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TERMO DE COLABORAc;:AO N° 07 

TERMO DE DECLARA<;OES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao1s> 09 dia(s) do mes de outubro de 2014, nesta Superintendencia Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante MARCIO ADRIANO ANSELMO, 
Delegado de Policia Federal, 1•. Classe, matricula n• 9837, atendendo a requisi~tao do 
Procurador Geral da Republica constante do Oficio n• 1152/Gab para se proceder 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 firmou acordo de colabora~tao que 
sera levado a ratificayao do Procurador Geral da Republica, e na presen~ do Procurador 
da Republica ROBERSON HEN RIQUE POZZOBON, com delega~tao daquele para atuar no 
caso, e do advogado do declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
OAB/PR 56300, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da 
Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4• a 7°, inquirido, ALBERTO 
YOUSSEF RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado TRACY JOSEPH 
REINALDET,DOS SANTOS, OAB/PR 56300, ora presente, e seu defensor legalmente 
nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4" da Lei n• 
12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntaria 
com investigayoes policiais e processes criminais, nos termos firmados com o Ministerio 
Publico Federal; QUE o declarante renuncia, na presen~ta de seu defensor, ao direito ao 
silencio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4° da 
Lei n• 12.850/2013; QUE o declarante e sua defensora autorizam expressamente e estao 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colabora~tao em midia digital (HD 
Samsung Hera, Serial Number E2FWJJHD2223B7), alem do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n• 12.850/2013, os 
quais serao, ao final do ato, devidamente lacrados e entregues ao representante do 
Ministerio Publico Federal ora presente, o qual ficartl responstlvel pela guarda, custodia e 

l , preserva~tao do sigilo das informayees; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colabora~tlio dependertl da homologayao do Poder Judicii~rio, o qual 
verificara a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a 
homologayao caso nao atenda aos requisites legais ou adequa-la ao caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaborayao premiada dependem de urn ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n• 12.850/2013: I - a 
identlfica~tao dos demais coautores e participes da organiza~tao criminosa e das i nfrac;oes 
penais por eles praticadas; II - a revelaylio da estrutura hierarquica e da divisao de tarefas 
da organizac;ao criminosa; Ill - a prevenyao de infra~toes penais decorrentes das atividades 
da organizac;ao criminosa; IV - a recupera~tao total ou parcial do produto ou do proveito das 
infrac;oes penais praticadas pela organizac;ao criminosa; bern como a concessao do 
beneffcio levartl em conta a personalidade do colaborador, a natureza. as circunstancias, a 
gravidade e a repercussao social do fato criminoso e a eficacia da colaborac;ao; QUE o 
declarante tambem declara estar ciente dos direifOs do colaborador previstos no art. s• da 
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Lei n• 12.850/2013: I- usufruir das medidas de protec;:ao yrevistas na legislac;:ao especifica; 
II - ter nome, qualificac;:ao, imagem e demais informayoes preservados; Ill - ser conduzido, 
em juizo, separadamente dos demais coautores e participes; IV- participar das audiencias 
sem contato visual com os outros acusados; V - nao ter sua identidade revelada pelos 
meios de comunicac;:ao, nem ser fotografado ou filmado, sem sua previa autorizac;:ao por 
escrito; VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais correus ou 
condenados; QUE, em continuac;:ao as declarac;:oes prestadas, o presente tenmo tratara 
dos fatos mencionados no Anexo n. 06 sabre a atuac;:ao de JULIO CAMARGO relacionada 
as obras da MITSUE TOYO em Cabiunas, Sao Jose dos Campos e Araucaria; QUE com 
refer€mcia 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, utilizando-se 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 reunioes 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 SAO JOSE DOS CAMPOS; QUE com 
relac;:ao a ARAUCARIA, o declarante informa tratar-se da REFINARIA REPAR; QUE quem 
definia se o pagamento seria feito no BRASIL ou no exterior era o proprio JOLIO; QUE 
esses pagamentos se deram em aproximadamente dez a quinze parcelas, no periodo 
aproximado de 2005 ate 2007; QUE nao se recorda de aditivos relacionados a essas obras; 
QUE o percentual repassado foi de 1% do valor dos contratos; QUE acredita que tenha 
sido repassado tambem 1% do valor para o PARTIDO DOS TRABALHADORES, por 
intermedio da diretoria de servic;:o; QUE o Diretor de Servic;:os na epoca era RENATO 
DUQUE; QUE o declarante pode ter fornecido valores e moeda nacional para esse 
pagamento, mas nao sabe precisar, uma vez que fomeceu dinheiro em especie para JULIO 
CAMARGO em varias oportunidades; QUE nao sabe dizer quais empresas foram utilizadas 
para formalizac;l!o das op€1rac;o€1s; QUE acredita que tenham sido utilizadas as empn~sas 
PIEMONTE, AUGUR! e TREVISO; QUE em relac;:ao a esses contratos realizados pela 
MITSUE TOYO o declarante acredita ter ocorrido um sobre-valor 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); QUE nesse 
caso, NELMA, LEONARDO ou KOLRAUSCH/CEARA recebiam pelo valor de mercado da 
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moeda estrangeira, nao recebendo comissionamento; QUE em algumas oportunidades foi 
utilizada a conta da DEVONSHIRE, offshore cujo procudor era CARLOS ALBERTO 
COSTA. eo declarante seu proprietario de fato: QI,JE acredita que essa conta era junto ao 
banco J.P. MORGAN, nos Estados Unidos. rQada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado confonme vai por 
todos assinado e lacrado em envelopes com lacres numero 607 e 10608 padrao Pol!cia 
Federal. 

A dllualo nlo outoriucla deste conheclmonto 
ClriCtt riU vlola~lo do sigilo funclonal eapltutado no 

art. 325 do C6dlgo Penal Btasil<!lro. 
Pona: roclutlo de 2{dols) a & {sels) ano, e mulj;o. 

Constltul crime reallzar a lnterc:epta~o de comunlcoc6es 
141of6nlcao, de lnfonnittca ou talomtilca, ou quobror tOi}rodO de 

JIJI~1 sem autortza~ judleJaJ ou c.om obfedvos nlo 
autortzadoo em 191, noolllnnoo do art. 10 ell LAit.~ 

Pon.a: Roctuslo dl dols a qu:atro ana., • mutta. 


