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R E L A T Ó R I O   C O M P L E M E N T A R 
 

  
 
INQUÉRITO POLICIAL  Nº 1980/2015-4 SR/DPF/PR  
INSTAURADO EM : 14/09/2015  
PROCESSO Nº: 5046214-39.2015.4.04.7000/PR 
INCIDÊNCIA PENAL : artigo 1.º, da Lei n. 9.613/98; Art. 22, pár. único da Lei nº 7.492/86 e art. 
317 do Código Penal.  
INDICIADOS: JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, MILOUD ALAIN HASSENE 
DAOUADJI e JORGE LUIZ ZELADA 
 
 
 

Senhor Juiz, 

 

No transcorrer das investigações levadas à cabo pela Operação Lava Jato, evidenciou-

se uma complexa cadeia de operadores financeiros corresponsáveis pela lavagem e remessa ao exterior 

de ativos ilícitos que são produto/proveito dos diversos crimes praticados no âmbito da Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS). 

Destacam-se, como infrações penais antecedentes até então identificadas, (i) a 

corrupção passiva praticada por agentes públicos detentores de cargos de alta importância da estatal 

(art. 317, CP), (ii)  a corrupção ativa por parte de executivos de empresa nacionais e estrangeiras (art. 

333, CP), (iii)  a evasão de divisas e/ou manutenção de ativos não declarados no exterior (art. 22 da Lei 

nº 7.492/86) e (iv)  a prática de crimes contra a ordem econômica, notadamente pela formação de cartel 

(art. 4º, I, da Lei nº 8.137/90). 

O presente inquérito foi instaurado para apurar possível ocorrência dos delitos previstos 

nos art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, art. 22 da Lei nº 7.492/86 e art. 317, caput, do Código Penal, os 

quais teriam sido cometidos, em tese, por JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e MILOUD ALAIN 

HASSENE DAOUADJI , tendo em vista os elementos colhidos no âmbito da investigação policial 

denominada OPERAÇÃO LAVAJATO , relacionados nos autos nº 5085114-28.2014.404.7000 (IPL nº 

1041/13 – SR/DPF/PR) e anexos a este (Evento 1, PORT_INST_IPL1). 

No Evento 11, REPRESENTACAO_BUSCA1, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000, 

consta Relatório Parcial  das investigações, com os motivos do indiciamento de JOÃO AUGUSTO 

REZENDE HENRIQUES e MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI e com a representação para 

conversão da custódia temporária do primeiro em preventiva. 

O MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba deferiu a representação e decretou 

a prisão preventiva de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES (Evento 43, DESPADEC1, Autos nº 

5044443-26.2015.4.04.7000/PR). 

Em complemento as investigações até então realizadas – já listadas no Evento 11, 
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REPRESENTACAO_BUSCA1, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000 –, novos elementos de informações 

e provas foram encontrados, conforme demonstrar-se-á a seguir. 

As demais empreiteiras investigadas prestaram informações a respeito dos pagamentos 

efetuados a empresa TREND, não apresentando os documentos necessários, tampouco a motivação e a 

explicação para a realização dos pagamentos (Evento 15, OFIC2, OFIC3, OFIC5 e OFIC6, Autos nº 

5046214-39.2015.4.04.7000). 

A empresa SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA . apresentou rol de contratos 

firmados pela ACERGY BRASIL S.A. e pela própria SUBSEA7 , a qual sucedeu a primeira em razão de 

fusão realizada em 2011 (Evento 15, OFIC4, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000). 

A empresa ANDRADE GUTIERREZ , tais como as demais empreiteiras, prestou 

informações e listou os pagamentos realizados à TREND, não apresentando, por sua vez, os 

documentados requisitados em sua integralidade e, tampouco, oferecendo motivação e explicação para 

a realização das despesas (Evento 16, OUT2, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000). 

O colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA , presidente da UTC ENGENHARIA , 

apresentou documentos e esclarecimentos sobre os pagamentos realizados à TREND (Evento 17, 

OUT2, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000).  

A empresa ENGEVIX, por sua vez, informou que os contratos firmados com a TREND 

EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  não correspondem a serviços prestados 

à construtora. Contudo, não esclareceu a razão dos pagamentos (Evento 18, OUT1, Autos nº 5046214-

39.2015.4.04.7000). Em outras palavras, a ENGEVIX pagou à empresa TREND EMPREENDIMENTOS, 

entre 2006 e 2007, R$ 1.843.815,75 sem que para isso tivesse prestado qualquer espécie de serviço. 

Por outro lado, a empresa SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA . apresentou novos 

documentos e informações essenciais para o deslinde da investigação (Eventos 16, 17 e 20, Autos nº 

5046214-39.2015.4.04.7000). 

Destaco o seguinte trecho da manifestação do Evento 17, OUT1, Autos nº 5046214-

39.2015.4.04.7000: 
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Além da empresa offshore FIRST OIL VENTURE LTD , já identificada, observa-se que a 

SUBSEA 7 , então ACERGY S.A, firmou através da THAMES INTERNATIONAL ENTERPRISE 

contratos também com a empresa offshore FIRST GAS VENTURE S.A. 

Cumpre repetir que a THAMES celebrou contratos nomeando a FIRST OIL VENTURE 

LIMITED como representante em relação a três projetos adjudicados às empresas do grupo ACERGY 

pela PETROBRAS, referentes à PDET/PRA C7, Mexilhão e Harrier. Futuramente, os serviços contratos 

foram cedidos à offshore FIRST GAS VENTURE S.A . 

A empresa SUBSEA 7 DO BRASIL apresentou posteriormente os contratos originais e 

os contratos de novação: 

 

(i) PDET/PRA C7 – Evento 20, ANEXO4, ANEXO5 e ANEXO6, Autos nº 5046214-

39.2015.4.04.7000; 

(ii) Mexilhão – Evento 20, ANEXO7, ANEXO8, ANEXO9 e ANEXO10, 5046214-

39.2015.4.04.7000; 

(iii) Harrier - Evento 20, ANEXO11, ANEXO12, ANEXO13 e ANEXO14, 5046214-

39.2015.4.04.7000. 

 

Os contratos firmados com a FIRST GAS VENTURE S.A. demonstram que a offshore 

era representada por MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI , sócio de JOÃO AUGUSTO REZENDE 

HENRIQUES no Brasil e no exterior: 
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Evento 20, ANEXO6, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000 

 

Observa-se, portanto, que outra empresa, até então desconhecida das autoridades, foi 

utilizada para recebimento de recursos no exterior. Muito embora somente MILOUD ALAIN HASSENE 

DAOUADJI assine como representante da empresa FIRST GAS VENTURE S.A. , é inegável que JOÃO 

AUGUSTO REZENDE HENRIQUES também possuía ingerência sobre a offshore. 

Muito embora a prova de que JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e MILOUD 

ALAIN HASSENE DAOUADJI  mantiveram recursos de origem lícita não comprovada no exterior, 

utilizando-se, para tanto, de contas em nome de empresas offshore, a fim de ocultá-los das autoridades 

brasileiras, não havia, até então, prova de que os recursos referentes aos contratos do grupo 

ACERGY/SUBSEA7  com a PETROBRAS foram repassados a agentes públicos. 

Com o prosseguimento das investigações em face de JORGE LUIZ ZELADA , novos 

elementos e provas apontam para ele como um dos destinatários dos recursos pagos pelo grupo 

ACERGY/SUBSEA7 à JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e MILOUD ALAIN HASSENE 

DAOUADJI . 

Com a extração dos dados das mídias apreendidas por ocasião da deflagração da 15ª 

fase da OPERAÇÃO LAVAJATO  (Laudos nº 1570/2015, 1577/2015 e 1679/2015 – SETEC/SR/DPF/PR 

– ANEXO I), foi possível constatar que JORGE LUIZ ZELADA mantinha controle sobre as empresas 

offshore que constituiu para o recebimento e gerenciamento dos recursos ilícitos advindos dos contratos 
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firmados entre as mais diversas empresas e a PETROBRAS. 

JORGE LUIZ ZELADA , ex-diretor da área internacional da PETROBRAS, foi indiciado 

no IPL nº 1596/2015 (Autos nº 5033177-42.2015.4.04.7000, Evento 18, REL_FINAL_IPL1) pelos crimes 

de corrupção passiva, evasão de divisas e lavagem de capitais. Na oportunidade, foram identificadas as 

seguintes empresa offshore em seu nome: TUDOR ADVISORY INC (conta no banco Lombard Odier, na 

Suíça), ROCKFIELD INTERNATIONAL S.A. (conta no banco Julius Baer, em Mônaco) e STONE 

PEACH INVESTIMENTS (conta no banco Lombard Odier, na Suíça). 

Dentre as mídias apreendidas por ocasião da deflagração da 15ª fase da OPERAÇÃO 

LAVAJATO , observou-se que JORGE LUIZ ZELADA acessou em seu computador, mediante mídia 

portátil que não foi encontrada e/ou foi destruída, arquivos que demonstravam que o investigado 

mantinha também outras offshore ocultas das autoridades: 

 

 
Laudo nº 1577/2015 – 

img_ITEM09ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/private/var/folders/cf/vc44vzqj4xgdfycq8y3hzhhr0000gn/C/com.apple.QuickLook.thumbnailcache/index.sqlite – Anexo I 



  

 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

7 

 

 

Além de arquivos com nomes que fazem alusão as offshores TUDOR ADVISORY INC e 

ROCKFIELD INTERNATIONAL S.A. , o arquivo “By Laws Jorge Zelada.pdf” faz referência à offshore 

STONE PEACH INVESTMENTS LTD , conforme demonstra trecho do documento “bl.doc”, encontrado 

em uma das mídias apreendidas: 

 

 
Laudo nº 1577/2015 – img_ITEM09ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/zelada/Library/Mail/V2/IIMAP-
intersabre@imap.gmail.com/[Gmail].mbox/Importante.mbox/96E4E6E8-98DE-4A6A-8635-E07943C6766B/data/Attachmentes/927/2.2/bl.doc – Anexo II 

 

Destaque-se que a autora do documento é DENISE KOS, gerente de bancos suíços e 

que prestava assistência para ex-empregados da PETROBRAS, dentre eles o colaborador PEDRO 

JOSÉ BARUSCO FILHO , por exemplo: 
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Outros nomes de arquivos sugerem que JORGE LUIZ ZELADA mantinha controle dos 

depósitos e lançamentos das offshores, além disso, ao que parece, DEEP MARINE ENGINEERING, 

STEAMBOAT e VABRE também seriam offshore constituídas em favor do ex-diretor da PETROBRAS.  

Outro arquivo eletrônico existente em uma das mídias apreendidas reforça a titularidade 

de JORGE LUIZ ZELADA de contas correntes em bancos estrangeiros em nome das empresas 

offshores já indicadas: 

 

 
Laudo nº 1577/2015 – img_item01 – Item_arrecadacao_08.E01/vol_vol2/Casa/Tabelão xlsx– Anexo III 

 

Dando prosseguimento à análise sumária das mídias apreendidas, encontrou-se um 

arquivo com o nome “vabre.xlsx”, o qual representa, em linha gerais, o controle que JORGE LUIZ 

ZELADA mantinha sobre os recursos que recebeu na conta da empresa offshore VABRE . Antes de se 

aprofundar no documento, cumpre esclarecer que a offshore VABRE refere-se à VABRE 

INTERNATIONAL S.A. , constituída no Panamá em 24.01.2007, dois meses antes da conta receber os 

primeiros valores: 
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Disponível em <https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=vabre>. 

 

Segue, na íntegra, a planilha de JORGE LUIZ ZELADA relacionada aos valores 

percebidos na conta da empresa offshore VABRE INTERNATIONAL S.A. , atualizada até maio/2009: 

 

 
Laudo nº 1570/2015 – img_item01 – Item_arrecadacao_08.E01/vol_vol2/.Trashes/501/Backup Zelada em 17 08 2009/Documentes/Zelada/Vabre_etc/vabre xlsx– Anexo IV 
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Para fins da presente investigação, a análise da planilha limitar-se-á aos valores dos 

objetos “HDI, Miloud”, “Cm#7, Miloud” e “”Acergy, mexilhão”, sem prejuízo de instauração de 

investigação autônoma para apuração dos demais paga mentos. 

Além disso, havia divisão dos valores entre “DBZ”, sigla que, pelo contexto das 

investigações, bem como pela relação próxima entre os indivíduos, sugere-se tratar de RENATO DE 

SOUZA DUQUE (“D”)  e PEDRO JOSE BARUSCO FILHO (“B”) , além do próprio JORGE LUIZ 

ZELADA (“Z”) . 

Em relação ao pagamento realizado pela HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL 

S.A., transcrevo parte do Relatório Parcial inicialmente apresentado: 

 

“Na residência de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES foi apreendido, dentre diversos documentos, um 

“Consulting Agreement” firmado entre HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL S.A.S e FIRST OIL VENTURE LTD , referente a 

serviços que seriam prestados por esta àquela, em decorrência de obra da PETROBRAS em Fazenda Alegre: 

 

 

(item 14, Evento 8, AP-INQPOL7, Autos nº 5046214-39 .2015.4.04.7000) 

 

A empresa FIRST OIL VENTURE LTD foi constituída em período anterior a 2005. Contudo, em 29.06.2005, 

JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI , foram expressamente constituídos como 

diretores da empresa: 
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(Evento 8, AP-INQPOL7, Autos nº 5046214-39.2015.4.0 4.7000) 

 

Neste contrato de consultoria com a HDI, a FIRST OIL VENTURE LTD desempenharia, em tese, diversos 

serviços à contratante: 

 

 

(Evento 8, AP-INQPOL5, Autos nº 5046214-39.2015.4.0 4.7000) 

Em consulta a fontes abertas, observou-se que, de fato, a empresa HORIZONTAL DRILLING 

INTERNATIONAL obteve contratos com a PETROBRAS, referentes à obra de Fazenda Alegre: 

 



  

 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

12 

 

 
(Disponível em <http://www.hdi.fr/Images/files/UKMarine%20Projects(1).pdf>. Acesso em 24.09.2015.) 

Foi apreendido, ainda, comprovante de pagamento no exterior referente ao contrato de consultoria firmado: 

 

 

(Evento 8, AP-INQPOL5, Autos nº 5046214-39.2015.4.0 4.7000) 

 

Este “invoice” refere-se, certamente, a apenas um dos pagamentos recebidos pela offshore de JOÃO 

AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI . No documento podemos observar menção 

expressa a ambos os investigados. 
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Além disso, há indicação da conta pertencente à empresa de ambos: 

 

 

(Evento 8, AP-INQPOL5, Autos nº 5046214-39.2015.4.0 4.7000) 

 

Repito que esta é apenas uma das contas identificadas, a qual, segundo JOÃO AUGUSTO REZENDE 

HENRIQUES, nunca existiu.” 

 

JORGE LUIZ ZELADA recebeu USD 110.000,00, em agosto/2007, de MILOUD ALAIN 

HASSENE DAOUADJI, em virtude de contrato que a HDI obteve com a PETROBRAS, referente as 

obras de Fazende Alegre. Pela praxe da investigação, os valores transferidos à ZELADA , enquanto este 

ainda era gerente da PETROBRAS, consistiam em vantagens indevidas pagas para possibilitar a 

celebração do contrato da empresa estrangeira com a estatal. 

A menção expressa à MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI sugere que o valor tenha 

partido de offshore constituída somente por ele, a FIRST GAS VENTURE S.A. ou outra ainda não 

identificada, sem prejuízo da participação de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES no fato. 

Em relação aos pagamentos em decorrente dos objetos “Cm#7, Miloud”, não foi 

possível, até o momento, a identificação precisa de qual empresa se trata e de qual contrato. 

Por sua vez, há que se analisar o pagamento referente ao projeto de Mexilhão, 

adjudicado pelo grupo ACERGY: 
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Em fevereiro/2009, JORGE LUIZ ZELADA recebeu USD 1.026.000,00 na conta da 

empresa VABRE INTERNATIONAL S.A.  referente ao contrato da ACERGY com a PETROBRAS 

referente ao projeto de Mexilhão. 

Pelos documentos apresentados pela SUBSEA7 DO BRASIL , em 19.12.2008, a 

empresa FIRST GAS VENTURE S.A. sucedeu a empresa FIRST OIL VENTURE LTD nas obrigações 

estabelecido pelo contrato de representação firmado com a THAMES INTERNATIONAL. No documento, 

havia um anexo com a discriminação dos valores devidos pela THAMES à FIRST GAS VENTURE S.A. : 

 

 

Evento 20, ANEXO10, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000 

 

Como se vê, a THAMES INTERNATIONAL S.A. pagaria à FIRST GAS VENTURE S.A. 

o valor de USD 2.960.553,65, sendo que, à época da celebração do contrato, USD 893.504,96 já haviam 

sido provavelmente pagos à FIRST OIL VENTURE LTD . 
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 Deste montante, ao menos USD 1.026.000,00 foram repassados à JORGE LUIZ 

ZELADA , que, por sua vez, repassou dois terços do valor à PEDRO JOSE BARUSCO FILHO e 

RENATO DE SOUZA DUQUE . 

Chama a atenção a participação de DENISE KOS (ANEXO V) nesta operação. Em 

19.02.2009, DENISE, através do e-mail <dko@jacobsafra.com>, encaminha à JORGE LUIZ ZELADA, 

no e-mail <intersabre@gmail.com>, a seguinte mensagem: 

 

 
Laudo nº 1577/2015 – img_ITEM09ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/zelada/Library/Mail/V2/IMAP-intersabre@imap.gmail.com/[Gmail].mbox/Todos os e-
mails.mbox/96E4E6E8-98DE-4A6A-8635-E07943C6766B/Data/Messages/947.emlx – Anexo VI 

 

A mensagem, intitulada de “Carnaval”, traz, no corpo, a expressão “com confetes 

novos.........1026000”. Em outras palavras, DENISE KOS avisou JORGE LUIZ ZELADA sobre o crédito, 

em sua conta no Banco Jacob Safra – deduzido do endereço de e-mail da gerente – do valor de USD 

1.026.000,00, referente a propina paga pela ACERGY ao ex-diretor da Área Internacional da 

PETROBRAS pela execução do projeto de Mexilhão. 

Causa repulsa o emprego da expressão “com confetes novos” por DENISE KOS, a qual, 

conforme a apuração dos fatos na OPERAÇÃO LAVAJATO  já demonstrou, tinha pleno conhecimento, e 

com isso lucrava, do pagamento de propina a então diretores da PETROBRAS em contas que auxiliou a 



  

 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

16 

 

constituir e que gerenciava. 

No mesmo sentido, reforça-se o fato de que JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 

e MILOUD ALAIN HUSSENE DAOUADJI intermediavam e operacionalizavam o pagamento de propina 

a agentes públicos e até mesmo a agentes políticos – fato já sob apuração perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

Por outro lado, oportuno esclarecer que o endereço de e-mail <intersabre@gmail.com> 

era compartilhado por JORGE LUIZ ZELADA e DENISE KOS. Desta maneira, não havia a necessidade 

de trocas de e-mails entre eles – à exceção da mensagem acima. O que ocorria era que JORGE ou 

DENISE encaminhavam mensagens com perguntas ao próprio endereço <intersabre@gmail.com> - para 

que fique claro, a mensagem era encaminha do e-mail intersabre@gmail.com para o próprio 

intersabre@gmail.com –, sendo que, na sequência, JORGE ou DENISE respondiam as perguntas e 

dúvidas feitas. Exemplifico: 

 

 
Laudo nº 1577/2015 – Espelhamento de mídia 

Nesta mensagem – de 28/11/2011, às 12:29 –, JORGE ZELADA responde à pergunta 

de DENISE KOS feita no assunto da mensagem original. DENISE pergunta, no assunto do e-mail, 

quando JORGE “Qd vai estar no continente daqui?”, referindo-se à quando JORGE ZELADA viajaria à 

Europa. No corpo, JORGE ZELADA responde a data em que pretende viajar à Londres e oferece outras 

dúvidas. 

No e-mail seguinte – de 29/11/2011, às 08:49 – observamos as respostas de DENISE 

quanto as dúvidas de JORGE ZELADA: 
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Laudo nº 1577/2015 – Espelhamento de mídia 

Observe-se que DENISE KOS, além de marcar de entregar um num cartão (de crédito) a 

JORGE ZELADA quanto este estiver em Londres, demonstra que geria os recursos que este mantinha 

ocultos na conta do banco Jacob Safra e sugeria a realização de investimentos. JORGE LUIZ ZELADA , 

desta forma, com a participação ativa de DENISE KOS, dissimulava a origem ilícita dos valores mantidas 

na conta da offshore VABRE INTERNATIONAL S.A. mediante a aquisição de ações e títulos. 

Para corroborar a efetividade do ardiloso artifício de troca de mensagens entre JORGE 

LUIZ ZELADA e DENISE KOS, observamos que JORGE, de fato, deixou o Brasil com destino à 

Londres/Inglaterra, em 07.12.2011: 
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DENISE KOS também demonstrava cautela com os dados das operações bancárias 

realizadas por JORGE LUIZ ZELADA , alertando-o para os cuidados devidos nas transações feitas com 

a conta da empresa VABRE INTERNATIONAL S.A. : 

 

 
Laudo nº 1577/2015 – Espelhamento de mídia 

 

Nesta mensagem DENISE KOS alerta JORGE LUIZ ZELADA para o fato de que este 

deve tomar cuidado com as informações referentes aos depósitos que este desejava realizar. E não é 

só. JORGE LUIZ ZELADA sinalizava que desejava encerrar a conta da empresa VABRE 

INTERNATIONAL S.A. no Banco Jacob Safra (“Jacó”), tendo DENISE lhe auxiliado também neste 

procedimento. 

Desta forma, há robustos indícios da prática dos seguintes crimes – não apontados no 
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Relatório Parcial (Evento 11, REPRESENTACAO_BUSCA1, Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000): 

 

(i) JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES : 

- corrupção passiva (art. 317 da do Código Penal): indícios de coautoria, ou ao 

menos participação, no recebimento de vantagem indevida por parte de JORGE 

LUIZ ZELADA referente aos contratos da HORIZONTAL DRILLING 

INTERNATIONAL S.A . e ACERGY S.A. com a PETROBRAS; 

- evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86): indícios de manutenção de 

recursos em contas no exterior em nome da offshore FIRST GAS VENTURE 

S.A.; 

- lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98): indícios da utilização de 

empresas offshore e contas no exterior para movimentação e ocultação de 

valores provenientes de crimes contra a administração pública e financeiros. 

(ii) MILOUD ALAIN HUSSENE DAOUADJI:  

- corrupção passiva (art. 317 da do Código Penal): indícios de coautoria, ou ao 

menos participação, no recebimento de vantagem indevida por parte de JORGE 

LUIZ ZELADA referente aos contratos da HORIZONTAL DRILLING 

INTERNATIONAL S.A . e ACERGY S.A. com a PETROBRAS; 

- evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86): indícios de manutenção de 

recursos em contas no exterior em nome da offshore FIRST GAS VENTURE 

S.A.; 

- lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98): indícios da utilização de 

empresas offshore e contas no exterior para movimentação e ocultação de 

valores provenientes de crimes contra a administração pública e financeiros. 

(iii) JORGE LUIZ ZELADA:  

- corrupção passiva (art. 317 da do Código Penal): indícios de recebimento de 

vantagem indevida em conta no Banco Jacob Safra, em nome da offshore 

VABRE INTERNATIONAL S.A. , referente aos contratos da HORIZONTAL 

DRILLING INTERNATIONAL S.A . e ACERGY S.A. com a PETROBRAS; 

- evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86): indícios de manutenção de 

recursos em contas no exterior em nome da offshore VABRE INTERNATIONAL 

S.A.; 

- lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98): indícios da utilização de 

empresas offshore e contas no exterior para movimentação e ocultação de 

valores provenientes de crimes contra a administração pública e financeiros. 
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(iv) DENISE KOS:  

- evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86): indícios participação na conduta 

de JORGE LUIZ ZELADA na manutenção de recursos em contas no exterior em 

nome da offshore VABRE INTERNATIONAL S.A. ; 

- lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98): indícios da utilização de seu 

cargo de gerente de bancos suíços para abertura de empresas offshore e contas 

no exterior para movimentação e ocultação de valores provenientes de crimes 

contra a administração pública e financeiros praticados por JORGE LUIZ 

ZELADA . 

 

Esclareço, ainda, que a responsabilidade penal de JOÃO AUGUSTO REZENDE 

HENRIQUES, MILOUD ALAIN HASSENE, DENISE KOS, JORGE LUIZ ZELADA, RENATO DE SOUZA 

DUQUE e PEDRO JOSE BARUSCO FILHO nos demais pagamentos identificados (ANEXO IV) será 

apurada em inquérito autônomo. 

Por sua vez, resta pendente a análise das mídias apreendidas por ocasião da 19ª fase 

da OPERAÇÃO LAVAJATO , bem como dos dados e movimentações bancárias dos investigados. Tão 

logo concluídos, seus resultados serão neste ou em outro inquérito juntados. 

Coloco-me, desde já, à disposição para o atendimento de quaisquer diligências 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, nos termos do art. 16, do Código de Processo Penal. 

 
 
 

FILIPE HILLE PACE 
Delegado de Polícia Federal 

3ª Classe - Matrícula nº 19.291 
 

 


