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Ministério Público Federal

Procuradoria-Gcral da República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA

Aos trinta dias do mês de junho de 2015, na sede da Procuradoria-Geral da

República - Setor de Autarquias Federais - SAF Sul, Quadra 4, Conjunto

C, Brasília (DF), CEP 70050-900, presentes ò Procurador da República

Rodrigo Telles de Souza, integrante do Grupo de Trabalho instituído pela

Procurador-Geral da República através da Portaria PGR/MPU n° 3, de

19/01/2015, bem como o Delegado da Polícia Federal Milton Fornazari

Júnior, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições

da Lei 12.850/2013, na presença do Defensor Público Federal João Alberto

Simões Pires Franco, a oitiva do colaborador CARLOS ALEXANDRE

DE SOUZA ROCHA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Alderedo

da Rocha Machado e Otilia Augusta de Souza Rocha, natural de Recife/PE,

nascido em 06/01/1963, portador do RG n. 5545312-SSP/SC, inscrito no

CPF/MF sob o n. 325.470.564-53, residente e domiciliado na Rua Estrada

de Aldeia, s/n, Condomínio Clube Alvorada, Camaragibe, Pernambuco, o

qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao

silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos

do §14° do art. 4o da Lei n° 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, além do registro escrito (duas

vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4o da Lei n°

12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e

custodiados pelo representante do Ministério Público ora presente, que

ficará responsável pela guarda, custódia e preservação do sigilo das

informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal

Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo 10 (ENTREGAS

DE DINHEIRO A JOÃO CLÁUDIO GENU) afirmou: QUE, por volta

de 2008, o declarante entregou cerca de US$ 150,000.00 (cento e cinqüenta

mil dólares), a pedido de ALBERTO YOUSSEF, a JOÃO CLÁUDIO

GENU, em um estabelecimento da concessionária SUBARU em Brasília;



QUE a SUBARU era Brasília pertencia de fato a JOÃO CLÁUDIO GENU,

o qual inclusive falou posteriormente ao declarante que vendera a

concessionária; QUE os dólares foram entregues diretamente a JOÃO

CLÁUDIO GENU na SUBARU em Brasília; QUE, por volta de 2009, o

declarante viu JOÃO CLÁUDIO GENU na casa de JOSÉ JANENE em

SÃO PAULO, ocasião em que GENU portava um relógio Choppar,

adquirido em Nova Iorque, tendo o declarante conversado com ele sobre

relógios; QUE, ainda em 2009, o declarante foi com ALBERTO YOUSSEF

realizar um pagamento em um escritório de uma empresa de equipamento

de som de carro em São Paulo; QUE esse pagamento se relacionava de

algum modo a JOÃO CLÁUDIO GENU; QUE ALBERTO YOUSSEF

explicou ao declarante que GENU tinha uma empresa em Brasília de

equipamento de som de carro; QUE em momento posterior o declarante

ouviu do próprio JOÃO CLÁUDIO GENU que ele tinha uma loja de

equipamento de som de carro em Brasília; QUE, em 2010, o declarante fez

duas entregas a JOÃO CLÁUDIO GENU no Rio de Janeiro/RJ; QUE cada

uma dessas entregas girou em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e

cinqüenta mil reais); QUE essas entregas ocorreram antes da morte de

JOSÉ JANENE; QUE duas pessoas em um veículo Hyundai Azzera preto
pegaram o depoente no aeroporto; QUE o depoente entrou no carro, retirou

o dinheiro que transportava junto às pernas e entregou a essas duas pessoas,

que eram dois homens com aparência humilde, possivelmente empregados

de JOÃO CLÁUDIO GENU; QUE, depois da morte de JOSÉ JANENE, o

declarante presenciou várias brigas entre JOÃO CLÁUDIO GENU e

ALBERTO YOUSSEF por causa de dinheiro; QUE, por volta de 2012, o

declarante realizou uma entrega de US$ 240,000.00 (duzentos e quarenta

mil dólares) a JOÃO CLÁUDIO GENU; QUE a entrega ocorreu por meio

dos mesmos dois homens que conduziam o mesmo veículo Azzera preto;

QUE no mesmo dia dessa entrega o declarante retornou do Rio de

Janeiro/RJ para São Paulo/RJ; QUE, nesse mesmo dia, JOÃO CLÁUDIO

GENU estava no escritório de ALBERTO YOUSSEF; QUE, ao encontrar o

^ declarante, JOÃO CLÁUDIO GENU disse que estava preocupado com a
entrega dos US$ 240,000.00 {duzentos e quarenta mil dólares) porque esse

dinheiro seria utilizado na compra de um apartamento para a filha dele no

Rio de Janeiro; QUE em 2013 o declarante entregou R$ 300.000,00

(trezentos mil reais) a JOÃO CLÁUDIO GENU em Brasília, na residência

dele, no Setor de Mansões Park Way; QUE na ocasião GENU reclamou,

perguntando: "E o resto?"; QUE o declarante respondeu que GENU deveria

cobrar o resto a quem estava lhe devendo, pois o declarante fora designado

para entregar apenas aquele valor; QUE na oportunidade o declarante

conheceu a adega de JOÃO CLÁUDIO GENU, que contava com diversos



rótulos que o declarante calcula que pudessem valer, no total, cerca de US$

400,000.00 (quatrocentos mil dólares); QUE GENU chegou a falar ao

declarante que a adega em questão valeria US$ 1,000,000.00 (um milhão

de dólares); QUE o declarante sabia que JOÃO CLÁUDIO GENU era

assessor de JOSÉ JANENE; QUE, após a morte de JOSÉ JANENE, o

declarante ficou curioso em saber qual seria o negócio de GENU; QUE o

declarante procurou esclarecimento junto a ALBERTO YOUSSEF; QUE

ALBERTO YOUSSEF disse que JOÃO CLÁUDIO GENU se sentia como

o "dono" dos negócios do ex-Diretor 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 destinava-se 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 cerca de US$

50,000.00 (cinqüenta 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; QUE o declarante chamou

ALBERTO YOUSSEF para tratar do assunto; QUE GENU perguntou a

YOUSSEF: "Dentro do crédito que eu tenho com você, você pode pagar

vinte mil dólares para o Ceará"; QUE ALBERTO YOUSSEF respondeu

que sim; QUE depois ALBERTO YOUSSEF pagou para o declarante; QUE

isso mostra que JOÃO CLÁUDIO GENU tinha uma "conta-corrente" com

ALBERTO YOUSSEF; QUE nunca tratou JOÃO CLÁUDIO GENU por

apelidos. 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 próprios.
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