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TERMO DE COLABORACAO N° 02 

TERMO DE DECLARA<;:OES 
que presta ALBERTO YOUSSEF 

Ao<•> 03 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 requisic;:ao 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 colaborac;:ao que 
sera levado a ratifica¢ao do Procurador Geral da Republica, e na presenc;:a dos 
Procuradores da Republica ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, com delegac;:ao 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, OABIPR 56300, ora presente, e seu defensor 
legalmente nomeado para the assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° 
da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante ~rma que pretende colaborar de forma efetiva e 
voluntaria com investigac;:oes policiais e processes criminais, nos termos firinados com o 
Ministerio Publico Federal; QUE o declararite renuncia, na presenc;:a 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 colaborac;:ao em mldia 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 
Ministeno Publico Federal ora presente, o qual ficara responsavel pela guarda, cust6dia e 
preservac;:ao do sigilo das informac;:Oes; QUE o declarante afirma estar ciente de que o 
presente ato de colaborac;:ao dependera da homologac;:ao do Poder Judiciario, o qual 
verificara a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a 
homologac;:ao caso Mo atenda aos requisites legais ou adequa-la ao caso concreto, 
estando ciente, ainda que, os efeitos da colaborayao premiada dependem de um ou mais 
dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei n° 12.850/2013: I - a 
identificac;:ao dos demais coautores e participes da organizac;:ao criminosa e das infrac;:oes 
penais por eles praticadas; II - a revelac;:ao da estrutura hierarquica e da divisao de tarefas 
da organizac;:ao criminosa; Ill - a prevenc;:ao de infrayOes penais decorrentes das atividades 
da organizac;:ao criminosa; IV - a recuperac;:ao total ou parcial do produto ou do proveito das 
infrac;:oes penais praticadas pela organizac;:ao criminosa; bem como a concessao do 
beneficia levara 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 direitos do colaborador previstos no art. 5" da 
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Lei n• 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de protecao previstas na legislacao especlfica; 
II - ter nome, qualificacao, imagem e demais informacoes preservados; Ill - ser conduzido, 
em juizo, separadamente dos demais coautores e participes; IV - participar das audil!ncias 
sem contato visual com os outros acusados: V - nao ter sua identidade revelada pelos 
meios de comunicacao, nem ser fotografado ou filmado, sem sua previa autorizacao por 
escrito; VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverse dos demais correus ou 
condenados; QUE, em complementayao ao termo de declaracoes realizado na data de 
ontem. o declarante gostaria de ressaltar que tanto a presid~ncia da Petrobras, quando o 
PalAcio do Planalto tinham conhecimento da estnutura que envolvia a distribuiyilo e repasse 
de comissoes no ambito da estatal; QUE indagado quanta a quem se referia em relayilo ao 
termo "PalAcio do Planalto", esclarece que tanto a presidencia da Republica, Casa Civil, 
Ministro de Minas e Energia, tais como LUIS INACIO LULA DA SILVA, GILBERTO 
CARVALHO, ILDEU SALVATI!, GLEISE HOFFMAN. DILMA ROUSSEFF, ANTONIO 
PALOCCI, JOSE DIRCEU e EDSON LOBAO. entre outros relacionados; QUE esclarece 
ainda que eram comuns as disputas de poder entre partidos relacionadas a distribuiyilo de 
cargos no ambito da Petrobras e que essas discussoes eram linalmente levadas ao Palacio 
do Planalto para solucao; QUE realirma que o alto escalilo do governo tinha conhecimento; 
QUE indagado acerca da atua9ao dos diretores da Petrobras. esclarece que a Presidencia 
da Estatal tinha conhecimento dos fatos; QUE se recorda de uma situayilo em que havia 
uma determinada situayilo em que howe determinado processo relacionado a contratacao 
de services de marketing para a Petrobras e que teria sido interrompido em razao de 
irregularidades; QUE numa dessas "alas paralelas" o declarante recebeu a incumbencia de 
pagar essas despesas das participantes em razao de determinayilo direta de SERGIO 
GABRIELI. entao presidente, que teria repassado a determinacao ao entao Diretor PAULO 
ROBERTO COSTA; QUE como o contrato foi interrompido, o declarante pagou o restante 
dos valores devidos, se recordando do pagamento ter sido feito a partir de algumas TED a 
partir da conta da empresa MO CONSULTORJA E LAUDOS ESTATISTICOS; QUE o 
declarante entao recebeu os valores de empreiteiras e entao repassou os valores para 
essas empresas de comunicacao; QUE nao se recorda do nome das empresas. mas 
apenas que uma delas era sediada em Sao Paulo e outra no Rio de Janeiro; QUE com 
rela9ao ao processo que levou a destituiyilo 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 
polltlcas com outros partidos; QUE com o saida de PAULO ROBERTO COSTA. o 
declarant!! afirma que algumas pagamentos continuaram de "obriga9oes• assumidas 
naquela epoca: QUE vArios pagamentos conlinuaram a ser realizados com a salda de 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE os pagamentos posteriores foram divididos na proporyilo 
de 70% para PAULO ROBERTO COSTA, 15% para o declarante e 15 % para JOAO 
ClAUDIO GENU; QUE com a saida de PAULO ROBERTO lizeram um "acerto" das 
despesas ainda pendentes em relayilo 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 ffsica de numerario para o 
PAULO ROBERTO COSTAe JOAO CLAUDIO GENU; QUE os pagamentos geralmente 
eram embasados em servi9os que nao eram prestados ou alguma fraude na mediyilo de 
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servir;:os; QUE esdarece que alguns pagamentos realizados para PAULO ROBERTO 
COST A foram formalizados como contratos de consultoria firm ados diretamente com o 
mesmo; QUE os pagamentos por meio de consultoria diretamente a PAULO ROBERTO 
COSTA , com intermediar;:1lo do declarante, foram formalizados com as empreiteiras 
CAMARGO CORREIA e ENGEVIX; QUE as outras empreiteiras repassavam os valores 
para o declarante, que se responsabilizava pela distribuir;:ao dos valores; QUE com relayllo 
ao contrato com a ENGEVIX e a COSTA GLOBAL foi tratado diretamente com GERSON 
ALMADA; QUE os contratos de consultoria com a CAMARGO CORREIRA foram 
intermediados com EDUARDO LEITE, vice-presidente comercial da empresa; QUE os 
contratos foram formalizados, devidamente amparados por emiss1lo de notas fiscais e seus 
respectivos pagamentos; QUE acredita que CAMARGO CORREIA e ENGEVIX ainda 
possuam pagamentos a realizar; 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 Ires milhOes pagos em parcelas 
mensais de cem mil reais; QUE o contrato com a ENGEVIX alcanr;:ava 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 ap6s a saida de PAULO ROBERTO COSTA, continuo recebendo os 
valores, que eram distribuldos pelo declarante, mediante entregas fisicas em 
BRASfLIAIDF; QUE os pagamentos eram realizados por meio de TED para pessoas flsicas 
ou juridicas utilizando-se do operador CARLOS 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; QUE indagado acerca da participayllo de GRACA FOSTER, o declarante 
esdarece acreditar que a mesma soubesse da estrutura de repasses das construtoras para 
partidos, mas nao pode afirmar; QUE entretanto a pr~tica da indicayllo de cargos politicos 
visando pagamentos e rotineira e ocorre em todos os casos; QUE o dedarante esdarece 
ainda que, quando da salda de PAULO ROBERTO COSTA howe uma reuniao entre ele, o 
declarante e JOAO ClAUDIO GENU em que foi realizado o ·acerto de contas• dos valores 
ainda pendentes a serem pagos para PAULO ROBERTO e os demais envolvidos; QUE 
indagado acerca da continuidade do esquema de distribuir;:ao de valores com a salda de 
PAULO ROBERTO COSTA o declarante esclarece que tal •esquema' nao tenha se 
encerrado; QUE afirma que o Partido Progressista nao possui qualquer influencia na atual 
diretoria de abastecimento. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que 
fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e 
lacrado em envelopes com lacres numero 10597 e 10598 padrao Pollcia Federal. 
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A dlfusio nao autottuct. deste conhoclme o 
carac:IOtiu v-<;~o d6 olgllo tuncional COIP ado no 

II\. 325 do C<!dlgo Penal Bt3s 
Pena: re<:lusio de 2 tdoJs) a 6 (seis) ~ 

Constitul crime realizar a lntorc:opta~io de c.omuniCCHf.Oes 
talef6nleos, c1o lnlormi-ou ~ ou queb<ar oegredo do 

Jusllco, Mm outoriz<l~oJudlclol ou eom objotivos nio 
autO<tucloo ..., ..... ,_ ta,_ clo lit. 10 ell l.ol9.296196. 

Pena; R.clusio de dola a quatro eno., o multa. 


