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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, JORGE LUIZ ZELADA e DENISE KOS 
 
 
 

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). 

Posteriormente, a partir de novas diligências, juntou-se aos autos eletrônicos nº 
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5046214-39.2015.4.04.7000 (Evento 21, REL_FINAL_IPL1) Relatório Complementar  da investigação. 

Na sequência, novo Relatório Complementar foi elaborado diante dos novos indícios 

que corroboraram a participação delitiva de MILOUD ALAIN HASSENE DAOUADJI nos fatos. (Evento 

25, REL_FINAL_IPL1, autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000) 

Por ora, cumpre esclarecer que foi elaborado relatório de análise do e-mail 

intersabre@gmail.com (ANEXO I) a partir dos documentos extraídos das mídias apreendidas na 

deflagração da 15ª fase da OPERAÇÃO LAVAJATO.  As principais mensagens já compuseram o 

Relatório Complementar do evento 21, sendo que as demais corroboram a atuação ativa de DENISE 

KOS para dissimular os recursos ilícitos mantidos por JORGE ZELADA , com a ajuda da gerente, na 

conta da offshore VABRE INTERNATIONAL S.A. , mediante a aplicação e investimento em títulos e 

ações. 

As mensagens que apontam para participação de terceiros nos fatos serão utilizadas 

para investigação autônoma. 

Por outro lado, foi igualmente produzido relatório de análise para o e-mail 

jorgezelada@icloud.com (ANEXO II), o qual se refere a fatos já denunciados na Ação Penal nº 5039475-

50.2015.4.04.7000 e reforça a materialidade de crimes cometidos por JORGE LUIZ ZELADA . 

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. 

Repito, por fim, 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 fatos aqui não abrangidos será apurada em 

investigação autônoma. 

Além disso, consigno que resta pendente a análise integral das mídias apreendidas por 

ocasião da 15 e 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. 

 
 

(via EPROC) 
FILIPE HILLE PACE 

Delegado de Polícia Federal 
3ª Classe - Matrícula nº 19.291 

 
 


