progressista  e,  

depois  da  cassação de  seu  mandato  em  15/03/2006,  de  liderança  do  Partido  

Progressista,  seria  um  dos  agentes políticos beneficiários das propinas no 

esquema criminoso da Petrobrás. 

106. Estimou o MPF  em  cerca de R$ 40.700.000,00  as propinas pagas  a Pedro 

Correa  entre  2004  a  2014.  Teria  Pedro  Correa  também  providenciado  

mecanismos  de ocultação e dissimulação para receber o dinheiro. (...) 

140.  Pelos  depoimentos  de  Paulo  Roberto  Costa,  Alberto  Y oussef,  Rafael 

Ângulo Lopez e Carlos Alberto Pereira da Costa temse, em síntese: 

    que  o  Partido  Progressista,  especificamente  parte  de  seus  membros,  era  o 

responsável  pela  nomeação  de  Paulo  Roberto  Costa  ao  cargo  de  Diretor  de  

Abastecimento da Petrobrás e por sua permanência no cargo; 

 que, em contrapartida, Paulo Roberto Costa deveria apoiar financeiramente o 

partido e parte de seus membros; 
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  que  grandes  empreiteiras,  como  a  Camargo  Correa  e  a  OAS,  para  ficar  

em duas  das  ações  penais  já  julgadas  por  este  Juízo,  obtinham  mediante  

cartel  e  ajuste fraudulento de licitações grandes contratos junto à Petrobrás; 

  que  grandes  empreiteiras,  como  a  Camargo  Correa  e  a  OAS,  para  ficar  

em duas  das  ações  penais  já  julgadas  por  este  Juízo,  pagavam,  com  os  

recursos  obtidos  nos contratos,  vantagem  indevida  de  cerca  de  1%  sobre  o  

valor  dos  contratos  e  aditivos  à Diretoria  de  Abastecimento  da  Petrobrás,  

inclusive  para  benefício  pessoal  de  Paulo  Roberto Costa,  sendo  60%  do  valor  

destinado  a  agentes  políticos,  entre  eles  parlamentares  federais, do Partido 

Progressista; 

      Pedro  Correa  estava  entre  os  agentes  políticos  do  Partido  Progressista 

beneficiados; 

  Alberto  Y oussef  intermediava  os  pagamentos,  realizandoos  principalmente 

por  entregas  em  espécie  efetuadas  por  seu  subordinado  Rafael  Ângulo  Lopez  

e  por depósitos  estruturados  de  valores  em  espécie,  neste  caso  em  contas  

indicadas  por  Pedro Correa. 

(...) 

330. Condeno Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto: 

  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  por  setenta  e  duas  vezes,  pelo  recebimento 

de  parte  da  vantagem  indevida  destinada  pelas  empreiteiras  fornecedoras  da  

Petrobrás  à Diretoria de Abastecimento da estatal, em razão do cargo de deputado 

federal e em razão do cargo de Paulo Roberto Costa na Petrobrás (art. 317 do CP); 

e 

  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro  por  pelo  menos  trezentos  e  vinte  e  oito 

vezes,  do  art.  1º,  caput,  inciso  V ,  da  Lei  nº  9.613/1998,  consistente  nos  

repasses  e recebimentos,  com  ocultação  e  dissimulação,  de  recursos  criminosos  

mediante  utilização  de contas de pessoas interpostas e depósitos bancários 

estruturados.” 
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Diante disso, indicio JOÃO CLAÚDIO DE CARVALHO GENÚ pelo crime de 

formação de quadrilha (art. 288 do CP) e deixo de indiciar PEDRO DA SILVA CORREA DE 

OLIVEIRA ANDRADE NETO, PEDRO HENRY, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO 

YOUSSEF em razão de já estarem respondendo pelo mesmo crime em outros inquéritos e ações 

penais. Deixo de indiciar JOSÉ MOHAMED JANENE em razão de seu falecimento. 

 

- Corrupção Passiva: art. 317 do CP: 

Conforme já consignado nestes autos, as provas reunidas no decorrer das 

investigações demonstram de maneira inequívoca que JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO 

GENU fazia parte do esquema de recebimento de propinas decorrentes dos contratos que as 

empreiteiras fechavam com a PETROBRÁS, em especial no que dizia respeito à Diretoria de 

PAULO ROBERTO COSTA, configurandose diversas condudas criminosas praticadas por 

JOÃO CLÁUDIO GENU. 

Cabe destacar desde já, que “JC GENU”, como se identificava em alguns casos 

para o doleiro ALBERTO YOUSSEF, era um dos mentores do esquema de desvio de verbas de 

contratos da PETROBRÁS para o Partido Progressista  PP, desde a época do Mensalão, em 

razão do cargo que exercia naquele Partido por longos anos dentro do Parlamento brasileiro e 

por ser um dos principais assessores do exDeputado Federal JOSÉ JANENE. 

EDIEL esclareceu também que a movimentação de R$ 57.895,00 registrada em 

31/08/2012, da conta caixa Corrente para a conta bb, com registro na coluna memorando da 

expressão “LUCAS”, referese ao registro do pagamento feito por HABIB a LUCAS, sócio de 

JOÃO CARLOS GENU. Da mesma forma, houve pelo menos outros dois pagamentos 

registrados como “LUCAS” que também foram feitos a ele em razão da sociedade com GENU, 

nas datas de 03/09/2012 e 03/07/2013, nos valores de R$ 70.000,00 e R$ 40.000,00, 

respectivamente: 
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Tais planilhas constam nas fls. 11 e 12 do inquérito (evento 01). Foram extraídas 

do HD apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão da primeira fase da 

Operação Lava Jato, no Posto da Torre, em Brasília, propriedade de CARLOS HABIB CHATER. 

Além daquelas planilhas, foi encontrado na análise daquele HD o recibo citado na 

informação nº 97/2014NO/DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR (fl. 25  evento 02), que corrobora 

a transferência de R$ 40.000,00 no dia 03/07/2013, em cujo recibo assinado supostamente por 

LUCAS está escrito no campo “Referente”: KK (Lucas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as investigações desta operação Lava Jato, restou detectado que JOÃO 

CLÁUDIO GENU continuou recebendo dinheiro sobre os quais recaem fortes indícios de que 

sejam decorrente do desvio de verbas da Petrobrás, destinados a políticos do PP, pagos por 

ALBERTO YOUSSEF por intermédio de CARLOS HABIB CHATER e LUCAS AMORIN 
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ALVES, sem prejuízos de outros prestadores deste tipo de serviço, contratados por ALBERTO 

YOUSSEF, tais como JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO, o “Careca”, ADARICO 

NEGROMONTE e RAFAEL ANGULO LOPES. 

Neste sentido, vale transcrever as declarações de JAYME ALVES DE OLIVEIRA 

FILHO, prestado em 18/11/2014 (cópia juntada neste inquérito), quando indagado sobre quem 

recebia dinheiro em espécie, enviado por YOUSSEF: 

“No Rio de Janeiro, levei o dinheiro de YOUSSEF, mais de cinco vezes, 

para o JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENÚ, mas ele não recebia 

pessoalmente, ele mandava o motorista dele. Eles, o YOUSSEF e o 

GENU, marcavam o local do encontro para entregar o dinheiro na rua 

mesmo. O carro que o motorista usava era um Azera da Hyundai, cor 

preta.” 

ALBERTO YOUSSEF foi ouvido sobre os fatos, tendo testemunhado que (fl. 30, 

evento 6): 

“QUE em complementação aos termos de colaboração prestados, em 

relação à pessoa de JOÃO CLÁUDIO GENU, o declarante esclarece que 

em inúmeras oportunidades efetuou entrega de valores em espécie para 

o mesmo; QUE da mesma forma, vários pagamentos foram realizados 

por intermédio de CARLOS HABIB CHATER; QUE esclarece que em 

várias oportunidades as entregas foram realizadas por intermédio da 

pessoa de LUCAS AMORIM ALVES, cuja fotografia reconhece neste ato, 

integrando o presente termo; QUE se recorda de ter realizado entregas 

para LUCAS em um escritório localizado em um shopping center em 

BRASÍLIA; QUE confirma ter feito pessoalmente várias entregas de 

valores nesse local; QUE LUCAS era apresentado ao declarante como 

sendo sócio de JOÃO CLÁUDIO GENU; QUE conheceu LUCAS por 

volta de 2009/2010; QUE ao que sabe LUCAS e GENU estariam 

atuando na área de construção em BRASÍLIA/DF; QUE ao que sabe 

JOÃO CLÁUDIO GENU investiu os valores recebidos em diversas 
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atividades empresariais em nome de sua esposa CLÁUDIA GONTIJO 

RESENDE GENU e cunhado; QUE se recorda da empresa ECOPAR 

PARTICIPAÇÕES em cujo quadro societário era integrado pelo mesmo 

e por sua esposa; QUE  não se recorda das pessoas de THIAGO JOSE 

GONTIJO CARDOSO e BRUNO CARLOS GONTIJO CARDOSO;” 

Além do termo de declarações complementares prestado no inquérito policial 

vinculado à presente representação, ALBERTO YOUSSEF também mencionou a participação 

de JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU no esquema de pagamento de propinas 

decorrentes da PETROBRÁS, o qual recebia também por meio do entregador de dinheiro 

JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO, cujas entregas eram registradas no sistema de 

YOUSSEF como “Transcareca”, conforme dito por este em seu termo de colaboração n. 58 (em 

anexo): 

“QUE, com relação a lista constante da representação que deu inicio a 

operação Lavajato 07, denominada “TRANSCARECA – 2013”, afirma 

que a mesma foi elaborada por RAFAEL ÂNGULO e dizia respeito aos 

valores transportados pelo policial federal JAIME, conhecido como 

“CARECA”  e entregues em vários locais do pais a mando do 

declarante; (…) QUE, as expressões “MERCEDAO”, “GORDO”, 

“JOAO” e “RONALDO” referem-se a pessoa de JOAO GENU e dizem 

respeito tanto a comissões pagas ao mesmo como valores repassados a 

ele para que entregasse a PAULO ROBERTO COSTA (…).” 

 

Ademais, em diversos termos de colaboração prestados no âmbito desta operação, 

ALBERTO YOUSSEF citou JOÃO CLAUDIO GENU como uns dos destinatários dos valores 

pagos pelas empresas que faziam acordos com a PETROBRAS, em razão da vinculação de 

GENU com o Partido Progressista, ocupante da diretoria que indicou PAULO ROBERTO 

COSTA. Entre os termos de colaboração prestados por YOUSSEF, destacamse trechos de 03 

(três), a título exemplificativo  a integralidade dos 03 (três) termos onde foram extraídos estes 

exemplos foi juntada neste inquérito, na presente data: 
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 Termo de Colaboração nº 02, de 03/10/2014:  

“QUE com relação ao processo que levou a destituição de PAULO 

ROBERTO COSTA da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, o 

declarante acredita que tenha se dado em razao de disputas de poder 

dentro do pr6prio Partido Progressista, bern como tambem disputas 

políticas com outros partidos;  QUE com o saida de PAULO ROBERTO 

COSTA, o declarante afirma que algumas pagamentos continuaram de 

"obrigações” assumidas naquela epoca: QUE vários pagamentos 

conlinuaram a ser realizados com a salda de PAULO ROBERTO 

COSTA; QUE os pagamentos posteriores foram divididos na proporção 

de 70% para PAULO ROBERTO COSTA,  15% para o declarante  e 

15 % para JOAO CLAUDIO GENU;  QUE com a saida de PAULO 

ROBERTO fizeram  um "acerto" das despesas ainda pendentes em 

relação a contratos da epoca em que o mesmo ocupava a diretoria de 

abastecimento; QUE os pagamentos via de regra eram feitos por meio 

de TED e  o declarante repassava os valores par meio de entrega física  

de numerario para o PAULO ROBERTO COSTAe JOAO CLAUDIO 

GENU; (...) QUE indagado  acerca dos valores dos contratos de 

consultoria intermediados pelo dedarante com a CAMARGO CORREIA 

e ENGEVIX, sabe que o contrato com a CAMARGO CORREIA era de 

três milhões pagos em parcelas mensais de cem mil reais;  QUE o 

contrato com a ENGEVIX alcançava  o valor aproximadamente de R$ 

730.000,00, pagos em parcelas mensais de R$ 30.000,00; QUE todos os 

envolvidos (o declarante, PAULO ROBERTO, JOAO CLAUDIO 

GENU, Partido Progressista, mantinham um ‘controle’ desses valores 

pagos);  QUE JOAO CLAUDIO GENU, mesmo após a saida de 

PAULO ROBERTO COSTA, continuou recebendo  os valores,  que  

eram  distribuldos  pelo  declarante,  mediante entregas  fisicas  em 

BRASÍLIA/DF; QUE os pagamentos eram realizados por meio de TED 

para pessoas flsicas ou juridicas  utilizandose do operador CARLOS 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado – Operação Lava Jato 
 

11 
 

HABIB CHATER ou ainda mediante entregas fisicas que eram 

transportadas  ate BRASILIA/DF; QUE o transporte  flsico geralmente 

era feito  pelo declarante, por RAFAEL ANGULO LOPEZ ou  por 

ADARICO MONTENEGRO;”  

 Termo de Colaboração nº 07, de 09/10/2014:  

QUE, em continuação as declaracões prestadas, o presente tenmo 

tratara dos fatos mencionados no Anexo n. 06 sabre a atuação de JULIO 

CAMARGO relacionada as obras da MITSUE TOYO em Cabiunas, 

Sãoo José dos Campos e Araucaria; QUE com referencia a MITSUE 

TOYO, a pessoa de JULIO CAMARGO era representante da mesma; 

QUE o declarante recebeu a incumbencia apenas de realizar os 

recebimentos de repasses dessas obras realizadas pela MITSUE TOYO 

para a PETROBRAS; QUE ao que sabe as obras eram localizadas em 

CABIUNAS, SAO JOSE DOS CAMPOS e ARAUCARIA; QUE parte dos 

valores foi  recebida em efetivo no escrit6rio de JULIO CAMARGO em 

SAO PAULO; QUE outra parte dos valores foi  recebida no exterior, 

utilizandose de contas fornecidas por NELMA PENASSO,  LEONARDO 

MEIRELLES; QUE a divisao do valor seguia a ·regra geral", sendo 

trinta por cento para PAULO ROBERTO, sessenta por cento para o 

PARTIDO PROGRESSISTA, cinco por cento para o declarante e cinco 

por cento para JOAO CLAUDIO GENU; QUE a empresa integrava o 

cartel ja mencionado em termos anterior; QUE a mesma era sempre 

representada por JULIO CAMARGO; QUE os valores a serem pagos 

foram  acertados com JOSE JANENE, nao tendo o declarante 

participado dessa decisao; QUE se recorda de outras reuniões em que 

participaram o declarante, JULIO CAMARGO, JOAO CLAUDIO 

GENU e PAULO ROBERTO; QUE nao sabe declarar quais foram as 

obras realizadas em CABIUNAS e SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; QUE com 

relacão a ARAUCARIA, o declarante informa tratarse da REFINARIA 

REPAR; (...) QUE acredita que tenham sido utilizadas as empresas 
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PIEMONTE, AUGUR! e  TREVISO; QUE em relação a esses contratos 

realizados pela MITSUE TOYO o declarante acredita ter ocorrido um 

sobrevalor para amparar os repasses aos agentes politicos envolvidos; 

QUE os valores destinados ao PARTIDO,  PAULO ROBERTO e JOAO 

CLAUDIO GENU sempre era repassados pelo declarante em especie; 

QUE os pagamentos no exterior, alem de NELMA PENASSO e 

LEONARDO MEIRELLES, tambem foram realizados pagamentos por 

intermedio de contas fornecida pelo operador CARLOS KOLRAUSH, 

amigo de CARLOS ROCHA (CEARA); QUE nesse caso os valores eram 

entregues no BRASIL, em especie, por CARLOS ROCHA (CEARA); 

 Termo de Colaboração nº 36, de 05/11/2014:  

“QUE, a respeito do que consta do Anexo 35, intitulado ABREU E LIMA 

e ENGEVIX afirma que no ano de 2007 ou 2008 a ENGEVIX teria 

firmado contrato junto refinaria Abreu e Lima, não recordando o valor 

ao certo; QUE, a comissao política sobre esse contrato foi de cerca de 

um por cento, sendo que parte foi paga mediante contratos entre as 

empresas MO ou RIGIOEZ e  o saldo desse valor  foi  pago mediante 

contrato com a empresa COSTA GLOBAL no valor de R$ 730 mil reais 

já quando PAULO ROBERTO COSTA teria saído da Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS; QUE, o comissionamento a ser pago 

pela ENGEVIX foi  acertado em uma reunião onde estavam presentes 

GERSON ALMADA, acionista da ENGEVIX,  PAULO ROBERTO 

COSTA, JOAO GENU e o declarante; QUE, recordase tambem com 

relação a empresa ENGEVIX de  que houve um montante relativo ao 

pagamento de um aditivo desse mesmo contrato junto a Abreu e Lima, 

não recordando o valor; QUE, outro repasse de cunho politico foi  

realizado no ano de 2014 mediante um contrato com a empresa GFD, 

acreditando tenham sido  cinco ou dez parcelas em tomo de duzentos 

mil reais cada uma; 
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Além dos entregadores de dinheiro JAYME, ADARICO NEGROMONTE e 

RAFAEL ANGULO LOPES, que trabalhavam para YOUSSEF, este também fazia uso dos 

operadores financeiros/doleiros CARLOS HABIB CHATER e CARLOS ALEXANDRE DE 

SOUZA ROCHA, o “CEARÁ”, para fazer chegar o dinheiro em espécie nas mãos de JOÃO 

CLÁUDIO GENU, decorrente da parcela destinada aos ilicitamente beneficiados do PP, pelo 

esquema da Petrobrás mantido com o então deputado JOSÉ JANENE e posteriormente com  

PAULO ROBERTO COSTA. 

Como pode ser constatado no seu termo de colaboração de CARLOS 

ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, em anexo, onde se constata 10 (dez) entregas de dinheiro 

do esquema criminoso para JOÃO GENU, valendo transcrever alguns trechos: 

“(...) QUE ALBERTO YOUSSEF disse que JOÃO CLÁUDIO GENU se 

sentia como o "dono" dos negócios do exDiretor de Abastecimento da 

PETROBRAS PAULO ROBERTO COSTA; QUE ALBERTO YOUSSEF 

disse ao declarante que JOÃO CLÁUDIO GENU ficava com uma parte 

da propina oriunda de contratos de empreiteiras com a PETROBRAS; 

QUE ALBERTO YOUSSEF disse ao declarante que 1% dos contratos de 

empreiteiras com a PETROBRAS destinavase ao PARTIDO 

PROGRESSISTA; QUE desse percentual era retirada uma parte para 

PAULO ROBERTO COSTA e outra, em frações iguais, para ALBERTO 

YOUSSEF e JOÃO CLÁUDIO GENU; QUE, segundo ALBERTO 

YOUSSEF, em todos os negócios com PAULO ROBERTO COSTA, era 

necessário pagar "pedágio" a JOÃO CLÁUDIO GENU; QUE em 2013 

o declarante chegou a ver JOÃO CLÁUDIO GENU em um escritório de 

uma empresa do Rio de Janeiro/RJ que, de acordo com ALBERTO 

YOUSSEF, havia vendido a CTSUL, uma termoelétrica que pertencia a 

JOSÉ JANENE e a ALBERTO YOUSSEF; QUE não sabe se JOÃO 

CLÁUDIO GENU tinha alguma participação na CTSUL; QUE, nessa 

oportunidade, o declarante compareceu a tal escritório para entregar 
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cerca de US$ 50,000.00 (cinquenta mil dólares) a ALBERTO YOUSSEF; 

QUE o declarante não sabe o que ALBERTO YOUSSEF iria fazer com 

esse dinheiro; QUE, nessa mesma oportunidade, o declarante vendeu um 

relógio Hublot Brown a JOÃO CLÁUDIO GENU por US$ 20,000.00 

(vinte mil dólares); QUE JOÃO CLÁUDIO GENU disse que ALBERTO 

YOUSSEF pagaria ao declarante o preço do relógio; (...)” 

Além do esquema viabilizado por ALBERTO YOUSSEF para benefício de 

inegrantes do PP, também há depoimento de outro condenado na operação Lava Jato, envolvido 

no esquema de fraudes de licitações e corrupção no âmbito da PETROBRÁS, FERNANDO 

SOARES, o “Fernando Baiano”, cujo termo de colaboração foi juntado pelo evento 39 do eproc 

do inquérito policial, de se extrai o seguinte trecho: 

“(…) final de 2008, o depoente passou a fazer entregas de dinheiro à 

esposa de Paulo Roberto Costa, Marici, e a João Cláudio Genu; QUE 

isso ocorreu por determinação de Paulo Roberto Costa; QUE Paulo 

Roberto Costa, em determinado momento de execução do esquema 

criminoso, possivelmente no final de 2008, disse ao depoente: "a partir 

de agora, os valores que se destinam a mim você vai entregar a Marici 

ou a João Cláudio Genu"; QUE, em relação a Marici, o depoente ligava 

diretamente para ela e marcava o local de entrega; QUE isso ocorreu 

frequentemente, até a saída de Paulo Roberto Costa da PETROBRAS; 

QUE os valores variavam, mas sempre eram substanciais, chegando a 

até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); QUE essas entregas ocorreram 

em estacionamento de supermercado, no estacionamento do prédio onde 

as filhas de Paulo Roberto Costa residiam, na Península (Barra da 

Tijuca Rio de Janeiro), no mercado produtor da Barra (que fica na Av. 

Ayrton Senna) e em um hortifruti no Recreio dos Bandeirantes; QUE em 

relação às entregas feitas para João Cláudio Genu, ocorriam da 

seguinte forma: ele próprio (João Cláudio Genu) ia ou mandava dois 

seguranças buscarem no escritório do depoente, que ficava na Av. Rio 

Branco, ou ele (João Cláudio Genu) marcava para o depoente levar o 
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dinheiro num flat que ele (João Cláudio Genu) possuía na Barra da 

Tijuca, na Av. Lúcio Costa, localizado no prédio que fica em cima do 

restaurante Frateli; QUE os valores entregues a Marici e João Cláudio 

Genu consistiam em propinas destinadas a Paulo Roberto Costa, cujo 

pagamento o depoente operava em favor deste; QUE o depoente recebia 

esses valores em suas contas no exterior e entregava em reais a Paulo 

Roberto Costa no Brasil, sendo certo que, conforme esclarecido, a partir 

do final de 2008 as entregas passaram a ser por intermédio de Marici e 

Genu. (...)” 

Não bastasse isso, além das diversas entregas feitas “a domicílio” a JOÃO 

CLÁUDIO DE CARVALHO GENÚ, verificase que ele foi pessoalmente nas sedes dos 

escritórios de ALBERTO YOUSSEF em São Paulo/SP, onde YOUSSEF utilizava também para 

a entrega de dinheiro em espécie do esquema criminoso da PETROBRÁS. 

Os registros a seguir especificados, extraídos da informação nº 111/2016 em 

anexo, demonstram que JOÃO CLÁUDIO GENÚ esteve pessoalmente pelo menos 17 

(dezessete) vezes naqueles locais, no período de 16/03/2011 a 06/02/2014, ou seja, até o mês 

anterior à deflagração da operação Lava Jato com a prisão de ALBERTO YOUSSEF e a 

realização de buscas em seus escritórios: 

Na empresa  GFD INVESTIMENTOS, localizada no endereço da Rua Doutor 

Renato Paes de Barros, 778, 2º andar, São Paulo/SP: 
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No  escritório  de  ALBERTO  YOUSSEF, localizado na Avenida São Gabriel, 

em São Paulo/SP: 

 

Em seu termo de colaboração complementar prestado no presente inquérito 

policial, ALBERTO YOUSSEF esclarece que: 

“QUE sobre os percentuais de propina destinado ao Partido 

Progressista tem a esclarecer o seguinte:QUE até JANENE adoecer os 

percentuais de propina eram os seguintes: 20 a 25% para custos 

operacionais; do total restante: 1) 65 % para JANENE, que repassava 

uma parte para JOÃO CLÁUDIO GENU e para o PP, sendo que a cota 

para os políticos corruptos do PP saía deste percentual, sendo que o 

JANENE mandava o depoente realizar as entregas; 2) 30% para PAULO 

ROBERTO COSTA, que não dividia com ninguém, sendo que o 

DEPOENTE mandava entregar este dinheiro diretamente para ^ 

PAULO ROBERTO COSTA (às vezes para o genro deste) ou para JOÃO 

CLÁUDIO GENU que devia entregar para PAULO ROBERTO; QUE 

PAULO ROBERTO COSTA e JOÃO CLÁUDIO GENU eram muito 
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próximos e por isto às vezes GENU recebia em nome de PAULO 

ROBERTO COSTA; (...) 

QUE após JANENE adoecer, o depoente começou a ter mais 

conhecimento da divisão da propina; QUE a partir deste momento até a 

morte de JANENE a divisão foi a seguinte: 20 a 25% para custos 

operacionais; do total restante: 1) 60 % para JANENE, que repassava 

uma parte para o PP, sendo que a cota para os políticos corruptos do 

PP saía deste percentual, sendo que o JANENE mandava o depoente 

realizar as entregas; 2) 30% para PAULO ROBERTO COSTA, que não 

dividia com ninguém, sendo que o DEPOENTE mandava entregar este 

dinheiro diretamente para PAULO ROBERTO COSTA (às vezes para o 

genro deste) ou para JOÃO CLAUDIO GENU que devia entregar para 

PAULO ROBERTO; QUE PAULO ROBERTO COSTA e JOÃO 

CLAUDIO GENU eram muito próximos e por isto às vezes GENU 

recebia em nome de PAULO ROBERTO COSTA; 3) 5% para o depoente; 

4) 5% para JOÃO CLAUDIO GENU; (...) 

QUE após a morte de JANENE, GENU se aproximou ainda mais de 

PAULO ROBERTO COSTA para continuar recebendo; QUE esclarece 

que GENU secretariava todas as reuniões que existiam entre PAULO 

ROBERTO COSTA e a cúpula do partido, sendo o responsável pela 

confecção das atas dos assuntos que eram tratados, marcando reuniões 

com PAULO ROBERTO COSTA, atuando como espécie de 

intermediário de PAULO ROBERTO COSTA; QUE GENU também fazia 

alguns negócios somente com PAULO ROBERTO COSTA sem 

conhecimento do Partido Progressista; QUE sabe que muitos valores 

entregues a PAULO ROBERTO COSTA foram entregue por 

intermédio de GENU, não sabendo dizer se este ainda esconde valores 

de PAULO ROBERTO COSTA; QUE as visitas que JOÃO CLAUDIO 

GENU fazia ao depoente eram para conversar sobre os assuntos 

relacionados à propina.” 
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Neste contexto, em razão de PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO 

YOUSSEF e os demais integrantes da cúpula do PP já estarem respondendo pelo crime de 

corrupção passiva em outros inquéritos e ações penais, INDICIO neste inquérito JOÃO 

CLAÚDIO DE CARVALHO GENÚ pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado 

no art. 317 do CP c/c art. 69 do CP (concurso material). 

 

- Lavagem de Dinheiro: art. 1º da Lei nº 9613/98: 

 

Consta na informação nº 66/2015 (fl. 33 e ss. – evento 6 do inquérito) os 

vínculos pessoais e societários de JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENÚ, CPF 

35151986104: 

CLÁUDIA GONTIJO RESENDE GENÚ, CPF 34419241187, esposa e sócia; 

ANTONIO GONTIJO DE RESENDE, CPF nº 53927400149, cunhado e sócio; 

LUCAS AMORIN ALVES, CPF nº 46107452672, sócio; 

 

Na última página daquela informação 66/2015 consta a relação das 16 (dezesseis) 

empresas em que os suspeitos acima são sócios, entre elas a empresa ECOPAR, citada no termo 

de declarações prestado por YOUSSEF. 

De acordo com as informações extraídas do SERPRO, verificase ainda as 

seguintes informações sobre aquelas empresas: 

NOME DO SÓCIO NOME DA EMPRESA INCLUSÃO EXCLUÍDO/ALTERADO 

CLAUDIA GONTIJO 
RESENDE GENU 

GENU CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA  ME 

5(06/2005) 
ULT. ALT: 

12/09/2005(09/2005) 

CLAUDIA GONTIJO 
RESENDE GENU 

ECOPAR ECONOMIA E 
PARTICIPACOES LTDA 

8(08/2008)   

JOAO CLAUDIO DE 
CARVALHO GENU 

GENU CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA  ME 

01/06/2005   
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JOAO CLAUDIO DE 
CARVALHO GENU 

ECOPAR ECONOMIA E 
PARTICIPACOES LTDA 

05/08/2008   

LUCAS AMORIM 
ALVES 

RADIO TECH SISTEMAS DE 
TELEDOMUNICACOES LTDA  
ME 

30/06/1997 
ULT. ALT: 

12/09/2005(10/2005) 

LUCAS AMORIM 
ALVES 

SMC COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA  ME 

01/12/2008 
ULT. ALT: 

03/02/2012(02/2012) 
LUCAS AMORIM 
ALVES 

LA ALVES CONSTRUTORA 
EIRELI  EPP 

08/04/2014   

LUCAS AMORIM 
ALVES 

LOCAVITA LOCACAO DE 
VEICULOS LTDA   ME 

26/03/2014 
ULT. ALT: 

27/01/2015(01/2015) 
LUCAS AMORIM 
ALVES 

SISAL ENGENHARIA LTDA  
ME 

4 
EXCLUIDO 

  

LUCAS AMORIM 
ALVES 

STAR MOTORS AUTOMOVEIS E 
PECAS LTDA 

06/09/2007 
EXCLUIDO: 

08/10/2009(11/2009) 
ANTONIO GONTIJO DE 
REZENDE 

JMA  CLINICA DE ESTETICA 
LTDA 

24/07/2009   

ANTONIO GONTIJO DE 
REZENDE 

RJD COMERCIO E SERVICOS 
POSTAIS LTDA  EPP 

26/05/2010   

ANTONIO GONTIJO DE 
REZENDE 

JJD COMERCIO E SERVICOS 
POSTAIS LTDA  ME 

0(09/2010)   

ANTONIO GONTIJO DE 
REZENDE 

NEXT LEVEL TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA  ME 

16/08/2013   

ANTONIO GONTIJO DE 
REZENDE JNT VIDEO CLUB LTDA 

01/02/1998   

ANTONIO GONTIJO DE 
REZENDE 

ESSENCIAL SOLUCOES EM 
INFORMATICA LTDA  ME 

0 
EXCLUIDO 

  

 

Da análise das empresas acima, das oitivas dos envolvidos, das colaborações 

premiadas citadas e das movimentações financeiras de JOÃO GENÚ e de suas empresas, é 

possível concluir o seguinte: 

 

JOÃO GENÚ em seu termo de declarações neste inquérito, disse: 

 

No ano de 2007, em virtude da Ação Penal do Mensalão que respondia no STF, 

perdeu seu cargo de assessor legislativo na Câmara do Deputados, sendo 

convidado por JOSÉ JANENE para que passasse a trabalhar particularmente 

para ele, continuando a organizar as reuniões entre JOSÉ JANENE, PAULO 

ROBERTO COSTA entre outros (aos 12min do vídeo 1). Além disso, costumava 
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viajar para dar recados de JANENE para outras pessoas, tais como PAULO 

ROBERTO COSTA, pois JANENE não usava telefone para dar recados ou 

conversas sobre determinados assuntos, usando o telefone apenas para falar 

abobrinhas (aos 02 e 03min do vídeo 2). Para exercer tais atividades para 

JANENE, recebia mensalmente dele cerca de R$ 50 mil a R$ 100 mil por mês, 

cujos valores não entravam na contabilidade de sua empresa ECOPAR, nem 

mesmo em qualquer outra contabilidade ou declaração de renda, pois “gastava 

como queria.” 

Aos 16 e 17min do vídeo 1, disse que em 2007, em razão do Mensalão, pediu 

demissão da Câmara e retificou suas declarações de imposto de renda de Pessoa 

Física, para regularizar as comissões que recebia dos franqueados dos 

Correios. Aos 18min falou sobre a franquia dos Correios que seus amigos 

RICARDO e DANIELA BALDASSARINI possuíam em São Paulo, vindo a dizer 

aos 19min que (GENU) entrou neste ramo de franquia dos Correios desde o 

Governo do Itamar Franco, em 1992. Aos 18:40min disse que nunca teve uma 

franquia dos Correios “até porque como era funcionário público não poderia 

ter”. Disse aos 20min que indicava empresas para serem clientes de franquiados 

dos Correios de São Paulo e Rio de Janeiro, passando a ganhar comissão dos 

franqueados por conta disso. Aos 21min disse que “trabalha com isso” desde 

1997 e 1998, sendo que exercia cargo público no Congresso Nacional desde 

1988. 

 

Sobre o envolvimento de LUCAS ALVES em seus negócios, JOÃO GENÚ 

disse: 

Conheceu LUCAS ALVES no ano de 2003 quando precisou fazer uma reforma 

e o contratou para fazêlo, pagando em dinheiro. Depois disso, em 2007, um 

casal de amigos, RICARDO e DANIELA BALDASSARINI, de São Paulo, 

pediram uma ajuda para o declarante a fim para abrir uma concessionária da 

SUBARU em Brasília, motivo pelo qual o declarante indicou LUCAS ALVES e 
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GONÇALO para trabalharem naquela concessionária. Além disso, indicou 

LUCAS para administrar uma loja de som automotivo instalada ao lado da 

concessionária, de outro casal de amigos, TIAGO e CHARLENE, também de 

São Paulo. Como o declarante mantinha amizade com LUCAS, as vezes pedia 

para ele receber dinheiro captado por ALBERTO YOUSSEF destinado ao 

declarante, inicialmente entregue na concessionária SUBARU, em mãos para 

LUCAS e, posteriormente, depois de 2010, para ser retirado por LUCAS no 

Posto da Torre. Aos 21min descreve com detalhes como fazia os pedidos a 

LUCAS para buscar dinheiro no Posto da Torre, inclusive que LUCAS conferia 

o valor que as vezes deveria ser de R$ 30mil e LUCAS avisava que só tinha R$ 

10mil, assim com outras oportunidades em que LUCAS ia buscar dinheiro que 

ALBERTO YOUSSEF deveria ter mandado HABIB, sendo dito por LUCAS que 

nada havia naquele momento para o declarante. 

Depois contratou LUCAS para fazer outras obras e passou a fazer investimentos 

na área da construção civil com LUCAS, a partir do ano de 2010, pagando em 

dinheiro as despesas das obras administradas por LUCAS. Aos 29min do 

arquivo do vídeo 3, disse que arcava com todas as despesas das obras 

administradas por LUCAS. 

 

Sobre o envolvimento de ANTONIO GONTIJO REZENDE, JOÃO GENÚ 

disse: 

No vídeo 4 de sua oitiva esclarece como foi a aquisição de empresas de 

manuseio e postagem de correspondências com franquia dos Correios. 

Mencionou novamente o casal RICARDO e DANIELA BALDASSARINI como 

sendo os proprietários originais de tais empresas os quais teriam uma dívida 

aproximada de R$ 700 mil com JOÃO GENÚ em razão de comissões de 

empresas tais como Bradesco Seguros e Sul América Seguros, que fizeram 

contratos para o manuseio de suas correspondências por meio de indicação de 

JOÃO GENÚ. Assim, por volta de 2009 DANIELA teria oferecido as empresas 
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para JOÃO GENÚ em troca da dívida de R$ 700 mil, o que foi aceito por GENÚ, 

que pediu para seu cunhado, ANTONIO GONTIJO, para emprestar o nome para 

ser sócio naquelas empresas, junto com um dos anteriores sócios minoritários, 

JORGE, que continuou como sócio e trabalhando nas empresas no Rio de 

Janeiro/RJ. Disse que ANOTNIO GONTIJO nunca trabalhou em tais empresas 

que o declarante é o proprietário de fato, nem mesmo recebe prólabore de tais 

empresas, pois apenas emprestou o nome para JOÃO GENÚ. 

 

Sobre RICARDO e DANIELA BALDASSARINI, no termo de colaboração 

complementar prestado neste inquérito, ALBERTO YOUSSEF refereriu que: 

“QUE conheceu RICARDO BALDASSARINI quando este tinha uma empresa de 

correio e, salvo engano, ele era sócio do GENU na empresa de correio; QUE 

foi JOÃO CLÁUDIO GENU quem apresentou BALDASSARINI ao depoente; 

QUE RICARDO BALDASSARINI vendeu a empresa de correio e comprou uma 

importadora; QUE esporadicamente, BALDASSARINI pedia ao depoente para 

fazer alguns pagamentos no exterior em favor de seus fornecedores; QUE em 

2013 o depoente emprestou USD 300 mil para BALDASSARINI pagar seus 

fornecedores; QUE isto ocorreu por meio de uma garantia dada pela SANTA 

TEREZA ao banco estrangeiro; QUE como BALDASSARINI não pagou o 

empréstimo o fundo da SANTA TEREZA foi executado, sendo que o depoente 

ficou no prejuízo; QUE desconhece que BALDASSARINI tenha alguma relação 

comercial com GENU, sendo que, no âmbito de conhecimento do depoente a 

atividade desta pessoa se relacionava à importação e exportação, acreditando 

que a ordem de pagamento de BALDASSARINI no exterior se relacionava à 

sonegação de tributos por meio do pagamento de importações ‘por fora’; (...)” 

 

Foram expedidas cartas precatórias para a oitiva de SIDNEY RICARDO 

BALDASSARINI, DANIELA DE MATOS LOURENÇO BALDASSARI, CHARLENE DE 

SOUZA MORAES e TIAGO VOLPI, as quais não foram cumpridas ainda, tendo sido designados 
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os dias 23 e 24/06/2016 para suas oitivas, conforme informações cartorárias recebidas na presente 

data. 

Importante transcrever as partes dos termos de declarações e de reinquirição de 

LUCAS AMORIM ALVES que trata das empresas citadas acima e das pessoas físicas 

envolvidas: 

Termo de declarações: 

QUE Audio 2: Começa esclarecendo o envolvimento do declarante e de GENU 

na concessionária SUBARU em Brasília; QUE aos 8 minutos confirma que tinha 

medo de receber dinheiro em nome de GENU e de fazer negócios com ele, 

mesmo diante do envolvimento dele no Mensalão, afirmando que assumiu o 

risco; QUE aos 9 minutos falou sobre outro negócio de GENU, relativo a uma 

loja de som, denominada STEREO  SMC, ao lado da concessionária da 

SUBARU em Brasília, cujo valor da reforma administrada pelo declarante foi 

em torno de R$ 400 mil reais, sendo que quem pagava as despesas era GENU e 

sempre em dinheiro, pelo menos no que tocava ao declarante, relativo à obra; 

QUE aos 17 minutos menciona que os nomes dos donos da loja de STEREO, a 

qual formalmente pertencia ao casal TIAGO e CHARLENE, de Brasília, e do 

casal RICARDO e DANIELA BALDASSARINI, de São Paulo/SP, sendo que 

JOÃO GENU havia investido dinheiro naquela loja e tinha interesse no negócio, 

inclusive agradecendo ao declarante em assumir os negócios em razão de não 

ter dado certo a empresa; QUE aos 20 minutos explica que se tornou sócio de 

100% da STEREO sem ter pago nada para isso; QUE aos 21 minutos, disse que 

enquanto a loja de som automotivo STEREO ainda estava ativa no ano de 2010, 

começou a fazer parceria no ramo de construção civil com JOÃO GENU em 

Brasília;  

Termo de reinquirição: 

QUE no tocante a HUMBERTO CARRILHO, gostaria de esclarecer que certa 

vez, próximo à época em que fazia a reforma em um dos escritórios de GENU 

no Shopping Terraço em Brasília, JOÃO GENU solicitou que o declarante 
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expedisse uma nota fiscal de sua empresa a fim de receber os valores que GENU 

devia ao declarante em razão das despesas remanescentes daquela obra; QUE 

lembra que GENU teria mencionado um nome da empresa que iria fazer o 

pagamento, salvo engano DISLUB, de HUMBERTO CARRILHO; QUE o 

declarante então aceitou emitir duas notas fictícias de prestação de serviços, 

salvo engano, a fim de que recebesse o crédito que tinha com GENU, cujo 

montante seria aproximidamente R$ 90 mil; QUE o declarante não perguntou e 

nem quis saber o porquê de GENU ter solicitado que aquele pagamento fosse 

feito daquela forma e nem quis saber também quais negócios GENU teria feito 

com HUMBERTO CARRILHO que teria gerado aquele pagamento; QUE o 

reinquirido nunca fez qualquer negócio com HUMBERTO; QUE conheceu 

HUMBERTO por meio de uma pessoa que trabalha para ele, OSMIR MORAES, 

que reside na mesma quadra do declarante, em um evento social, casamento, 

em que foram apresentados, porém o declarante não lembra de ter feito outro 

contato com HUMBERTO posteriormente; QUE OSMIR MORAES foi quem 

apresentou GENU a HUMBERTO, sendo que o declarante nunca fez parte de 

qualquer negócios entre GENU e HUMBERTO; QUE o declarante não tem 

conhecimento de imóveis da propriedade de GENU, que não esteja em nome 

dele ou de empresa dele; QUE o nome da loja de STEREO era SMC  Stério 

Music Center, cujas donas formais era DANILELA BADASSARINI e 

CHARLENE, esta convivia com TIAGO VOLPI, sendo que os dois foram residir 

em São Paulo/SP para tentar trabalhar na área de importação e representação 

de som automotivo; QUE o número do telefone de TIAGO está na agenda do 

iPhone apreendido do declarante, como sendo "TIAGO SP"; QUE no tocante à 

concessionária SUBARU, cujo nome era STAR MOTORS AUTOMÓVEIS, PÇAS 

E SERVIÇOS, um dos donos formais era DANIELA BADASSARINI, casada com 

RICARDO, os quais sempre residiram em São Paulo/SP e eram parceiros de 

JOÃO GENU; QUE o outro sócio daquela concessionária TIAGO MORALES, 

filho de GONZALO MORALES, sendo que este era quem administrava inclusive 
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a parte financeira daquela concessionária, o qual já havia tido outra 

concessionária SUBARU há bastante tempo, também em Brasília; 

 

Sobre o envolvimento de LUCAS AMORIM ALVES, além do que já foi 

comprovado no tocante ao recebebimento de propinas com destino a JOÃO GENÚ, vale destacar 

os seguintes trechos de seu termo de declarações (termo de declarações de LUCAS): 

Audio 1: Aos primeiros minutos esclarece como conheceu JOÃO GENU, vindo 

a detalhar aos 7 minutos que a reforma na casa de Genu, localizada na Park 

Way, em Brasília, custou mais de 600 mil reais, pagos sempre por GENU em 

dinheiro ao declarante; QUE aos 9 minutos detalhou que uma reforma e 

decoração em uma das salas comerciais de GENU no Terraço Shopping por 

volta do ano de 2011 custou cerca de 300 mil reais, sendo que aos 12 minutos 

esclareceu que os pagamentos relativos à obra foram pagos em dinheiro por 

GENU ao declarante, não sabendo dizer como ele pagou os serviços de 

marcenaria; QUE aos 13 minutos esclareceu porque ia ao Posto da Torre, em 

Brasília, a pedido de GENU, para receber dinheiro em nome dele; QUE aos 15 

minutos confirma que recebeu dinheiro na concessionária Subaro, em Brasília, 

por volta do ano de 2008/2009, consistindo em uma pasta que o declarante 

recebeu e colocou em uma gaveta da sua mesa. O declarante tinha conhecimento 

de que se tratava de dinheiro, mas não sabia quanto havia nem mesmo de onde 

vinha e para quem se destinava, caso JOÃO GENU repasse para outra pessoa; 

QUE nunca viu pessoalmente o exdeputado José Janene e o doleiro Alberto 

Youssef; QUE aos 19 minutos explicou melhor porque ia buscar no Posto da 

Torre, dizendo que apenas uma vez teve que assinar um recibo de um valor de 

R$ 40 mil reais; QUE aos 22 minutos reconheceu sua assinatura no recibo de 

03/07/2013, contido na quarta página da representação policial contida no 

evento 1 do processo eletrônico 502299997.2016.4.04.7000. (...) ÁUDIO 2: (...) 

QUE aos 23 minutos descreveu a construção de duas casas em parceria com 

GENU no bairro Park Way em Águas Claras, Brasília, as duas localizadas na 
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QI 3 em dois lotes adquiridos por GENU, o qual deve ter colocado em nome da 

ECOPAR; QUE GENU sempre pagou todas as despesas da construção daquelas 

casas em dinheiro ao declarante, o qual pagava a mão de obra e materiais 

empregados; QUE ganhou 15% em média para administrar a construção 

daquelas duas casas, sendo que as casas foram vendidas, sendo uma por valor 

em torno de R$ 1.450,000,00 a 1.650.000,00, sendo outra vendida pelo valor de 

1.850.000,00, sendo a primeira vendida entre 2010 e 2012, sendo a segunda 

vendida entre 2012 e 2013; QUE aos 29 minutos menciona como constituiu a 

empresa LA ALVES, a fim de atender os negócios no ramo da construção civil, 

junto com a empresa ECOPAR de GENU, as quais são donas de 2 prédios em 

Valparaíso/GO (a 20km de Brasília/DF), sendo um prédio com 4 andares e 16 

apartamentos, sendo outro com 2 andares e 4 apartamentos, ambos na mesma 

rua: Lotes 18 e 25 da Quadra E, do bairro Explanada, em Valparíso/GO; QUE 

aos 34 minutos disse que é dono de 18% do lucro que eventualmente terão 

quando venderem aqueles imóveis de Valparíso, sendo que GENU foi quem 

pagou todas as despesas da obra, inclusive um pequeno valor pago ao 

declarante para admininstrar as obras/ QUE aos 36 minutos afirma que nenhum 

daqueles apartamentos foram vendidos, sendo que os 6 apartamentos do prédio 

de 2 andares valem R$ 120.000,00 cada, e os outros 16 apartamentos do prédio 

de 4 andares valem 160.000,00 cada; QUE retificou que no prédio de e andares 

foram contruídos 6 e não 4 apartamentos; 

 

Sobre a franquia dos Correios no Rio de Janeiro, JORGE ELI DE CASTRO SANT 

ANNA foi ouvido e disse: 

“QUE trabalha e é sócio, desde 2007, na empresa JJD COMERCIO E 

SERVIÇOS POSTAIS LTDA e RGD COMERCIO E SERVIÇOS POSTAIS 

LTDA; QUE recebe R$ 7 mil mensalmente; QUE JOÃO GENU passou a ser 

sócio, de fato, das duas empresas, no ano de 2010, substituindo DANIELA DE 

MATOS LOURENÇO; QUE antes de 2007 não houve negócios entre JOÃO 
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GENU e as empresas JJD e RGD; QUE somente em 2010 houve a mudança no 

quadro social passando JOÃO GENU a deter 90% das cotas sociais e o 

declarante o restante; QUE antes da alteração no quadro social, o declarante 

possuia 5% e DANIELA 95% das cotas sociais; QUE possui em casa o whatzzap 

de DANIELA; QUE não sabe informar onde DANIELA reside, sabendo apenas 

que é em São Paulo; QUE não sabe informar qual foi o valor da negociação 

entre DANIELA e JOÃO GENU na transferência das sociedades; QUE, desde 

2010, o declarante possui um contrato com JOÃO GENU, através do qual 

mensalmente a empresa ECOPAR emite uma nota fiscal, em Brasilia, por 

clientes que angaria para sua empresa, e aí JJD faz recolhimento de impostos e 

credita a diferença de valor da nota na conta da ECOPAR; QUE esses valores 

são pagos a ECOPAR pela empresa do declarante a título de comissão por 

serviços angariados; QUE ANTONIO GONTIJO DE REZENDE não recebe 

qualquer valor das empresas em que trabalha; QUE ANTONIO REZENDE 

nunca exerceu atividades na empresa em que ele aparece como sócio; QUE a 

informação que dispõe é de que ANTONIO REZENDE ingressou na sociedade 

substituindo JOÃO GENU porque este à epoca estava respondendo ao processo 

do mensalão, e aí os Correios não aceitariam a substituição de DANIELA por 

seu nome; QUE essas empresas nunca deram lucro, mas espera que esse ano 

vai dar lucro; QUE o faturamento mensal da empresa JJD gira em torno de R$ 

380 a 400 mil; QUE o faturamento mensal da RJD é entre R$ 100 a 150 mil; 

QUE essas empresas dão prejuízo de cerca de R$ 20 mil mensal, principalmente 

em razão da diferença entre o valor que é pago e recebido 10 dias após pelos 

Correios; QUE sempre houve pagamentos a JOÃO GENU, mesmo com 

prejuízos, porque ele sempre trouxe clientes para a empresa; QUE sem os 

clientes de JOÃO GENU o prejuízo seria bem maior; QUE o maior cliente que 

JOÃO GENU trouxe para as empresas foi a GOLDEN CROSS, que possibilitou 

serviços postais de R$ 150 mil mensais; QUE desse valor da GOLDEN CROSS 

é creditado para a ECOPAR R$ 15 mil; QUE atualmente só tem essa empresa 

de cliente; QUE, porém, já foram clientes, angariados por JOÃO GENU, a 
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PONTO FRIO, GRÁFICA ALVO LASER, ASSIM; QUE as empresas não 

possuem bens; QUE somente o veículo fiorino, da fiat, ano 2012, está no nome 

da empresa JJD; QUE não sabe dizer qual é a participação de CLAUDIA 

GONTIJO DE REZENDE GENU nos negócios de GENU; Nada mais disse e 

nem lhe foi perguntado.” 

 

Sobre a concessionária SUBARU, de Brasília, GONZALO LAMBERT 

MORALES disse: 

“QUE o Declarante trabalhou de 2008 a 2009 na SUBARU e exercia as funções 

de Direção Administrativa; QUE em relação ao relacionamento com JOÃO 

CLÁUDIO DE CARVALHO GENU, o Declarante informa que o conheceu 

através de um amigo em comum, chamado LUCAS AMORIM; QUE o 

Declarante foi concessionário SUBARU em Brasília até 2000; QUE no ano de 

2007, LUCAS perguntou ao Declarante se não desejava reabrir a 

concessionária; QUE como o Declarante conhecia toda a operação, resolveu 

retomar esse negócio; QUE os sócios dessa empreitada foram o Declarante, 

através de seu filho, THIAGO JANIQUES DE MATOS MORALES  já que o 

Declamate possuía restrições cadastrais e não podia participar diretamente da 

sociedade , LUCAS e DANIELA MATTOS, esta última indicada por JOÃO 

CLÁUDIO DE CARVALHO GENU; QUE a participação societária na 

concessionária era formalmente de 10% do Declarante (através de seu filho), 

15% de LUCAS e o restante de DANIELA; QUE o capital social inicial da 

empresa foi de RS 200 mil reais; QUE entretanto, o Declarante afirma que seu 

investimento, equivalente à sua participação societária (10%), foi entregue 

apenas com seu conhecimento operacional e network; QUE o Declarante não 

tem conhecimento de como foi incorporado o capital social de LUCAS, mas pelo 

que sabe, foi responsável pela reforma do espaço da loja (SIA, trecho 02); QUE 

o Declarante não sabe quanto de capital foi investido na atividade, uma vez que 

toda a parte financeira era de responsabilidade de DANIELA; QUE perguntado 
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se tem ideia de quanto de capital fci investido, uma vez que já foi concessionário 

da marca até 2000, o Declarante respondeu que realmente não faz ideia; QUE 

a administração financeira da empresa cabia à DANIEL A, e a relativa às 

operações da loja cabiam ao Declarante (abertura de loja, escala de 

funcionários, controle de estoque de veículos, etc); QUE em relação ao quesito 

03, o Declarante respondeu que não sabe dizer; QUE em relação ao quesito 04, 

o Declarante respondeu que DANIELA era quem administrava o capital da loja 

e se comportava como proprietária da loja; QUE perguntado se JOÃO GENÚ 

costumava aparecer na loja, o Declarante respondeu que sim, que ele costumava 

aparecer nos finais de semana, e acompanhava DANIELA; QUE perguntado se 

o comportamento de JOÃO GENÚ e de DANIELA parecia ser íntimo, como de 

um casal, o Declarante respondeu negativamente; QUE perguntado se 

DANIELA parecia executar ordens de JOÃO GENÚ, o Declarante respondeu 

que na sua frente, não; QUE em relação aos quesitos 05 e 06, o Declarante já 

os esclareceu acima; QUE em relação ao quesito 07, o Declarante informa que 

seu salário era de R$ 3 mil reais mensais; QUE o Declarante não chegou a 

receber distribuição de lucros ou dividendos, mesmo porque a empresa teve 

curta operação; QUE o Declarante informa, ainda, que a folha de pagamento 

de funcionários era de sua responsabilidade, mas não possuía nenhuma pessoa 

estranha aos quadros da empresa; QUE DANIELA não constava na folha de 

pagamento da empresa, mas era ela quem gerenciava o capital; QUE 

perguntado se LUCAS constava na folha de pagamentos, o Declarante informa 

não se recordar; QUE perguntado ao Declarante se CLAUDIA GENÚ constava 

na folha de pagamentos da empresa, o Declarante respondeu negativamente; 

QUE perguntado se se recorda de a empresa ter realizado alguma transação 

com ECOPAR, o Declarante respondeu negativamente; QUE em relação aos 

quesitos 08 e 09, o Declarante respondeu que não tinha conhecimento de que 

JOÃO GENÚ estava sendo processado pelo Mensalão, nem tampouco a origem 

de seus recursos; QUE na verdade, o Declarante entrou na sociedade, na 

condição de empregado e não de sócio, e, portanto, não tinha como saber 
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determinados detalhes; QUE em relação ao quesito 10, o Declarante informa 

que LUCAS AMORIM ALVES se trata da pessoa que lhe convidou para 

ingressar na sociedade, conforme acima esclarecido; QUE as funções de 

LUCAS na empresa estavam mais relacionadas à área comercial (eventos, 

divulgação dos produtos, etc); QUE o Declarante não sabe detalhes sobre o 

relacionamento entre LUCAS e JOÃO GENU, mas se recorda de que LUCAS já 

havia realizado uma obra para JOÃO GENÚ; QUE o Declarante não tem 

conhecimento do local dessa obra; QUE LUCAS é proprietário de uma 

construtora em Brasília, cujo nome não se recorda; QUE em relação ao quesito 

12, o Declarante informa que, pelo que se recorda, DANIELA MATOS também 

era sócia da empresa de som automotivo SMC; QUE perguntado se LUCAS 

também era sócio da SMC, o Declarante respondeu que, salvo engano, LUCAS 

foi o responsável pelo encerramento dessa empresa, mas o declarante não tem 

certeza se na condição de sócio; QUE em relação ao quesito 15, o Declarante 

respondeu que não tem conhecimento de propriedades de JOÃO GENÚ, 

ressalvando apenas que foi em dada ocasião a uma festa oferecida na casa onde 

aquele morava, aparentemente; QUE a casa fica no Setor de Mansões Park Way 

(Aeroporto); QUE em relação ao quesito 16, o Declarante respondeu não ter 

conhecimento da participação de CLAUDIA GENU ou de ANTÔNIO GONTIJO 

DE REZENDE nos negócios de JOÃO GENU; QUE o Declarante não conhece 

ANTÔNIO e, quanto a CLAUDIA, poucas vezes; QUE o Declarante acredita 

que o nome completo de DANIELLA é DANIELLA MATOS BALDASSARINI; 

QUE perguntado para quem foi vendida a concessionária SUBARU, o 

Declarante informa que aos empresários representantes da Peugeot em Brasília 

(venda da concessionária Champion); QUE o Declarante informa, ainda, que 

houve várias alterações contratuais simultâneas à venda da bandeira SUBARU, 

em que LUCAS e DANIELLA transferiram suas cotas para THIAGO (filho do 

Declarante); QUE apesar de THIAGO não ter tido participação nos lucros da 

venda, eventual passivo ainda está sob sua responsabilidade; QUE o Declarante 

está providenciando o encerramento da empresa; QUE o Declarante não sabe 
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por quanto a empresa foi vendida; QUE o Declarante não teve qualquer lucro 

ou participação financeira nesta venda;” 

 

Diante disso, já é possível concluir com base nos termos de declarações e 

reinquição acima citados, que LUCAS AMORIM ALVES auxiliava JOÃO GENÚ na 

dissimulação da propriedade de seus bens, seja por meio da sociedade oculta das empresas STAR 

MOTORS AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (concessionária SUBARU de Brasília) e SMC COMERCIO 

E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME (loja ao lado da concessionária SUBARU, cujos valores 

investigados para instação de tais empresas foram custeados em dinheiro por JOÃO GENÚ. 

Também é de forma inequívoca que se conclui que ANTONIO GONTIJO DE 

REZENDE é “laranja” de JOÃO GENU nas empresas JMA  CLINICA DE ESTETICA LTDA, RJD 

COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA – EPP e JJD COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA 

– ME, as quais pagam “comissões” a JOÃO GENU por certos clientes que ele teria indicado a tais 

empresas que é dele mesmo. Notese que, tanto JOÃO GENÚ, quanto ANTONIO REZENDE e JORGE 

ELI DE CASTRO SANT ANNA dizem que tais empresas sempre deram prejuízos, mas nunca 

deixaram de pagar as “comissões” mensais a GENU. Impotante consignar, ainda, que tanto 

JOÃO GENU quanto JORGE REZENDE são uníssonos em dizer que ANTONIO REZENDE 

apenas emprestou o nome para que JOÃO GENU registrasse tais empresas em seu nome, sendo 

que ANTONIO nunca administrou tais empresas. Vale consiganar que tais empresas são 

franquias dos Correios, ramo no qual JOÃO GENU se interessou e “trabalha” desde o Governo 

de Itamar Franco, sabendo que tais franquias começaram a ser expandidas e concedidas sem 

licitação a partir do Governo Collor. 

Não já provas ainda de participação de CLAUDIA GONTIJO RESENDE GENU nas 

atividades empresariais de seu marido JOÃO GENU, porém, assim como ANTONIO 

REZENDE, ela emprestou seu nome para a constituição da empresa ECOPAR ECONOMIA E 

PARTICIPACOES LTDA logo depois do escândalo do Mensalão, empresa esta utilizada por JOÃO 

GENU para receber o dinheiro oriunda tanto das fraquias dos Correios das quais ele recebeia “comissão”, 

como para “esquentar” a venda das casas que contruía por meio de LUCAS AMORIM ALVES, cujo 

custeio para as obras era integralmente arcado por JOÃO GENU em dinheiro, conforme dito tanto por 

LUCAS quanto pelo próprio JOÃO GENU, em seus termos de declarações neste inquérito. 
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Há indícios também de que SIDNEY RICARDO BALDASSARINI, DANIELA DE 

MATOS LOURENÇO BALDASSARI, CHARLENE DE SOUZA MORAES e TIAGO VOLPI 

tenham sido “laranjas” e/ou parceiros de JOÃO GENÚ nas empresas que este participava com o 

intuito de lavar o dinheiro procedente das propinas que recebia do esquema da PETROBRÁS. 

Contudo, como ainda não houve o cumprimento das cartas precatórias para a oitivas deles, bem 

como ainda não houve a conclusão da análise dos materiais apreendidos, a conclusão sobre tais 

coautorias deve ser feita futuramente. 

Sendo assim, indicio neste momento JOAO CLAUDIO DE CARVALHO GENU, 

LUCAS AMORIM ALVES, CLAUDIA GONTIJO RESENDE GENU e ANTONIO GONTIJO DE 

REZENDE pelo crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98 c/c art. 69 do CP. 

 

CONCLUSÃO: 

 

No presente estágio deste inquérito, por haver investigado preso, serve o presente 

despacho como relatório parcial das investigações, a fim de que o MPF possa proceder à denúncia sobre 

os fatos que considerar haver indícios suficientes de autoria e materialidade, em especial sobre os 

seguintes indiciados: 

JOAO CLAUDIO DE CARVALHO GENU, indiciado pelos crimes tipificados no art. 

288 e 317 do CP, este combinado com o art. 69 do CP, e art. 1º da Lei nº 9.613/98 c/c art. 69 do CP; 

LUCAS AMORIM ALVES, indiciado pelo crime tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98 

c/c art. 69 do CP; 

CLAUDIA GONTIJO RESENDE GENU, indiciada pelo crime tipificado no art. 1º da 

Lei nº 9.613/98 c/c art. 69 do CP; e 

ANTONIO GONTIJO DE REZENDE, indiciado pelo crime tipificado no art. 1º da Lei 

nº 9.613/98 c/c art. 69 do CP. 

Solicitase, outrossim, a continuidade da presente investigação, a fim de melhor apurar a 

eventual existência de outros crimes e a participação de outras pesssoas, conforme acima apontado, uma 

vez que ainda restam pendenstes a análise dos materiais apreendidos e seu cruzamento com o resultado 

dos afastamentos de sigilos bancário, fiscal e telemático. 
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