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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ.

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5046222-16.2015.404.7000 e  5072825-
63.2014.404.7000

Classificação no EPROC: Sigiloso (Interno Nível 4)

Classificação no ÚNICO: Confidencial

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República
signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem perante  Vossa
Excelência  para  requerer  as  MEDIDAS  CAUTELARES de BUSCA E  APREENSÃO
CRIMINAL,  PRISÃO PREVENTIVA e  BLOQUEIO DE BENS VIA BACENJUD em
face de  JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ (“JORGE LUZ”),  BRUNO GONÇALVES
LUZ (“BRUNO LUZ”) APOLO SANTANA VIEIRA (“APOLO SANTANA”) e pessoas a
eles relacionadas.

I - INTRODUÇÃO

No decorrer do complexo de investigações denominado operação lava jato, apurou-se
um  gigantesco  esquema  criminoso  voltado  para  a  prática  de  crimes  contra  a  empresa
PETROBRAS,  o  qual  ocorria  através  de  um  núcleo  econômico  formado  pelas  grandes
construtoras do país, que constituíram um verdadeiro cartel, bem como por empresas que não
participavam do cartel de empreiteiras. Além disso, houve o pagamento de propina a pessoas
que detinham altos cargos na referida estatal, além de agentes políticos, a fim de preservar o
alto lucro das empresas formadoras do cartel e a divisão das obras na forma escolhida pelos
executivos das empreiteiras. Frustrava-se, assim, a competição dos certames e garantia-se a
hegemonia das empresas cartelizadas e pagadoras de propina.

Nesse sentido, apurou-se que os cargos de comando de diretorias da PETROBRAS
eram preenchidos através  de indicações  políticas,  com o intuito  de que fosse garantido o
pagamento de vantagem indevida aos agentes políticos, sendo que tal núcleo encontra-se, em
parte, sob investigação perante os Tribunais Superiores e, em parte, em Curitiba.

Por  sua  vez,  os  funcionários  do  alto  escalão  da  PETROBRAS  (núcleo
administrativo) também tinham sua participação no recebimento de propina, assegurando às
empresas privadas os contratos que tinham interesse e a membros da agremiação política que
os haviam indicado o recebimento de vantagem indevida.

A diretoria  de  abastecimento  da  PETROBRAS  tinha  como  responsável  PAULO
ROBERTO COSTA, que foi indicado pelo PARTIDO PROGRESSISTA (PP) para fazer parte
de  tal  esquema  criminoso,  perdurando  em tal  cargo  de  2004 até  2012.  Já  a  diretoria  de
serviços contou com RENATO DE SOUZA DUQUE de 2003 até 2012, que foi indicado pelo
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PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), que contava com o auxílio de seu subordinado
PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, gerente da PETROBRAS.

A diretoria internacional da PETROBRAS também foi objeto de loteamento para a
obtenção de apoio político, contanto entre 2003 e 2008 com NESTOR CUÑAT CERVERÓ e
entre 2008 e 2012 com JORGE LUIZ ZELADA. NESTOR CUÑAT CERVERÓ também foi
diretor  financeiro e de serviços  da subsidiária  BR DISTRIBUIDORA, cargo que também
desviou  recursos  de  forma  criminosa.  Em relação  a  JORGE ZELADA,  também existem
indícios  de  crimes  cometidos  por  ele  enquanto  ocupou  o  cargo  de  Gerente-Geral  de
Implementação de  Empreendimentos  para  E&P e Transporte  da  PETROBRAS,  durante  o
período de 2003 e 2008.

Para a operacionalização desse esquema criminoso, o núcleo financeiro garantia que
os pagamentos indevidos (“propina”) chegassem ao seu destinatário final sem que os sistemas
de  controles  detectassem  o  percurso  dos  valores  espúrios.  Para  tanto,  mostravam-se
importantes agentes no esquema criminoso ALBERTO YOUSSEF, ligado ao PP, que detinha
o  comando  de  complexo  grupo  criminoso,  JOÃO  VACCAI  NETO,  ligado  ao  PT,
FERNANDO  SOARES,  ligado  ao  diretor  NESTOR CERVERÓ,  e  JOÃO  HENRIQUES,
ligado ao funcionário da PETROBRAS JORGE ZELADA e ao PMDB. Assim, no decorrer
das  investigações,  constatou-se  a  simulação  da  contratação  de  serviços  de  consultoria,  o
superfaturamento  de  serviços  prestados,  o  envio  de  valores  para  o  exterior  através  de
operadores do mercado de câmbio negro, a circulação de valores em espécie por meio de
courrier e a utilização de empresas offshores registradas em nome de interpostas pessoas para
manter valores no exterior.

Conforme a seguir será exposto,  JORGE LUZ e  BRUNO LUZ aturam de forma
criminosa em diversos contratos realizados com a PETROBRAS, fazendo parte do núcleo
financeiro da organização criminosa ora investigada, diante da intermediação de propina em
favor  de  agentes  públicos,  valendo-se  inclusive  de  contas  no  exterior  para  ocultar  o
pagamento de propina.

Além disso,  APOLO SANTANA figura como beneficiário de valores oriundos de
propina  do  navio-sonda  PETROBRAS  10.000,  por  meio  de  conta  oculta  registrada  no
exterior, tratando-se de profissional dedicado a lavagem de dinheiro.

II – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DE CRIMES

JORGE LUZ e BRUNO LUZ praticaram crimes contra a PETROBRAS de forma
habitual e reiterada, sendo identificados como operadores de propina em favor de funcionários
da PETROBRAS e de agentes políticos do PMDB.

A partir  da investigação, foi  possível obter prova do envolvimento de ambos nos
seguintes fatos criminosos: 1) compra do navio-sonda PETROBRAS 10.000; 2) contrato de
operação  do  navio-sonda  VITÓRIA  10.000;  3)  venda  da  empresa  TRANSENER;  4)
fornecimento de asfalto pela empresa SARGEANT MARINE, sendo beneficiário de propina
neste último fato o ex-diretor da PETROBRAS PAULO ROBERTO COSTA.

O presente pedido é embasado por depoimentos prestados em colaboração premiada,
os  quais  são  corroborados  por  amplos  elementos  informativos,  principalmente  contas
internacionais obtidas através de cooperação jurídica internacional, dados fiscais e bancários
obtidos após autorização judicial e documentos entregues pela PETROBRAS.
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A) CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO NAVIO-SONDA PETROBRAS 10.000.

Como  já  julgado  por  esse  I.  Juízo  nos  autos  da  Ação  Penal  n°  5083838-
59.2014.404.70000 (sentença  no  ANEXO70),  restou comprovado que  JULIO GERIN DE
ALMEIDA  CAMARGO,  representante  (“broker”)  do  estaleiro  sul-coreano  SAMSUNG
HEAVY  INDUSTRIES,  ofereceu,  prometeu  e  efetivamente  realizou  o  pagamento  de
vantagem  econômica  indevida  a  NESTOR  CUÑAT  CERVERÓ,  então  diretor  da  área
internacional  da  PETROBRAS,  para  a  obtenção dos  contratos  de  construção  dos  navios-
sondas PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000.

Contando  com  o  intermediador  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES,
NESTOR CERVERÓ aceitou a vantagem indevida oferecida, vindo a receber para si parte
dela.

No decorrer da instrução, as autoridades da Confederação Suíça transferiram para o
Brasil  investigação  em  face  de  FERNANDO  SOARES  e  NESTOR  CERVERÓ,  o  que
possibilitou constatar que FERNANDO SOARES valeu-se de conta em nome da empresa
THREEE LIONS ENERGY para receber propina de JULIO CAMARGO e para transferir
parte dela para conta secreta em favor de NESTOR CERVERÓ, beneficiário da conta em
nome da offshore RUSSEL ADVISORS.

Ainda foi possível apurar que FERNANDO SOARES utilizou da conta em nome da
offshore IBERBRAS INTEGRATION DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA SA para receber
propina no exterior.

NESTOR  CERVERÓ  e  FERNANDO  SOARES,  após  a  sentença  ser  proferida,
celebraram  acordo  de  colaboração  premiada  com  a  Procuradoria-Geral  da  República  e
homologado pelo Supremo Tribunal Federal, relatando a participação de outros agentes nos
desvios criminosos de tais contratos estando, entre eles, JORGE LUZ e BRUNO LUZ, que
assumiram protagonismo no esquema criminoso.

Segundo NESTOR CERVERÓ, o navio-sonda PETROBRAS 10.000 foi objeto de
propina no montante de USD 15 milhões, a qual foi efetivamente paga da seguinte forma: a)
NESTOR CERVERÓ recebeu USD 2,5 milhões; b) EDUARDO MUSA, RAFAEL COMINO,
DEMARCO  EPIFANIO  e  CÉSAR  TAVARES  receberam  USD  4  milhões;  c)  PAULO
ROBERTO COSTA e JOÃO CLAUDIO GENU receberam USD 1 milhão; d) FERNANDO
SOARES recebeu  USD 2  milhões;  e)  agentes  políticos  (investigados  perante  o  Supremo
Tribunal Federal) receberam USD 5,5 milhões por meio de FERNANDO SOARES e JORGE
LUZ.

No navio-sonda VITÓRIA 10.000 foi solicitado o montante de USD 20 milhões a
título de propina, a qual seria dividida na mesma proporção do navio-sonda PETROBRAS
10.000. JULIO CAMARGO teria adiantado o montante de USD 2 milhões, sendo USD 500
mil destinados a agentes políticos (investigados perante o Supremo Tribunal Federal) e os
demais USD 1,5 milhão reservados para pendências políticas, vindo a ser beneficiário de USD
900 mil o ex-Senador DELCIDIO DO AMARAL. 

Quanto ao restante dos valores, JULIO CAMARGO teria suspendido os pagamentos,
o  que  levou  a  FERNANDO  SOARES  recorrer  ao  então  Deputado  Federal  EDUARDO
CONSENTINO CUNHA, o qual teria recebido cerca de USD 5 milhões (a responsabilidade
criminal de EDUARDO CUNHA acerca destes fatos é apurada em ação penal perante este
juízo).
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Segue abaixo a íntegra do depoimento prestado por NESTOR CERVERÓ em sede de
colaboração premiada (termo de depoimento no ANEXO 02):

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1
ANEXO  1  -  SONDA  PETROBRAS  10.000/SONDA  VITÓRIA  10.000,
RESPONDEU:  QUE  os  navios  sondas  de  exploração  de  petróleo  em  águas
profundas  são  equipamentos  de  grande  complexidade;  QUE  os  coreanos  se
especializaram na construção desse tipo de equipamento, destacando-se as empresas
SAMSUNG, HYUNDAI e DAE WOO; QUE, por volta de 2005, a PETROBRAS
tinha  necessidade  de  adquirir  navios  sondas  de  exploração  de  águas  profundas,
porque havia adquirido campos de petróleo na costa de Angola,  na África,  e no
Golfo  do México,  na  América  do  Norte;  QUE,  além disso,  já  se vislumbrava a
necessidade de utilização desse tipo de equipamento na Bacia de Campos, no Rio de
Janeiro; QUE, nesse contexto, JULIO CAMARGO e o diretor da MITSUI no Brasil,
de nome INAGAKI, fizeram um contato com a SAMSUNG e trouxeram um dos
diretores da SAMSUNG para conversar sobre o assunto com o declarante; QUE o
diretor da SAMSUNG, em reunião com o declarante, o gerente MOREIRA, JULIO
CAMARGO e INAGAKI, na PETROBRAS, disse que a SAMSUNG tinha um slot
para construção de um navio sonda, o qual poderia ser destinado à PETROBRAS,
garantindo a entrega  do equipamento em dois  anos;  QUE nessa reunião não  foi
tratado do pagamento de propina; QUE o declarante chegou a conhecer um navio
sonda em construção pela SAMSUNG na Coreia, o qual seria semelhante ao navio
sonda  a  ser  entregue  à  PETROBRAS;  QUE  a  área  técnica  da  PETROBRAS
repassou à SAMSUNG as especificidades técnicas  do navio sonda; QUE, assim,
ficou acertada a aquisição do navio sonda com a SAMSUNG; QUE a PETROBRAS
formou uma sociedade com a MITSUI para efetuar a compra do navio sonda; QUE
o navio sonda, posteriormente,  seria alugado à PETROBRAS; QUE o declarante
solicitou o pagamento de uma propina de US$ 15 milhões de dólares; QUE essa
solicitação foi repassada a FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, que era o
responsável  por tratar  da  propina  com JULIO CAMARGO; QUE geralmente os
operadores do recebimento e repasse de propinas celebram contratos de consultoria
registrados no exterior para o pagamento dos valores; QUE o declarante não sabe se
nesse caso específico FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES assinou contrato
desse  tipo  com  JULIO  CAMARGO;  QUE  a  propina  seria  paga  por  JULIO
CAMARGO, como intermediário do negócio; QUE o valor seria dividido entre o
declarante, os gerentes MOREIRA, MUSA, COMINO, DEMARCO, o terceirizado
TAVARES, o Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA e FERNANDO
ANTONIO FALCÃO SOARES; QUE o declarante recebeu US$ 2,5 milhões de
dólares; QUE os gerentes e o terceirizado receberam US$ 4 milhões de dólares, não
se recordando o declarante dos detalhes da divisão dos valores entre os destinatários;
QUE  PAULO  ROBERTO  COSTA receberia  US$  1  milhão  de  dólares;  QUE
FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES recebeu US$ 2 milhões de dólares;
QUE FERNANDO FALCÃO SOARES recebeu tal  valor  por  ser  o  operador  da
cobrança,  do  recebimento  e  do  repasse  de  propinas;  QUE  PAULO  ROBERTO
COSTA receberia  propina em razão de um acerto com FERNANDO ANTONIO
FALCÃO  SOARES;  QUE  o  declarante  nunca  tratou  do  assunto  com  PAULO
ROBERTO COSTA; QUE o declarante suspeita de que PAULO ROBERTO COSTA
não tenha recebido sua parte da propina, mas tem certeza de que ele fez acordo sobre
isso; QUE o declarante, os gerentes e o terceirizado da Diretoria Internacional da
PETROBRAS receberam a parte  de propina que lhes cabia,  por meio de contas
mantidas no exterior; QUE o controle da distribuição da propina era feita por meio
de  tabelas  elaboradas  por  MOREIRA,  as  quais  eram aprovadas  pelo  declarante;
QUE essas tabelas usavam codinomes como Paulista, Filé, Lindinho, para designar
os destinatários da propina; QUE o declarante não se recorda se era designado como
Lindinho; QUE o declarante não se lembra quem era designado como Paulista; QUE
o declarante se lembra que COMINO era designado como Filé; QUE o declarante
recebeu sua parte por meio de contas na Suíça e no Uruguai; QUE o declarante tinha
uma  empresa  de  investimentos  no  Uruguai,  denominada  FORBAL;  QUE  o
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declarante  não  tem maiores  informações  sobre  as  contas  bancárias  usadas  pelos
demais destinatários da propina, mas se lembra que MOREIRA comentou que tinha
uma  conta  na  Suíça;  QUE,  após  a  negociação  da  primeira  sonda,  denominada
Petrobras 10.000, no ano de 2006, o declarante, necessitando de apoio do PMDB
para  manter-se  na  Diretoria  Internacional  da  PETROBRAS,  comprometeu-se  a
repassar  US$  5,5  milhões  de  dólares  para  RENAN  CALHEIROS  e  JADER
BARBALHO, conforme relatado no Termo de Colaboração n. 03; QUE os repasses
para  esses  políticos  ocorreram por  meio  de  FERNANDO  ANTONIO  FALCÃO
SOARES a JORGE LUZ; QUE na época já se estava negociando a aquisição do
segundo  navio  sonda,  denominado Vitória  10.000;  QUE o  segundo  navio  sonda
também  foi  adquirido  perante  a  SAMSUNG,  com  a  intermediação  de  JULIO
CARMARGO;  QUE,  diferentemente  do  primeiro  navio  sonda,  a  PETROBRAS
associou-se  à  SCHAIN  para  formar  uma  sociedade  destinada  à  aquisição  do
equipamento; QUE posteriormente o navio sonda seria alugado à PETROBRAS, tal
como ocorreu em relação ao primeiro equipamento; QUE em relação ao segundo
navio sonda também foi acertado o pagamento de propina por JULIO CAMARGO;
QUE o declarante solicitou, por intermédio de FERNANDO ANTONIO FALCÃO
SOARES, uma propina de US$ 20 milhões de dólares; QUE o aumento do valor
solicitado decorreu do fato de que o segundo navio sonda havia sido oferecido pela
SAMSUNG,  ao  passo  que  o  primeiro  navio  sonda  tinha  sido  buscado  pela
PETROBRAS;  QUE  a  divisão  da  propina  seria  proporcional  à  distribuição  de
propina  relativa  ao  primeiro  navio  sonda;  QUE  JULIO  CAMARGO  chegou  a
adiantar um pagamento de US$ 2 milhões de dólares; QUE na época estavam se
aproximando as eleições de 2006; QUE US$ 500 mil dólares foram repassados a
RENAN  CALHEIROS  e  JADER  BARBALHO,  completando  um  valor  total
repassado de US$ 6 milhões de dólares; QUE o declarante reservou os restantes US$
1,5 milhão de dólares para compromissos políticos; QUE, desses R$ 1,5 milhão de
dólares,   foram  repassados  cerca  de  US$  900  mil  dólares  a  DELCÍDIO  DO
AMARAL; QUE o declarante não sabe se, do total de US$ 17 milhões de dólares de
propina  relativos  aos  dois  navios  sondas,  algum  valor  foi  destinado  a  SILAS
RONDEAU;  QUE  é  possível  que  SILAS  RONDEAU  tenha  recebido  parte  da
propina  repassada  a  RENAN CALHEIROS e  JADER BARBALHO,  até  porque
todos integravam o PMDB; QUE, a partir de 2007, JULIO CAMARGO deixou de
efetuar  os  pagamentos  de propina;  QUE JULIO CAMARGO afirmava que  para
pagar  o  restante  da  propina  era  necessário  acrescentar  alguns  equipamentos  no
segundo navio sonda; QUE chegaram a ser aprovados acréscimos de equipamentos
no segundo navio sonda para possibilitar o pagamento da propina; QUE o próprio
declarante aprovava esses  acréscimos,  uma vez  que o assunto não precisava ser
submetido  à  Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS;  QUE,  no  entanto,  JULIO
CAMARGO continuava sem honrar o compromisso; QUE em 2008, depois da saída
do  declarante  da  Diretoria  Internacional  da  PETROBRAS,  o  substituto  do
declarante, JORGE ZELADA, chegou a aprovar outros acréscimos de equipamentos
no segundo navio sonda para viabilizar o repasse de propina; QUE, todavia, JULIO
CAMARGO não retomou o pagamento das vantagens indevidas; QUE o declarante
chegou  a  ter  contatos  pessoais  com JULIO  CAMARGO,  no  apartamento  desse
último, na Avenida Vieira Souto, n. 521, no Rio de Janeiro, oportunidades em que
cobrou  o  pagamento  do  restante  da  propina;  QUE em um desses  contatos  com
JULIO  CAMARGO,  no  apartamento  dele  no  Rio  de  Janeiro,   estava  presente
também INAGAKI da MITSUI, o qual demonstrou saber da promessa de pagamento
da propina, inclusive se comprometendo, juntamente com JULIO CAMARGO, a
retomar os pagamentos; QUE, para forçar JULIO CAMARGO a pagar o restante da
propina,  FERNANDO  ANTONIO  FALCÃO  SOARES  recorreu  ao  Deputado
Federal EDUARDO CUNHA; QUE o declarante soube por meio de FERNANDO
ANTONIO FALCÃO SOARES que, em 2011, esse último havia solicitado a ajuda
de EDUARDO CUNHA para cobrar a parte faltante da propina; QUE o declarante
soube que EDUARDO CUNHA receberia US$ 5 milhões de dólares do valor da
propina; QUE o declarante soube que EDUARDO CUNHA efetivamente recebeu
esse valor; QUE o declarante não sabia que uma parte do restante da propina havia
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sido  recebida  por  FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES;  QUE na  época
FERNANDO  ANTONIO  FALCÃO  SOARES  disse  ao  declarante  que  somente
EDUARDO  CUNHA havia  recebido  valores;  QUE  somente  ao  ter  acesso  aos
depoimentos  de  colaboração  premiada  de  FERNANDO  ANTONIO  FALCÃO
SOARES, o declarante soube que esse último recebeu uma parte dos valores; QUE
nenhuma parcela desses valores foi repassada para o declarante ou para os gerentes
ou o terceirizado da Diretoria Internacional da PETROBRAS; QUE as compras de
navios sondas foram aprovadas pela Diretoria Executiva da PETROBRAS; QUE a
Diretoria Executiva era formada pelos diretores e pelo presidente da PETROBRAS;
QUE os demais diretores e o presidente não sabiam de detalhes, mas imaginavam
que  o  declarante  receberia  propina  nesses  negócios;  QUE todos  os  negócios  da
PETROBRAS eram fonte de arrecadação de propina; QUE inclusive o presidente da
PETROBRAS sabia que as coisas funcionavam assim nos negócios da empresa.

FERNANDO  SOARES  confirmou  o  papel  exercido  por  JORGE  LUZ,  como
intermediador  de  propina  em favor  de  agentes  políticos,  o  qual  recebeu  USD 4 milhões
referentes ao contrato de construção do navio-sonda PETROBRAS 10.000, através de contas
que  eram  indicadas  a  FERNANDO  SOARES  por  JORGE  LUZ ou  BRUNO  LUZ.
FERNANDO  SOARES  identificou  que  a  conta  registrada  em  nome  da  offshore
PENTAGRAM pertence  a  JORGE LUZ,  o  qual  se  valeu  de  tal  conta  para  movimentar
valores  do  esquema  criminoso,  conforme  depoimento  prestado  em colaboração  premiada
(termos de depoimento nos ANEXOS 06 e 07):

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1
Indagado em relação aos fatos tratados no Anexo 02 (Aquisição da Plataforma de
Perfuração para Águas Profundas Petrobrás 10.000) afirmou o seguinte: QUE,
inicialmente,  questionado  se  o  depoente  possui  algum apelido,  respondeu  que  é
conhecido pelos amigos como “FERNANDO BAIANO”; QUE questionado sobre o
início de suas atividades na PETROBRAS, respondeu que começou a desenvolver
negócios  na  PETROBRAS  nos  dois  últimos  anos  do  governo  FERNANDO
HENRIQUE  CARDOSO (ou  seja,  por  volta  do  ano  2000),  quando  começou  o
programa das termoelétricas, época em que já representava alguns grupos espanhóis;
QUE ficou sabendo por notícias que a PETROBRAS queria sócios para desenvolver
as  termoelétricas,  razão  pela  qual  fez  contato  com  o  hoje  senador  DELCÍDIO
AMARAL,  então Diretor  de  Gás e  Energia;  QUE foi  apresentado  a ele  por um
amigo;  QUE  a  partir  daí  começou  a  tentar  desenvolver  trabalhos  perante  a
PETROBRAS,  trazendo  empresas  espanholas  para  desenvolver  trabalhos  como
sócios da PETROBRAS; QUE  a PETROBRAS sempre buscava um sócio para as
atividades;  QUE  na  época  representava  as  empresas  UNION  FENOSA  e  a
IBERDROLA; QUE trouxe estas empresas e realizou algumas reuniões; QUE nesta
época conheceu NESTOR CERVERÓ, na PETROBRAS, como Gerente Executivo
subordinado a  DELCÍDIO DO AMARAL;  QUE percebeu que  havia  um grande
interesse da PETROBRAS, na parte técnica, pelos serviços dos espanhóis, pois são
reconhecidos  na  área  de  energia,  em  especial  de  termoelétricas  e  energias
renováveis; QUE havia grande interesse por parte dos técnicos da PETROBRAS e
as  coisas  avançaram  especialmente  com  a  UNION  FENOSA,  sendo  certo  que
inclusive os  espanhóis  chegaram a vir ao Brasil  para assinar  um memorando de
entendimento  para  associação  na  Termoelétrica  TERMORIO;  QUE  nesta  época
vários representantes da UNION FENOSA já tinham visitado a PETROBRAS; QUE
porém no dia da reunião de assinatura do memorando de entendimento, o depoente
foi comunicado de que a PETROBRAS tinha optado por se associar a um Fundo
americano, ao invés da UNION FENOSA, o que foi uma surpresa, pois se esperava
uma  empresa  mais  tecnológica  que  financeira;  QUE  depois  soube  que  houve
interesses políticos por trás; QUE foi o próprio DELCÍDIO DO AMARAL quem
comunicou  aos  representantes  da  UNION  FENOSA,  afirmando  que  não  seria
possível finalizar o acordo; QUE a partir daí conheceu realmente a PETROBRAS e
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percebeu  que  o  peso  político  era  importante  e  passou  a  ver  como  as  coisas
funcionavam; QUE desde esta época percebeu que já havia divisão das Diretorias da
PETROBRAS por grupos políticos e que as nomeações não eram técnicas, mas sim
atendiam a interesses  destes  grupos políticos;  QUE questionado se foi  o  próprio
DELCÍDIO  quem  decidiu  pela  associação  com  o  fundo  americano,  o  depoente
afirma  que  DELCÍDIO  sempre  demonstrou,  nos  contatos  que  mantiveram,  ter
interesse em firmar negócio com a empresa espanhola; QUE inclusive quando soube
disso,  questionou  bastante  DELCÍDIO,  que  chegou  a  dizer  ao  depoente  que
“recebeu  uma  orientação  de  cima”  para  fechar  com  o  Fundo  Internacional
americano;  QUE  assim,  na  visão  do  depoente,  se  a  decisão  não  partiu  de
DELCÍDIO, somente poderia ter partido do Presidente da PETROBRAS; QUE foi o
pessoal  da  área  técnica  quem comentou  com o  depoente  que  a  decisão  não  foi
técnica,  mas sim política;  QUE na época o depoente conversava mais sobre esta
questão da UNION FENOSA/TERMORIO com NESTOR CERVERÓ, com LUIS
CARLOS MOREIRA e com RAFAEL COMINO; QUE embora não tenha fechado o
negócio com a  PETROBRAS, as negociações continuaram, pois perceberam que as
empresas espanholas podiam auxiliar muito na parte técnica; QUE então foi feito um
primeiro contrato de consultoria de desenvolvimento de um software de gestão das
termoelétricas  com  a  UNION  FENOSA;  QUE  este  contrato  com  a  UNION
FENOSA foi  em  2002;  QUE  na  época  houve  muitas  viagens  dos  técnicos  da
PETROBRAS para a Espanha e o depoente inclusive acompanhou os técnicos; QUE
nesta época houve uma aproximação do depoente com NESTOR CERVERÓ e os
técnicos  da  equipe  dele;  QUE  este  contrato  foi  muito  elogiado  em relação  aos
resultados; QUE foi neste contexto que se aproximou do NESTOR CERVERÓ e da
equipe dele; QUE nesta época, era da equipe de CERVERÓ os funcionários LUIZ
CARLOS MOREIRA e RAFAEL COMINO; QUE, no entanto, em 2002, ao que se
recorda, CERVERÓ ficou afastado da PETROBRAS, período em que a amizade do
depoente com ele se fortaleceu; QUE com a eleição do presidente LULA, NESTOR
ligou ao depoente, dizendo que estaria cotado para ser indicado para uma Diretoria
da PETROBRAS; QUE, então, por indicação do DELCÍDIO, NESTOR CERVERÓ
acabou se tornando Diretor da Diretoria Internacional da PETROBRAS; QUE nesta
época  o  depoente  era  bastante  amigo  de  CERVERÓ;  QUE  o  depoente  tentou
desenvolver  negócio  com as  empresas  espanholas;  QUE neste  ínterim,  surgiu  o
plano de negócios da PETROBRAS, em que existia a determinação de expansão da
PETROBRAS  no  âmbito  externo,  em  outros  países;  QUE  neste  contexto  a
PETROBRAS buscou novos  negócios  e  o  depoente  tentou aproximar  os  grupos
espanhóis com a PETROBRAS; QUE, então, por uma política institucional, buscou-
se fortalecer as relações com os vizinhos do Brasil na América do Sul; QUE a partir
de então houve tentativa de expansão da PETROBRAS na Argentina,  Uruguai  e
Paraguai;  QUE,  inclusive,  no  final  do  governo  FERNANDO  HENRIQUE
CARDOSO houve a compra de uma grande empresa Argentina, mas isto antes da
época da NESTOR CERVERÓ na Diretoria Internacional da PETROBRAS; QUE
na época de CERVERÓ enquanto Diretor Internacional, a UNION FENOSA tinha
feito diversas aquisições no mundo, dentre elas uma companhia de gás no Uruguai;
QUE então se iniciou uma conversa entre a UNION FENOSA e a PETROBRAS, a
UNION FENOSA vendeu esta empresa de gás no Uruguai para a PETROBRAS;
QUE este foi o primeiro negócio do depoente na época de NESTOR CERVERÓ, na
Diretoria Internacional, e neste negócio não houve qualquer influência política ou
pagamento  de  vantagens  indevidas;  QUE  NESTOR  CERVERÓ  trouxe  diversas
pessoas da equipe da área de gás para a Diretoria Internacional, pessoas com quem o
depoente tinha bastante proximidade; QUE inclusive almoçava com esse pessoal;
QUE, por volta do final de 2004, começo de 2005, em uma destas conversas surgiu a
informação  de  que,  diante  das  notícias  de  novos  poços  no  exterior,  com  a
internacionalização  da  empresa  e  diante  dos  custos  em  se  alugar  sondas,  a
PETROBRAS estava estudando a possibilidade de adquirir sondas de perfuração, o
que  não  ocorria  há  muito  tempo;  QUE  isto  estava  se  tornando  cada  vez  mais
realidade;  QUE  isto  foi  dito  ao  depoente  por  CERVERÓ  ou  LUIS  CARLOS
MOREIRA; QUE então o depoente questionou se poderia tentar trazer os estaleiros
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espanhóis para este negócio, pois havia um boom de empresas petrolíferas no mundo
inteiro  querendo construir  estes  equipamentos,  o  que  gerava  dificuldades  para  a
aquisição de um slot, ou seja, um espaço em um dos estaleiros; QUE conversou com
alguns estaleiros espanhóis e viu a dificuldade de se obter o contrato, não apenas
pela falta de  slots, mas também porque a tecnologia que a PETROBRAS buscava
era a mais moderna que existia e os estaleiros espanhóis não tinham tal tecnologia;
QUE em razão  destas  dificuldades  com os espanhóis,  o  negócio não prosperou;
QUE  então  JOÃO  CLAUDIO  GENU  apresentou  o  depoente  a  JÚLIO  GERIM
CAMARGO;  QUE  conheceu  GENU  no  contexto  da  PETROBRAS;  QUE  o
depoente não conhecia ninguém na Área de Abastecimento e por ter percebido que
as coisas na PETROBRAS funcionavam através de interesses políticos, buscou se
aproximar de PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor da Área de Abastecimento;
QUE alguém da relação do depoente, cujo nome não se recorda, apresentou GENU
ao depoente para tentar aproximar o depoente de PAULO ROBERTO COSTA; QUE
disseram ao depoente que GENU era assessor de JANENE e que era este último o
líder do grupo político que comandava a Diretoria de Abastecimento; QUE GENU
disse  que  já  conhecia  JÚLIO  CAMARGO  de  outros  projetos  na  área  de
abastecimento; QUE foi GENU quem apresentou o depoente a JÚLIO CAMARGO,
oportunidade em que JÚLIO CAMARGO falou que tinha uma boa relação e era
representante  do  grupo  MITSUI,  que  inclusive  já  tinha  negócios  com  a
PETROBRAS; QUE, segundo GENU, JULIO CAMARGO já teria conhecimento do
interesse  da  PETROBRAS  na  contratação  dos  Navios  Sonda;  QUE  pelo  que  o
depoente entendeu, JÚLIO CAMARGO procurou GENU, solicitando aproximação
com alguém da área internacional da PETROBRAS para auxiliar na contratação dos
Navios Sondas; QUE GENU afirmou que não tinha “abertura” na área internacional,
mas indicou a JÚLIO CAMARGO o depoente como uma pessoa que tinha esta
relação com o pessoal da área internacional; QUE então se encontrou com JULIO
CAMARGO para tratar  do tema,  por volta  de segundo semestre de 2005;  QUE
JULIO CAMARGO falou que a MITSUI era o maior cliente da SAMSUNG e que
poderia ter força para obter o  slot para a construção do Navio Sonda; QUE então
JÚLIO CAMARGO propôs uma parceria com o depoente; QUE o depoente disse a
ele  que  teve  dificuldade  com os  espanhóis  e  que  iria  conversar  com NESTOR
CERVERÓ,  para  ver  se  era  do  interesse  dele  desenvolver  com  o  estaleiro  da
SAMSUNG;  QUE  agendou  uma  reunião  com  NESTOR  CERVERÓ  e  com
MOREIRA, na PETROBRAS, e eles falaram que a SAMSUNG era realmente uma
grande empresa, mas que haveria a dificuldade do  slot e do prazo; QUE disseram
que se a MITSUI tivesse força para obter o slot, o depoente poderia levar adiante o
projeto; QUE nesta conversa o depoente já questionou se era possível que a MITSUI
fosse  sócia  da  PETROBRAS,  que  era  um  dos  pontos  de  interesse  de  JÚLIO
CAMARGO; QUE CERVERÓ e MOREIRA disseram que era possível haver esta
sociedade, desde que a PETROBRAS fosse a sócia majoritária do empreendimento;
QUE a MITSUI funciona como uma empresa de fomento, colocando dinheiro a
custo baixo e tecnologia e equipamentos japoneses para o negócio; QUE com o sinal
verde de CERVERÓ e MOREIRA, falou com JÚLIO CAMARGO e comunicou da
decisão;  QUE então JÚLIO CAMARGO levou a  questão para a  MITSUI;  QUE
aproximadamente  duas  semanas  depois  foi  marcada  uma reunião  do  depoente  e
JULIO  CAMARGO,  com  NESTOR  CERVERO  e  LUIS  MOREIRA,  na
PETROBRAS; QUE nesta reunião já foram estabelecidas as bases do negócio; QUE
então ficou de se agendar uma reunião para que o presidente do MITSUI no Brasil,
INAGAKI, tratasse do tema; QUE a partir de então o negócio passou a andar; QUE
negociou  com  JÚLIO  CAMARGO  uma  comissão  para  o  depoente  de  quinze
milhões de dólares; QUE quando o negócio começou a andar, em razão da confiança
que tinha com NESTOR CERVERÓ e MOREIRA, o depoente propôs que  houvesse
o pagamento de parte de sua comissão para o grupo técnico da PETROBRAS; QUE
fez  tal  sugestão  em razão  da relação  de  amizade e por eles  terem oportunizado
negócios  do  depoente  com  a  PETROBRAS;  QUE  do  valor  da  comissão  do
depoente, o depoente repassaria aproximadamente oito ou nove milhões de dólares
para os funcionários da PETROBRAS e o depoente ficaria com cerca de seis ou sete
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milhões de dólares; QUE ainda não tinha conhecimento de como seria a divisão
interna entre eles, pois em um primeiro momento conversou apenas com NESTOR
CERVERÓ e LUIS MOREIRA; QUE, posteriormente, apareceu o nome dos outros
técnicos que também receberam valores, que foram RAFAEL COMINO, CEZAR
TAVARES, EDUARDO MUSA e o DEMARCO; QUE à medida que a SAMSUNG
recebia da PETROBRAS e repassava para JÚLIO CAMARGO, este último avisava
ao  depoente  que  havia  a  disponibilidade  de  um valor  determinado;  QUE então
JÚLIO CAMARGO aguardava as instruções do depoente; QUE então o depoente
recebia de MOREIRA as instruções sobre como deveria ser pago o valor devido;
QUE MOREIRA era  quem tinha  a  tabela  dos  valores  a  serem pagos  e  fazia  o
controle  dos  pagamentos  dos  valores;  QUE  as  conversas  com  MOREIRA eram
feitas no escritório particular dele, próximo da PETROBRAS; QUE se tratavam de
duas  salas,  sem identificação  de qualquer  empresa,  e  com uma secretária;  QUE
acredita que o nome da secretária fosse ELISANGELA; QUE este prédio é em uma
rua lateral, na qual está a entrada da garagem da PETROBRAS; QUE seguindo esta
rua, ela faz uma curva, sendo que o prédio onde estava o escritório dele estava em
frente  a  esta  curva;  QUE  este  prédio  deve  estar  a  menos  de  cem  metros  da
PETROBRAS; QUE em pesquisa pela internet, por meio do  google street view, o
depoente identificou, com certeza absoluta, a rua como sendo Senador Dantas, n. 75,
e o edifício como sendo CHRISTIAN BARNARD, conforme fotografia em anexo;
QUE chegou a questionar LUIS MOREIRA por qual motivo tinha aquele escritório
e ele afirmou que começou a prestar consultoria em algumas áreas, inclusive para  a
CEDAE, mesmo ainda sendo funcionário da PETROBRAS; QUE nestas reuniões no
escritório do LUIS MOREIRA participaram também CEZAR TAVARES, RAFAEL
COMINO, o próprio LUIS MOREIRA e com menor frequência EDSON MUSA e
DEMARCO; QUE todos estes receberam valores; QUE sabe disto porque tratou de
valores  com  eles  e  porque  os  nomes  deles  vinham  nas  tabelas  indicadas  por
MOREIRA; QUE nesta tabela havia não apenas o que o depoente recebia de JÚLIO
CAMARGO,  mas  também  o  que  cada  um  recebeu  de  valores;  QUE  em  geral
NESTOR  CERVERÓ  não  participava  destas  reuniões  no  escritório  de  LUIS
MOREIRA,  pois  as  reuniões  com  CERVERÓ  eram  em  geral  na  própria
PETROBRAS ou em restaurantes; QUE era MOREIRA quem indicava as contas e
os valores a serem pagos; QUE MOREIRA sempre indicava contas no exterior para
pagamentos; QUE questionado sobre de quais contas do depoente no exterior saíram
tais valores, recorda-se de  uma conta do BANK LEU, na qual houve inclusive um
depósito de US$ 800.000,00 de JÚLIO CAMARGO; QUE irá checar tais contas
com DIEGO CANDOLO, que era a pessoa que cuidava das contas do depoente no
exterior; QUE sempre separou os pagamentos de vantagens indevidas das atividades
internas lícitas das empresas do depoente; QUE algumas vezes o depoente passava
as contas que deveriam receber os valores  das propinas diretamente para JÚLIO
CAMARGO e em outras vezes o próprio depoente fazia tais transferências de suas
contas,  após  receber  os  pagamentos  de  JÚLIO;  QUE  algumas  destas  contas
indicadas  para  JÚLIO estão  na  denúncia  apresentada  referente  às  sondas;  QUE,
contudo, nem todas as contas declinadas por JÚLIO CAMARGO nos depoimentos
dele eram de fato do depoente ou de pessoas indicadas por ele; QUE a conta da
Three  Lions  Energy  é  do  depoente  e  que  a  conta  da  Iberbras  Integracion  de
Negocios Y Tecnologia S.A é de um sócio do depoente; QUE seu sócio não tinha
conhecimento da origem dos valores; QUE tem certeza de que a conta da Headliner
Limited/BSI SA – Lugano não é sua; QUE já ouviu falar das contas Gran Ocean
Export Co. Ltd.; Hong Shing Trading Ltd (Hang Seng Bank) e Guadix Corp. (Bank
of  New York);  QUE YOUSSEF comentou com o depoente que  já  usou a conta
Headliner Limited para JÚLIO CAMARGO fazer pagamentos para ele (YOUSSEF)
no exterior,  no valor de US$ 3 milhões;  QUE irá checar as outras contas;  QUE
acredita que JÚLIO CAMARGO tentou, em seus depoimentos, aumentar o valor
pago ao depoente ou às  pessoas por ele  indicadas;   QUE em relação a CEZAR
TAVARES, recorda-se que ele já estava aposentado da PETROBRAS e foi trazido
pelo grupo para prestar serviços como terceirizado da PETROBRAS; QUE até então
não  tinha  havido  envolvimento  ou  pressão  política  neste  caso,  ao  que  tem
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conhecimento; QUE a parte política se inicia, com conhecimento do depoente, no
primeiro semestre de 2006; QUE nesta época houve uma reunião na PETROBRAS,
entre o depoente, MOREIRA e CERVERÓ; QUE nesta reunião CERVERÓ disse
que  havia  sido  chamado  em  Brasília  por  DELCÍDIO  DO  AMARAL e  SILAS
RONDEAU,  então  Ministro  das  minas  e  energias;  QUE  DELCÍDIO  e  SILAS
disseram  a  CERVERÓ  que  era  necessário  dar  apoio  para  a  campanha  de
DELCÍDIO, filiado ao PT,  e  de RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO,
ambos do PMDB: QUE em troca os referidos políticos do PMDB passariam a dar
sustentação a CERVERÓ; QUE até então NESTOR CERVERÓ prestava contas para
DELCÍDIO; QUE a partir desta reunião que CERVERÓ passou a contribuir com os
políticos do PMDB indicados; QUE para CERVERÓ ser chamado a uma reunião
destas,  ainda mais  em razão da presença do Ministro das Minas e  Energias,  era
porque a contribuição era realmente necessária;  QUE CERVERÓ disse então ao
depoente  que  os  valores  para  a  campanha,  solicitados  pelos  referidos  políticos,
deveriam sair da sonda PETROBRAS 10.000; QUE na conversa com CERVERÓ  e
MOREIRA ficou estabelecido com o depoente que seria repassado o valor de US$ 4
milhões de dólares para aqueles políticos; QUE o depoente inclusive disse que era
um valor alto, oportunidade em que CERVERÓ argumentou que seria importante o
apoio político e que já havia uma perspectiva de fechamento da contratação de uma
nova sonda e que poderia haver um encontro de contas, para compensar este valor
que estava saindo sem prévio acerto; QUE o depoente concordou com o valor, mas
ponderou  que  não  queria  ficar  responsável  por  fazer  os  pagamentos  para  os
políticos; QUE pouco antes disso, o depoente havia conhecido JORGE LUZ, que se
dizia  muito  próximo  de  RENAN  CALHEIROS  e  JADER  BARBALHO;  QUE
JORGE LUZ era conhecido pelo depoente como lobista e ele  tinha uma relação
antiga com a PETROBRAS; QUE não se recorda se já havia apresentado JORGE
LUZ a CERVERÓ e MOREIRA, mas se recorda que disse a eles que JORGE LUZ
poderia ficar como sendo o responsável por fazer o acerto com os políticos; QUE
CERVERÓ e MOREIRA concordaram e ficaram de levar não apenas a proposta do
valor acertado, mas também o nome de JORGE LUZ para os políticos com quem
NESTOR  CERVERÓ  estava  conversando  em  Brasília  (JADER,  RENAN,
DELCÍDIO e SILAS);  QUE o próprio depoente  conversou com JORGE LUZ e
relatou  que  era  necessário  fazer  o  pagamento  dos  valores;  QUE  JORGE  LUZ
imediatamente aceitou fazer os pagamentos e disse ao depoente que iria fazer gestão
junto a RENAN e JADER BARBALHO para que aceitassem o nome dele como
intermediário  dos  pagamentos;  QUE  NESTOR  CERVERÓ  levou  a  questão  a
Brasília,  acreditando que tendo se reunido com os  quatro (DELCÍDIO, SILAS,
JADER e RENAN); QUE NESTOR CERVERÓ disse ao depoente que os políticos
aceitaram o nome de JORGE LUZ como intermediário do pagamento, mas que o
valor deveria ser de seis milhões de dólares; QUE este valor seria dividido entre os
políticos  mencionados,  em percentual  que  o  depoente  não  conhece;  QUE então
aceitaram pagar os seis milhões de dólares; QUE à medida que os pagamentos eram
disponibilizados  por  JÚLIO  CAMARGO  ao  depoente,  havia  o  repasse  para  os
políticos, embora houvesse uma pressão muito grande para receber rapidamente os
valores,  pois se tratava de ano de eleição; QUE a pressão era feita por meio de
JORGE LUZ; QUE o depoente se reunia com JORGE LUZ na casa deste último, no
condomínio  Mandala,  na  Barra  da  Tijuca,  no  Rio  de  Janeiro;  QUE em geral  o
depoente participava sozinho de tais reuniões e ia de taxi ou em uma caminhonete
HILUX  que  possuía,  cuja  placa  não  se  recorda;  QUE  em  geral  CERVERÓ  e
MOREIRA não participavam das reuniões com JORGE LUZ; QUE nas reuniões em
que  CERVERÓ  e  MOREIRA  tiveram  com  JORGE  LUZ  estas  ocorreram  na
PETROBRAS; QUE em geral  o  depoente  ia  nas  reuniões  com JORGE LUZ na
PETROBRAS no veículo dele, que era uma Mercedes Benz, prata; QUE inclusive se
chegou a comentar na PETROBRAS que o veículo Mercedes Benz de JORGE LUZ
estava parando muito na PETROBRAS; QUE acredita que isto tenha saído inclusive
em alguma nota de jornal; QUE realmente o veículo dele ficava nas vagas na frente
da entrada da PETROBRAS e chamava bastante a atenção de quem adentrasse na
empresa,  em especial  pela  frequência;  QUE questionado  como ficou  ao  final  a
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divisão  dos  valores,  tendo  em vista  os  seis  milhões  de  dólares  que  deveria  ter
destinação política, o depoente respondeu que ficou com algo em torno de dois ou
três milhões para si e o restante saiu da parte dos funcionários da PETROBRAS;
QUE em geral  passava  as  contas  indicadas  por  JORGE LUZ  diretamente  para
JÚLIO CAMARGO; QUE quem entregava as contas era o próprio JORGE LUZ ou
o filho dele, BRUNO LUZ, com os dados das contas; QUE então passava a JÚLIO
CAMARGO e destruía as anotações; QUE, porém, em razão da pressão política, o
depoente chegou a fazer algumas transferências de sua conta, da THREE LIONS, do
Bank LEU, para a conta da PENTAGRAM, que era uma conta de JORGE LUZ;
QUE todos os pagamentos feitos a políticos foram por intermédio de JORGE LUZ,
que fez com que o dinheiro chegasse a todos os políticos indicados, seja do PT ou do
PMDB;  QUE  o  depoente  pediu  para  CERVERÓ  confirmar  com  os  políticos  o
recebimento dos valores e isto ocorreu em um jantar em Brasília, posteriormente, em
que os políticos confirmaram com NESTOR CERVERÓ o recebimento das quantias;
QUE NESTOR CERVERÓ, sempre que ia em Brasília, se reunia com os políticos
que o apoiava; QUE não sabe qual era o valor cobrado pelo JORGE LUZ, mas tem
certeza de que ele  recebia  comissão;  QUE já presenciou,  em mais  de uma vez,
JORGE  LUZ  falar  ao  telefone,  ao  menos  aparentemente,  com  políticos,
principalmente com JADER BARBALHO e ANIBAL GOMES; QUE ressalta que
não tem conhecimento de envolvimento de ANIBAL GOMES neste caso; QUE o
depoente não teve contato com os políticos nestes pagamentos; QUE os pagamentos
para  os  políticos  se  iniciaram em 2006 e  acredita  que  foi  concluído  até  os  três
primeiros  meses de 2007;  QUE isto ocorreu porque havia,  conforme dito,  muita
pressão por parte deles para que o pagamento fosse agilizado, tendo em vista que se
tratava de ano eleitoral;  QUE, por fim, o depoente afirma que na negociação da
sonda PETROBRAS 10.000, como foi GENU quem apresentou JÚLIO CAMARGO
para  o  depoente,  houve  a  cobrança,  por  parte  de  GENU,  de  um percentual  do
negócio;  QUE GENU cobrou valores  para  si  e  também em favor  para  PAULO
ROBERTO COSTA, porque este último tinha um acerto com GENU, de divisão dos
valores referentes à PETROBRAS e porque PAULO ROBERTO COSTA ajudaria na
aprovação da aquisição das sondas junto à Diretoria Executiva, sendo mais um voto
favorável à aprovação; QUE GENU cobrou um milhão e meio de dólares, sendo um
milhão destinado a PAULO ROBERTO COSTA e meio milhão para GENU; QUE o
depoente acertou com JÚLIO CAMARGO que o referido valor sairia da parte de
JÚLIO  CAMARGO do  negócio  e  que  seria  ele  (JÚLIO  CAMARGO)  quem se
encarregaria de pagar tais valores; QUE, durante muito tempo, PAULO ROBERTO
COSTA pediu ao depoente para cobrar  JÚLIO CAMARGO, pois não havia sido
pago; QUE até o momento da cobrança de valores referentes à segunda sonda – fato
que será tratado em anexo próprio – não havia sido feito o pagamento para PAULO
ROBERTO COSTA por  JÚLIO CAMARGO; QUE PAULO ROBERTO COSTA
tinha plena consciência de que o valor de um milhão de dólares era decorrente desta
primeira sonda; QUE isto ficou bastante claro e o depoente tem certeza disto, pois o
próprio depoente tratou diretamente com PAULO ROBERTO COSTA sobre este
tema; QUE PAULO ROBERTO cobrava inclusive falando que JÚLIO CAMARGO
estava devendo “aquele negócio das sondas”; QUE PAULO ROBERTO queria que o
depoente inclusive assumisse o débito de JÚLIO CAMARGO, o que o depoente não
concordou;

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2
Anexo 3 (Contrato de Aquisição e Operação da Plataforma de Perfuração para
Águas Profundas Vitória 10.000),  afirmou o seguinte: QUE questionado sobre o
contrato de compra da plataforma de perfuração para águas profundas VITÓRIA
10.000, o depoente afirmou que, ainda em 2006, entre agosto e setembro, a área
técnica  da  PETROBRAS confirmou  a  necessidade  de  aquisição  de  um segundo
navio sonda; QUE foi autorizado ao depoente conversar com JÚLIO CAMARGO
para verificar  a  possibilidade  de  a  PETROBRAS ter  um novo slot  junto com o
estaleiro SAMSUNG, assim como as condições de preço, prazo de construção, etc.;
QUE questionado quem disse isto ao depoente, esclareceu que foi LUIS CARLOS
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MOREIRA, então gerente executivo da PETROBRAS, quem trouxe esta informação
ao depoente; QUE então o depoente procurou JÚLIO CAMARGO para tratar do
tema referente ao segundo navio sonda; QUE em uma conversa inicial e anterior, o
depoente já havia antecipado a JÚLIO CAMARGO que havia a possibilidade da
contratação de um segundo navio sonda; QUE quando procurou JÚLIO, lhe disse
que  aquela  possibilidade  se  confirmou  e  que  a  PETROBRAS  iria  realmente
necessitar de um segundo navio sonda e que o depoente estava autorizado a negociar
este segundo navio;  QUE JÚLIO CAMARGO disse que iria  iniciar  as  tratativas
junto à SAMSUNG, para verificar quando teria o slot, assim como as condições de
preço  e  prazo  de  entrega;  QUE aproximadamente  duas  semanas  depois,  JÚLIO
CAMARGO retornou ao depoente, dizendo que teria o slot, que o prazo dependeria
de tratativas com a PETROBRAS e o preço dependeria das especificações técnicas
da empresa, se seriam ou não exatamente iguais ao primeiro navio sonda; QUE o
depoente ficou de marcar uma reunião de JÚLIO CAMARGO com a área técnica da
PETROBRAS,  na  qual  participaria  também alguém da  SAMSUNG;  QUE nesta
reunião entre o depoente e  JÚLIO CAMARGO, este último ficou de informar a
SAMSUNG de que a PETROBRAS iria contatar a empresa coreana por e-mail, para
já iniciar as tratativas o quanto antes em relação ao referido navio sonda; QUE neste
segundo navio sonda, a PETROBRAS não queria a MITSUI como sócia, para não
parecer  que  a  estaria  privilegiando;  QUE  houve  realmente  o  contato  da
PETROBRAS e SAMSUNG por e-mail, na qual se acertou o slot, o prazo e o preço;
QUE o  preço  seria  um pouco  maior  que  o  primeiro  navio  sonda,  em razão  de
algumas especificações técnicas diversas do primeiro; QUE assim que se iniciaram
as  tratativas  por  e-mail,  o  depoente  já  iniciou  as  negociações  com  JÚLIO
CAMARGO sobre as comissões que o depoente faria jus; QUE JÚLIO CAMARGO
queria manter o mesmo valor de US$ 15 milhões de dólares; QUE o depoente disse
que aquele valor seria insuficiente,  pois o depoente necessitaria de  valores mais
altos para fazer os “acertos”;  QUE, inclusive,  em determinado momento, JÚLIO
CAMARGO soube, pelo depoente, que houve “acertos políticos” no primeiro navio
sonda; QUE o depoente comentou isto com JÚLIO, afirmando genericamente que os
valores seriam destinados ao PMDB; QUE, na verdade, ao pedir um aumento na
comissão em relação a este segundo navio sonda, o depoente queria se compensar
dos gastos extras feitos referentes aos acertos políticos realizados no primeiro navio
sonda;  QUE então  o  depoente  pediu  a  JÚLIO CAMARGO o  valor  de  US$ 20
milhões de  dólares  a  título de comissão;  QUE,  a  princípio,  JÚLIO CAMARGO
reclamou;  QUE  o  depoente  argumentou  que  havia  um  ganho  de  escala  para  a
empresa SAMSUNG, pois faria um segundo navio sonda semelhante ao primeiro, e
que  isto  poderia  ser  levado  para  a  empresa;  QUE  JÚLIO  CAMARGO  acabou
aceitando o valor de US$ 20 milhões de dólares, após conversar com a SAMSUNG;
QUE  JÚLIO  CAMARGO  afirmou  ao  depoente  que  a  SAMSUNG  não  tinha
conhecimento do pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos;  QUE
nunca foi firmado nenhum contrato entre o depoente e JÚLIO CAMARGO; QUE
chegou a haver minutas de contrato, mas JÚLIO CAMARGO “enrolava”, dizendo
que  iria repassar ao jurídico e acabava não assinando; QUE acredita que DIEGO
CANDOLO tenha cópia desta minuta, pois foi redigida por ele; QUE as negociações
entre a PETROBRAS e SAMSUNG continuaram, até que no começo de 2007 foi
aprovada a aquisição deste segundo navio sonda pela Diretoria; QUE questionado
quais funcionários da PETROBRAS estavam envolvidos neste segundo navio sonda,
respondeu que foram os mesmos que estavam envolvidos no primeiro navio sonda,
quais  sejam:  LUIZ  CARLOS  MOREIRA,  NESTOR  CERVERÓ,  RAFAEL
COMINO, CEZAR TAVARES, DEMARCO e EDUARDO MUSA; QUE mostrada a
foto de DEMARCO JORGE EPIFÂNIO, em anexo, o depoente reconhece como
sendo  a  pessoa  de  DEMARCO  mencionada;  QUE  todos  estes  funcionários  da
PETROBRAS receberam vantagens indevidas e participaram de alguma forma do
processo de aquisição do navio sonda VITÓRIA 10.000, embora o depoente não
saiba especificamente a participação de cada um; QUE dos vinte milhões de dólares
que o depoente receberia, acredita que cerca de sete milhões de dólares ficaria para o
depoente  e  o  restante  (treze  milhões  de  dólares)  para  os  funcionários  da
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PETROBRAS mencionados;  QUE neste  navio sonda o depoente acabou ficando
com um valor maior, para compensar o acerto político que houve no primeiro navio
sonda; QUE questionado com quem acertou tais pagamentos, respondeu que foi com
NESTOR  CERVERÓ  e  com  LUIZ  MOREIRA;  QUE,  porém,  todos  os  demais
funcionários da PETROBRAS mencionados acima iriam receber parte dos valores;
QUE  este  valor  foi  acertado  com  os  funcionários  da  PETROBRAS  antes  da
assinatura  do  contrato  pela  PETROBRAS,  logo  após  JÚLIO  CAMARGO  ter
concordado com o valor da comissão de vinte milhões de dólares; QUE, neste navio
sonda, não houve pagamento para JOÃO CLÁUDIO GENU e nem para PAULO
ROBERTO COSTA, pois o depoente já conhecia JÚLIO CAMARGO e não precisou
da intermediação deles; QUE logo após a assinatura do contrato entre a SAMSUNG
e a PETROBRAS, houve um primeiro pagamento por parte de JÚLIO CAMARGO;
QUE a operacionalização do pagamento foi sempre da mesma forma: o depoente
passava  a  conta  para  JÚLIO  CAMARGO  (do  depoente  ou  de  pessoas  da
PETROBRAS) e era feita a transferência a partir da conta da empresa de JÚLIO
CAMARGO; QUE as  contas  bancárias  e  os  respectivos  valores  a  serem pagos,
relativos  aos  funcionários  da  PETROBRAS  mencionados,  continuaram  a  ser
indicados por LUIZ CARLOS MOREIRA, da mesma forma que no primeiro navio
sonda; QUE sempre foram contas no exterior; QUE neste segundo navio sonda não
houve intervenção política, ao menos na parte da aquisição da sonda; QUE na parte
da  operacionalização  do  navio  sonda,  conforme  será  tratado  em  termo  próprio,
houve um acerto político; QUE depois da assinatura deste segundo contrato,  por
volta de 2007, JÚLIO CAMARGO passou a atrasar os pagamentos;  QUE ficava
sabendo pelos funcionários da PETROBRAS que a estatal havia pago a SAMSUNG,
mas JÚLIO CAMARGO não havia feito a transferência para o depoente; QUE a
partir de então JÚLIO CAMARGO passou a “enrolar” o pagamento inclusive dos
valores referentes à primeira sonda, que ainda não haviam sido pagos integralmente;
QUE  para  justificar  os  atrasos,  JÚLIO  CAMARGO  passou  a  dizer  que  a
SAMSUNG estaria criando obstáculos para o pagamento, vinculando os repasses à
assinatura dos contratos de  spare parts (contrato de reposição de peças), que não
estavam sendo assinados com a PETROBRAS; QUE a SAMSUNG queria assinar
um contrato deste no valor de US$ 20 milhões de dólares com a PETROBRAS, mas
os técnicos da PETROBRAS diziam que não poderiam garantir que o valor seria
este; QUE JÚLIO CAMARGO continuou a fazer os pagamentos, mas de maneira
atrasada  e  somente  mediante  cobrança  do  depoente;  QUE na  época  o  depoente
desconfiava que JÚLIO CAMARGO estava mentindo em relação aos atrasos  da
SAMSUNG, pois JÚLIO tinha um contrato de comissionamento com a empresa,
mas  não  queria  acioná-la  na  Corte  de  Londres;  QUE com a  saída  de  NESTOR
CERVERÓ da  Diretoria  Internacional,  em 2008,  JÚLIO  CAMARGO cessou  os
pagamentos totalmente; QUE acredita que JÚLIO CAMARGO não precisava mais
de NESTOR CERVERÓ neste momento e por isto parou de fazer os repasses; QUE
o valor devido por JÚLIO CAMARGO neste momento (ou seja, em 2008), para o
depoente  e  para  os  funcionários  da  PETROBRAS,  referente  às  duas  sondas
(PETROBRAS 10000 e VITÓRIA 10000) era de aproximadamente US$ 16 milhões
de dólares; QUE, portanto, do valor total de US$ 35 milhões de dólares que JÚLIO
CAMARGO deveria repassar ao depoente e aos funcionários da PETROBRAS (US$
15 milhões  em relação  à  PETROBRAS 10000 e  US$ 20  milhões  da  VITÓRIA
10000), ele havia pago aproximadamente US$ 19 milhões de dólares entre os anos
de 2006 e princípio de 2008; QUE, neste momento, ainda, JÚLIO CAMARGO quis
imputar ao depoente a responsabilidade pelo pagamento do valor de US$ 1,5 milhão
de  dólares  devidos  a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  JOÃO  CLÁUDIO  GENU,
referente ainda à primeira sonda,  conforme já esclarecido em outro termo; QUE
inclusive  gostaria  de  destacar  que,  na  denúncia  ofertada  em  primeiro  grau,  há
equívocos na página 12, em relação às datas dos pagamentos,  pois há menção a
pagamentos  referentes  à  segunda  sonda  que  são  anteriores  à  assinatura  deste
segundo contrato, ocorrido em março de 2007; QUE o único negócio que o depoente
fez com JÚLIO CAMARGO foi este referente aos dois navios sondas adquiridos
pela PETROBRAS e, inclusive, veio a saber posteriormente que ele era um péssimo
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pagador; QUE após a saída de NESTOR CERVERÓ, o depoente e o corpo técnico
da  PETROBRAS,  mais  especificamente  LUIS  CARLOS  MOREIRA e  CEZAR
TAVARES, realizaram duas ou três reuniões com JÚLIO CAMARGO para cobrar os
valores devidos; QUE acredita que tais reuniões ocorreram no escritório do JÚLIO
CAMARGO, na Rua da Assembleia, n. 10, no Rio de Janeiro; QUE, conforme dito,
nestas  reuniões  participaram, além de  JÚLIO CAMARGO, o  depoente,  CEZAR
TAVARES e LUIS MOREIRA; QUE JÚLIO CAMARGO dizia,  nestas  reuniões,
sempre a mesma estória, sobre a necessidade de aprovação dos contratos de spare
parts como condição para retomada dos pagamentos; QUE chegou a haver inclusive
a assinatura de um contrato de  spare parts, ao que acredita em torno de dezesseis
milhões de dólares, em relação ao primeiro navio sonda, mas mesmo assim JÚLIO
CAMARGO não retomou os pagamentos e  alegou que seria necessária,  então,  a
assinatura de um contrato de spare parts em relação ao segundo navio sonda; QUE
NESTOR CERVERÓ não participou destas reuniões; QUE, portanto, após a saída de
CERVERÓ da Diretoria Internacional, não houve mais nenhum pagamento por parte
de JÚLIO CAMARGO, até 2011, conforme será tratado em termo próprio; QUE
JÚLIO CAMARGO não fez pagamentos para o depoente no exterior ou mesmo no
Brasil por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, entre o segundo semestre de 2008 e
o primeiro semestre de 2011, ao contrário do afirmado por JÚLIO CAMARGO;
QUE, embora JÚLIO CAMARGO tenha dito que pagou US$ 40 milhões de dólares
em contas indicadas pelo depoente, esta quantia não foi paga integralmente; QUE,
conforme dito, JÚLIO CAMARGO somente pagou a quantia de aproximadamente
US$ 19 milhões de dólares, incluindo os valores para o depoente e para os demais
funcionários da PETROBRAS mencionados; QUE, inclusive, o valor da comissão a
ser paga ao depoente e aos funcionários da PETROBRAS, referentes aos dois navios
sondas, era de US$ 35 milhões de dólares, e não US$ 40 milhões de dólares; QUE
além  das  reuniões  em  que  MOREIRA  e  CEZAR  TAVARES  participaram,  o
depoente  realizou  diversas  outras  reuniões  com JÚLIO  CAMARGO,  sempre  na
tentativa  de  receber  os  valores  devidos,  mas  sem  sucesso;  QUE  o  depoente
continuou  a  cobrar  os  valores  até  2011,  sem  sucesso;  QUE  como  JÚLIO
CAMARGO sabia que no primeiro navio sonda houve o pagamento de valores para
políticos, o depoente, nestas reuniões, chegou a dizer, como argumento, que estava
sendo cobrado pelos políticos, o que não era verdade; QUE, embora não houvesse
participação  de  políticos  na  segunda sonda,  o  depoente  usava  este  artifício para
pressionar  JÚLIO  CAMARGO;  QUE  questionado  se  os  funcionários  da
PETROBRAS repassaram valores para políticos, o depoente respondeu que acredita
que não; QUE acredita que não tenha havido tal repasse, pois os funcionários nunca
comentaram isto com o depoente e isto não aparecia nas tabelas que MOREIRA
elaborava; QUE, inclusive, no primeiro navio sonda foram os próprios funcionários
que comentaram a necessidade de acerto político, o que não aconteceu em relação a
este segundo navio sonda; QUE, em razão de insucesso em obter os valores devidos
por JÚLIO CAMARGO, o depoente se valeu de auxílio na cobrança destes valores
devidos,  conforme será tratado em termo próprio; QUE questionado ao depoente
quais dos funcionários da PETROBRAS mencionados acima possuíam contas no
exterior,  respondeu  que  NESTOR  CERVERÓ  possuía,  na  Suíça;  QUE  CEZAR
TAVARES também possuía  conta  na  Suíça  e  talvez,  embora  não  tenha  certeza,
também em Liechtenstein;  QUE se recorda desta conta em Liechtenstein pois  o
depoente  possuía  uma  conta  em nome  de  uma  empresa  no  referido  país;  QUE
acredita que DIEGO CANDOLO tenha comentado isto com o depoente, mas não
tem certeza disto; QUE DIEGO CANDOLO certamente sabe de tais contas; QUE
DIEGO CANDOLO possui cidadania Suíça e Panamenha; QUE LUIS CARLOS
MOREIRA também possuía conta na Suíça; QUE DEMARCO também tinha uma
conta no exterior, pois certa vez o próprio DEMARCO passou uma conta para o
depoente realizar um depósito, em uma reunião no escritório do LUIS MOREIRA;
QUE por isto acredita que a conta seja dele, mas não sabe se estava em nome dele
ou de alguma pessoa de confiança; QUE acredita que tal conta seja  na Suíça; QUE
não se recorda se o MUSA tinha contas no exterior em seu nome, embora se recorde
de MOREIRA ter indicado contas no exterior para pagamento em favor de MUSA;
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QUE  todas  as  contas  no  exterior,  que  foram  passadas  para  o  depoente  por
MOREIRA, estavam em nome de empresas offshore; QUE, por fim, na visão do
depoente,  não  houve  sobrepreço  nos  dois  navios  sondas  adquiridos  pela
PETROBRAS, pois estavam dentro do praticado pelo mercado na época;

O  colaborador  EDUARDO  MUSA,  também beneficiado  no  esquema  criminoso,
relata  o  envolvimento  de  JORGE  LUZ.  Segundo  MUSA,  JORGE  LUZ participou  do
esquema  de  distribuição  de  propina  da  PETROBRAS  10.000,  apesar  de  não  possuir
conhecimento  de  qual  papel  seria  exercido  por  JORGE  LUZ,  como  declarado  em
colaboração premiada (termo de depoimento no ANEXO 13): 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2
QUE o declarante entrou em 1978 na PETROBRAS por intermédio de concurso
público tendo trabalhado até janeiro de 2009; QUE em 2003 o declarante perdeu o
cargo que ocupava que era gerente geral de gás e energia e foi trabalhar na gerência
da  área  de  Exploração  e  Produção;  QUE  neste  posto  ficou  apenas  seis  meses,
quando foi para a BR DISTRIBUIDORA onde ficou de 2003 a 2006; QUE de 2006
até se aposentar ficou como gerente geral da área internacional, sendo indicado por
LUIS CARLOS MOREIRA e NESTOR CERVERÓ;  QUE, desde que o declarante
entrou na PETROBRAS se ouvia falar  do pagamento de vantagem indevida nas
mais  diversas  áreas,  mas  somente  em  2006  o  declarante  começou  a  tomar
conhecimento  de  forma  direta;  QUE  o  tema  de  pagamento  de  propina  foi
apresentado ao declarante por LUIS CARLOS MOREIRA; QUE, por volta de julho
de 2006, quando o declarante estava começando a trabalhar no desenvolvimento do
projeto do navio sonda PETROBRAS 10.000, MOREIRA mostrou uma planilha de
divisão  de  propinas  da  área  internacional  da  PETROBRAS;  QUE  esta  planilha
constavam  codinomes  (apelidos);  QUE  o  apelido  de  NESTOR  na  planilha  era
“LINDINHO”;   QUE  NESTOR  CERVERÓ  foi  indicação  de  DELCIDIO  DO
AMARAL, senador pelo PT, que foi diretor da área de gás e energia no Governo
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, época em que NESTOR CERVERÓ era o
seu gerente executivo;QUE nesta planilha estavam PASSADENA e PETROBRAS
10.000, sendo que o navio VITORIA 10.000 foi acrescentado posteriormente; QUE
a planilha foi apresentada  nesta reunião que estavam  presentes LUIS MOREIRA,
gerente executivo de NESTOR CERVERÓ, CEZAR TAVARES, ex-funcionário e
contratado como consultor de MOREIRA e COMINO, gerente da área internacional,
sendo que todos receberiam propina, proporcionalmente e conforme a atuação nos
projetos;   QUE o declarante participaria da divisão da propina na PETROBRAS
10.000 porque trabalharia no desenvolvimento do projeto; QUE o declarante não
participou  da  contratação,  mas  somente  do  desenvolvimento  do  projeto,  o  que
consiste em acompanhar o estaleiro no desenvolvimento das sondas, da construção e
as  especificações;  QUE o navio sonda estava sendo construído na COREIA DO
SUL;  QUE  o  declarante  viajou  mais  de  dez  vezes  a  COREIA DO  SUL para
acompanhar  o  projeto;  QUE  na  COREIA DO  SUL o  declarante  tratava  com  o
gerente  de  projetos  da  SAMSUNG;  QUE,  especificamente  em relação  ao  tema
SONDA PETROBRAS 10.000 o depoente tem a esclarecer que recebeu valores da
empresa indicada por NESTOR CERVERÓ  e LUIS CARLOS MOREIRA; QUE o
navio sonda PETROBRAS 10.000 seria adquirido por uma sociedade de propósitos
específicos chamada P&M BV cuja sede era na HOLANDA; QUE esta sociedade
era integrado pela PETROBRAS e MITSUI que eram sócias na aquisição da sonda;
QUE esta sociedade de propósitos específicos era administrada por uma empresa
chamada  INTERTRUST,  sendo  que  o  representante  da  PETROBRAS era  LUIS
CARLOS MOREIRA, havia um representante da MITSUI que o declarante não se
recorda e um diretor local na HOLANDA que o declarante também não se recorda;
QUE  para  a  operação  deste  navio  sonda  foi  feita  uma  tomada  de  preços
internacionais  vencida pela  TRANS OCEAN que não participou do esquema de
propina;  QUE todos os poços perfurados em ANGOLA deram secos, sendo que esta
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sonda não trouxe proveito para a PETROBRAS em ANGOLA; QUE a contratação
do  navio  sonda  foi  embasado  num  estudo  da  área  técnica  que  se  mostrou
equivocado; QUE o setor era chamado INTERTEC; QUE, o gerente executivo do
setor era “CAPO”, mas o declarante se compromete a identificar o nome dele de
forma  precisa;  QUE  a  sonda  seria  construída  pela  SAMSUNG  para  operar  em
ANGOLA; QUE tanto a PETROBRAS 10.000 quanto a VITORIA 10.000 foram
contratadas  para  operar  na  AFRICA;  QUE,  contudo,  a  VITORIA 10.000 sequer
operou na AFRICA vindo direto para o BRASIL; QUE para virem para o BRASIL
essas sondas tiveram que ser adaptadas; QUE sabe que a obra do PETROBRAS
10.000 foi intermediada por JULIO CAMARGO, que foi aproximado de NESTOR
CERVERÓ por FERNANDO SOARES; QUE sabia que eles haviam acertado um
determinado valor, não sabendo o declarante quanto;  QUE, nesta época, por volta
de agosto de 2006, o declarante,  LUIS MOREIRA e CEZAR TAVARES tiveram
uma  reunião  com  FERNANDO  SOARES  e  JORGE  LUZ  no  endereço  da  Rua
Rodrigo  Silva,  nº  8,  Centro  do Rio  de  Janeiro;   QUE esta  foi  a  única  vez  que
manteve contato com JORGE LUZ mas sabia que ele participava do esquema de
propina, sendo que o declarante não sabe o papel do JORGE LUZ neste episódio;
QUE nesta reunião foi explicada como seria o pagamento da propina referente ao
PETROBRAS 10.000;QUE foi  explicado por MOREIRA que ele (MOREIRA) e
CEZAR TAVARES tinham um doleiro no URUGUAI que abria offshores e fazia as
transferências  bancárias  e  que  o  declarante  teria  que  montar  um  esquema  para
recebimento  de  propinas;  QUE  MOREIRA e  TAVARES  propuseram  auxiliar  o
declarante a utilizar o mesmo esquema; QUE o declarante preferiu não aderir ao
esquema  de  MOREIRA e  TAVARES,  pois  montou  o  seu  próprio  esquema  se
utilizando do BANCO CREDIT SUISSE, que abriu uma offshore no PANAMA de
nome FTP SONS e posteriormente abriu uma conta bancária na SUÍÇA; QUE tanto
a abertura da offshore quanto a abertura da conta suíça foi feita por intermédio do
Banco CREDIT SUISSE, gerente YENS;  QUE  quem indicou o banco CREDIT
SUISSE foi um colega falecido chamado ABDALA, porque o declarante sabia que
ele já recebia propinas; QUE uma vez pronta a conta, o declarante passou a conta
bancária para FERNANDO SOARES fazer os depósitos; QUE então o declarante
recebeu  cerca  de  U$  500.000.00  (quinhentos  mil  dólares)  através  de  Fernando
Soares  (Fernando Baiano)  que  lhe  foi  apresentado  por  Moreira,  que  teve  várias
reuniões para tratar do assunto com Fernando Soares que foi o próprio Fernando
Soares quem lhe pagou no exterior, que nesse caso CERVERÓ e LUIS CARLOS
MOREIRA Moreira  também  receberam  dinheiro  de  Fernando  Soares;  QUE   a
propina  foi  paga  pela  SAMSUNG, responsável  pela  construção  do  navio-sonda;
QUE  a  SAMSUNG pagou  ao  JULIO  CAMARGO que,  por  sua  vez,  pagou  ao
FERNANDO SOARES que,  por fim, distribuiu aos beneficiários finais;  QUE  a
offshore  FTP  SONS  foi  fechada,  sendo  aberta  outras  na  sequência  para  o
recebimento  de  outros  valores;   QUE  os  valores  que  o  declarante  recebeu  na
offshore FTP SONS migraram para outra conta no Banco JULIUS BÄR (offshore
DEBASE) e posteriormente migrou para o BANCO CRAMER, que é o local onde
atualmente  estão  todos  os  valores  mantidos  pelo  declarante   na  Suíça;  QUE  o
telefone de FERNANDO SOARES na época era 21 95217256; QUE MOREIRA
tinha  o  telefone  21  981457725;  QUE CEZAR TAVARES tinha  o celular  21 (9)
81972734; QUE RAFAEL COMINO utilizava o telefone (21) 981525679; QUE não
sabe  exatamente  quanto  de  propina  NESTOR  CERVERÓ,  LUIS  CARLOS
MOREIRA,  CEZAR  TAVARES  e  RAFAEL  COMINO  receberam;  QUE  o
declarante tentará recuperar os e-mails e os telefones de outros envolvidos;

As declarações fornecidas pelos colaboradores são corroboradas por fartos elementos
independentes de prova. Sem qualquer causa lícita aparente, JORGE LUZ e BRUNO LUZ
visitaram  os  funcionários  da  PETROBRAS  envolvidos  nos  projetos  navios-sondas
PETROBRAS 10.000 e VITÓRIA 10.000 por diversas vezes, como evidenciam registros de
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acessos  às  dependências  da  empresa  colhidos  no  decorrer  de  auditoria  realizada  pela
PETROBRAS1.

Dos  USD  35  milhões  combinados  no  pagamento  de  propina,  houve  de  fato  o
pagamento de USD 17.556.053,00 até  a  intervenção do ex-Deputado Federal  EDUARDO
CUNHA.  Nas  colaborações  premiadas  de  JULIO  CAMARGO  e  FERNANDO  SOARES
foram  fornecidas  listas  com  identificação  de  contas  no  exterior  em  nome  de  empresas
offshores,  valores  e  datas  referentes  a  transferências  no  exterior  realizadas  por  JULIO
CAMARGO a título de propina (tabelas de propina nos ANEXOS 15 e 16, respectivamente).

Além de operações ainda em apuração, evidenciou-se que  JORGE LUZ recebeu
parte  dos  valores  transacionados,  através  da  empresa  offshore PENTAGRAM  ENERGY
CORP, como é apontado por FERNANDO SOARES. Em 07/06/2007, a conta PIAMONTE
INVESTIMENT CORP transferiu  USD  800.000,00  em  favor  da  contra  THREE  LIONS
ENGERGY INC, a qual, por sua vez, transferiu USD 360.000,00, em 14/06/2007, em favor
da conta PENTAGRAM ENGERGY CORP. Além disso, constata-se que, em 02/06/2008, a
PENTAGRAM ENGERGY CORP foi beneficiada com mais USD 312.000,00 pela THREE
LIONS ENGERGY INC (extratos bancários da conta THREE LIONS ENGERGY INC no
ANEXO 18).

1 Referido relatório de visitas consta na mídia digital  acautelada nesta 13ª  Vara Federal,  conforme certidão
constante no evento 398 da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000. Por ser uma extensa planilha no formato
excel,  incompatível  com  o  upload  do  sistema  do  eproc,  recomenda-se  a  consulta  à  referida  mídia  para
verificação das informações ora trazidas.
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Liberação de Visitas
0001 Petróleo Brasileiro S.A. 1053937,5

Órgão Visitado: DIRETORIA INTERNACIONAL

Documento Nom e do Visitante Nom e do Visitado: Empresa Visitante Data/Hora Liberação Data/Hora Baixa

SEM DOCUMENTO 85794 BRUNO LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA TERRA 15/9/2006 08:35 15/9/2006 11:22

SEM DOCUMENTO 86098 BRUNO LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEAR 22/9/2006 15:51 22/9/2006 17:25

SEM DOCUMENTO 90956 BRUNO LUZ NESTOR CUNAT CERVERO PARTICULAR 26/1/2007 15:17 26/1/2007 20:07

SEM DOCUMENTO 118496 BRUNO LUZ JORGE LUIZ ZELADA NAO INFORMADA 16/2/2009 14:19 16/2/2009 17:40

SEM DOCUMENTO 118503 BRUNO LUZ JORGE LUIZ ZELADA NAO INFORMADA 16/2/2009 15:36 16/2/2009 15:54

Liberação de Visitas
0001 Petróleo Brasileiro S.A. 1053937,5

Órgão Visitado: DIRETORIA INTERNACIONAL

Docum ento Nome do Visitante Nome do Visitado: Empresa Visitante Data/Hora Liberação Data/Hora Baixa

SEM DOCUMENTO 57602 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 5/1/2005 10:50 5/1/2005 12:17

SEM DOCUMENTO 70066 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 27/9/2005 16:22 27/9/2005 17:11

SEM DOCUMENTO 73412 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 2/12/2005 14:17 2/12/2005 14:55

SEM DOCUMENTO 74258 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO IBERBRAS 19/12/2005 14:42 19/12/2005 15:30

SEM DOCUMENTO 76946 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO ACOMP.DEPUTADO ANIBAL GOMES 17/2/2006 09:14 17/2/2006 10:56

SEM DOCUMENTO 80404 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 8/5/2006 14:39 8/5/2006 15:40

SEM DOCUMENTO 80825 JORGE LUZ LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA PARTICULAR 16/5/2006 14:04 16/5/2006 15:28

SEM DOCUMENTO 80862 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 17/5/2006 08:52 17/5/2006 10:30

SEM DOCUMENTO 82686 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 30/6/2006 08:17 30/6/2006 09:20

SEM DOCUMENTO 82883 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 5/7/2006 11:42 5/7/2006 12:55

SEM DOCUMENTO 83412 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/7/2006 09:31 20/7/2006 10:07

SEM DOCUMENTO 83787 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 28/7/2006 14:47 28/7/2006 15:38

SEM DOCUMENTO 86097 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEAR 22/9/2006 15:51 22/9/2006 17:25

SEM DOCUMENTO 89589 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/12/2006 09:02 20/12/2006 10:54

SEM DOCUMENTO 90041 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 5/1/2007 12:11 5/1/2007 12:40

SEM DOCUMENTO 90043 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 5/1/2007 14:03 5/1/2007 14:54

SEM DOCUMENTO 91185 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 31/1/2007 12:48 31/1/2007 14:00

SEM DOCUMENTO 94406 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 25/4/2007 16:52 26/4/2007 07:47

SEM DOCUMENTO 95109 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 10/5/2007 09:57 10/5/2007 10:50

SEM DOCUMENTO 95497 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO GEA PROJETOS 21/5/2007 11:52 21/5/2007 13:16

SEM DOCUMENTO 102028 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 8/11/2007 10:49 8/11/2007 11:58

SEM DOCUMENTO 102903 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO NAO INFORMADA 4/12/2007 14:05 4/12/2007 14:38

SEM DOCUMENTO 103478 JORGE LUZ NESTOR CUNAT CERVERO WHITE PEARL 20/12/2007 08:11 20/12/2007 08:53
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Através da conta THREE LIONS (ANEXO 18), FERNANDO SOARES ainda transferiu o
montante  de  USD 75.000,00  em favor  de  NESTOR CERVERÓ,  beneficiário  da  conta  RUSSEL
ADVISORS SA (extratos da conta THREE LIONS ENGERGY INC nos ANEXOS 51 e 52):
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Além disso, em corroboração a versão apresentada pelos colaboradores, conforme
documentação obtida por cooperação jurídica internacional, EDUARDO MUSA, por meio da
conta em nome da empresa offshore FTP SONS (extratos da conta FTP SONS no ANEXO54),
recebeu propina no montante de USD 200.000,00 da conta PIAMONTE INVESTMENTS
CORP:

Ademais,  dentre  as  empresas  constantes  como beneficiárias  de  propina  paga  por
JULIO CAMARGO através da PIAMONT INVESTIMENT INC, consta a ZAGO INC.

Nos autos nº 5003457-30.2015.404.7000, foi decretada a quebra do sigilo bancário
da conta n° 687079, mantida no Banque Safra/Luxemburgo em nome da offshore ZAGO INC,
uma vez que foi beneficiária de USD 510.000,00.

Em resposta  ao  Pedido  Ativo  de  Assistência  Mútua  em Matéria  Penal  n°  FTLJ
14/2014,  as autoridades  de Luxemburgo encaminharam a documentação da referida conta
bancária, incluindo documentos de abertura e constituição, extratos, demonstrativos de crédito
e débito e planilha de operações (evento 18 dos autos 5003457-30.2015.404.7000). 
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Da análise da documentação, foi possível confirmar o recebimento dos valores de
JULIO CAMARGO (extrato da conta no ANEXO 55 e  íntegra dos documento da conta no
ANEXO 56), bem como que o beneficiário da conta ZAGO INC é a pessoa de  APOLO
SANTANA VIEIRA (fls. 2 e 87 do ANEXO56).

APOLO  SANTANA não  declarou  a  conta  ZAGO  INC  perante  as  autoridades
brasileiras, como é possível verificar em seus dados fiscais obtidos após autorização judicial
nos autos 5037111-71.2016.4.04.7000 (Informação de Pesquisa e Investigação elaborado pela
Receita Federal no ANEXO67).

As autoridades de Luxemburgo forneceram planilhas com as operações de débito e
crédito  realizadas  acima  de  USD  100.000,00  pela  ZAGO  INC.  Ao  somar  os  valores
constantes  nas  planilhas,  constata-se  que  a conta  ZAGO  INC  movimentou  USD
19.620.124,68  a  título  de  créditos  recebidos  (planilha  com  operações  de  crédito  no
ANEXO57) e USD 12.552.582,90 a título de débito (planilha com operações de débito no
ANEXO58), no período em que a conta esteve aberta, de 01/09/2005 até (ANEXO56, fl. 5)
até 07/07/2011, quando APOLO SANTANA pediu o fechamento da conta e a transferência
dos valores  para  a  conta K&S TIRE INTERNATIONAL (solicitação  de  encerramento  de
conta no ANEXO59).

B) CONTRATO DE OPERAÇÃO DO NAVIO-SONDA VITÓRIA 10.000.

JORGE LUZ também atuou para arrecadar propina em favor do corpo técnico da
PETROBRAS no contrato de operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000.

Como foi objeto da ação penal nº 5061578-51.2015.404.7000, MILTON SCHAHIN
e SALIM SCHAHIN geriram fraudulentamente instituição financeira em decorrência
das  fraudes  cometidas  na  gestão  das  instituições  financeiras  do  Grupo  SCHAHIN
para  concessão,  postergação  e  quitação  dos  empréstimos  concedidos  a  JOSÉ
CARLOS BUMLAI, que era interposta pessoa no empréstimo de R$ 12 milhões em
favor do PARTIDO DOS TRABALHADORES.

A  quitação  formal  de  tal  empréstimo  teria  se  dado  após  emprego  de
documentos  ideologicamente  falsos  que  apontavam  operações  econômicas  de  fato
inexistentes.  No  entanto,  de  fato,  a  quitação  teria  ocorrido  pela  contratação  de
empresa do GRUPO SCHAHIN para operar o navio-sonda VITÓRIO 10.000.

Durante a  instrução,  a  participação de  JORGE LUZ no esquema criminoso
restou evidenciada.

Segundo  FERNANDO  SOARES,  em  colaboração  premiada,  JORGE  LUZ
buscou junto a SCHAHIN o pagamento de propina,  o que teria ocorrido em reunião
com  FERNANDO  SOARES, JORGE  LUZ,  FERNANDO  SCHAHIN  e  SANDRO
TORDIN, quando foi afirmado que existia o acerto de 3 ou 4 milhões para o grupo de
funcionários da PETROBRAS (termo de depoimento no ANEXO 10).

Termo de colaboração nº 4
Anexo 3 (Contrato de Aquisição e Operação da Plataforma de Perfuração para
Águas Profundas Vitória  10.000),  especificamente  em relação à operação da
referida sonda pelo Grupo SCHAHIN, afirmou o seguinte: QUE em relação ao
tema, no final de 2006, não se recordando o mês exatamente, o depoente teve uma
conversa  com  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  na  qual  ele  veio  conversar  com  o
depoente; QUE foi apresentado a BUMLAI por um amigo, WILSON QUINTELA,
pois  eles  trabalharam  juntos  na  CONSTRAN;  QUE  acredita  que  tenha  sido
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apresentado  em  2006  para  ele;  QUE  BUMLAI  era  sócio  ou  executivo  da
CONSTRAN e QUINTELA era sócio de OLACIR DE MORAIS, que era dono da
CONSTRAN; QUE BUMLAI queria consultar o depoente se poderia ajudá-lo em
uma pendência que existia entre ele o grupo SCHAHIN; QUE questionado sobre
qual  era  tal  pendência,  segundo  o  relato  de  BUMLAI,  consistia  em  obter  um
contrato de construção e aluguel de uma ou duas sondas em favor da SCHAHIN
junto  à  área  de  Exploração  e  Produção  da  PETROBRAS;  QUE  BUMLAI,  há
aproximadamente dois anos,  buscava viabilizar  tal  projeto,  mas sem êxito;  QUE
inclusive o depoente questionou por qual motivo BUMLAI não tratava da questão
diretamente com o então Diretor da área de Exploração e produção, GUILHERME
ESTRELA, indicado pelo próprio PARTIDO DOS TRALHADORES, oportunidade
em que BUMLAI lhe disse que ESTRELA era pessoa de difícil trato e não tinha
acesso a ele; QUE BUMLAI disse, inclusive, que o próprio JOSÉ GABRIELLI, que
já era presidente da PETROBRAS e estava tratando diretamente com ESTRELA,
não  estava  conseguindo obter  resultados  satisfatórios  em relação  ao  tema;  QUE
questionado sobre a relação entre BUMLAI e SCHAHIN, respondeu que chegou a
perguntar a BUMLAI sobre qual seria o interesse e o ganho dele com isto; QUE
BUMLAI explicou que esta pendência se devia a um empréstimo que o PARTIDO
DOS  TRABALHADORES havia  contraído  junto  ao  BANCO  SCHAHIN  e  que
BUMLAI constava como avalista deste empréstimo; QUE então BUMLAI queria a
ajuda do depoente para favorecer o grupo SCHAHIN na obtenção destes contratos
com a PETROBRAS; QUE, em outras palavras,  o contrato com a PETROBRAS
seria uma forma de ressarcir o empréstimo feito ao BANCO SCHAHIN; QUE o
empréstimo  com  o  BANCO  SCHAHIN  não  seria  pago  pelo  PARTIDO  DOS
TRABALHADORES e a forma de compensar seria o Grupo SCHAHIN obter os
contratos de sondas junto à área de Exploração e Produção da PETROBRAS; QUE
esta negociação entre a área de Exploração e Produção e o Grupo SCHAHIN já
vinha se arrastando há dois anos, ou seja, aproximadamente desde 2004, sem uma
solução;  QUE  questionado  ao  depoente  por  qual  motivo  o  PARTIDO  DOS
TRABALHADORES fez um empréstimo no BANCO SCHAHIN, o depoente ouviu
do  próprio  BUMLAI  que  tal  empréstimo  tinha  por  finalidade  quitar  dívidas
contraídas pelo Partido na campanha presidencial de 2002; QUE questionado qual
teria sido o valor do empréstimo do PARTIDO DOS TRABALHADORES com o
SCHAHIN,  afirma  que  BUMLAI  falou,  em  2006,  que  este  valor  girava  entre
quarenta  a  cinquenta  milhões  de  reais;  QUE  BUMLAI dizia  que  era  o  próprio
PARTIDO DOS TRABALHADORES o tomador do empréstimo, mas não sabe se
realmente  o  Partido  constava  formalmente  como  tomador;  QUE  posteriormente
ouviu  de  outras  pessoas  que  este  dinheiro  teria  sido  tomado  para  pagar  uma
chantagem que o Presidente LULA estaria sofrendo; QUE, porém, o depoente soube
disso  apenas  por  intermédio  de  terceiros,  que  não  saberia  especificar;  QUE
questionado quem seriam tais pessoas, que acredita que tenha sido algum técnico da
PETROBRAS ou algum conhecido em comum com BUMLAI quem comentou isto,
mas realmente não se recorda; QUE viu esta estória da chantagem também na mídia
posteriormente;  QUE  inclusive  chegou  a  questionar  posteriormente  a  BUMLAI
sobre  referida  estória  da  chantagem,  quando  surgiu  o  depoimento  de  MARCOS
VALÉRIO,  oportunidade  em que BUMLAI negou esta  estória  e  afirmou que se
tratava de boato; QUE questionado por qual motivo BUMLAI teria sido o fiador do
empréstimo para o PARTIDO DOS TRABALHADORES, o depoente respondeu que
BUMLAI tinha uma relação de amizade muito forte com o ex-Presidente LULA;
QUE o depoente nesta época não tinha muita amizade com BUMLAI, relação que se
fortaleceu apenas após tais fatos,  mas ouviu de terceiros que BUMLAI e LULA
eram muito próximos; QUE inclusive presenciou BUMLAI atendendo e fazendo
ligações  telefônicas  para  o  então  Presidente  LULA e  o  grau  de  intimidade  nas
conversas era realmente muito grande; QUE BUMLAI procurou o depoente pedindo
sua ajuda exatamente na mesma época em que estava negociando a aquisição do
Segundo  navio  sonda  construído  pela  SAMSUNG  (VITÓRIA 10.000);  QUE  o
depoente disse a BUMLAI que não poderia ajudá-lo na Diretoria de Exploração e
Produção, pois não tinha nenhuma relação com qualquer funcionário da área; QUE,
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no  entanto,  comentou  com  BUMLAI  que  havia  esta  negociação  em  curso,  na
Diretoria Internacional, e que inclusive a PETROBRAS não tinha ainda um sócio
escolhido  para  este  empreendimento,  pois  a  PETROBRAS  não  queria  mais  a
MITSUI como sócia; QUE disse a BUMLAI que o depoente precisaria conversar
com  NESTOR  CERVERÓ  e  com  LUIS  CARLOS  MOREIRA para  verificar  a
possibilidade  de  trazer  a  SCHAHIN  como  sócia  no  empreendimento  VITÓRIA
10.000;  QUE,  então,  ainda  em   2006,  o  depoente  conversou  com  NESTOR
CERVERÓ e com LUIS MOREIRA na PETROBRAS sobre isto, oportunidade em
que o depoente colocou claramente a situação, exatamente como havia sido relatado
por BUMLAI, assim como esclareceu quem ele era; QUE, inclusive, mencionou a
proximidade de BUMLAI com o então presidente LULA e até mesmo com o próprio
DELCÍDIO  DO  AMARAL;  QUE  BUMLAI  era  próximo  de  DELCÍDIO  pois
BUMLAI é um dos maiores fazendeiros e empresários do Mato Grosso do Sul; QUE
BUMLAI  conheceu  DELCÍDIO  quando  este  saiu  da  PETROBRAS  e  foi  ser
Secretário de Estado do Governo do ZECA DO PT, no Mato Grosso do Sul; QUE
NESTOR  CERVERÓ  disse  que  não  via  nenhum  problema,  desde  que  se
comprovasse  a  capacidade  econômica,  financeira  e  técnica  da  SCHAHIN;  QUE
CERVERÓ pediu também a MOREIRA que fizesse uma avaliação para analisar
justamente esta capacidade da SCHAHIN; QUE assim que houvesse tal avaliação,
seria  marcada  uma  reunião  com  o  pessoal  da  SCHAHIN  para  discutir  tal
possibilidade; QUE o depoente deu retorno para BUMLAI e pediu para que ele já
conversasse com o pessoal da SCHAHIN; QUE ficou combinado com BUMLAI
que assim que houvesse um “de acordo” de NESTOR CERVERÓ seria marcada
uma reunião com o grupo SCHAHIN; QUE houve, inclusive,  uma reunião entre
BUMLAI, CERVERÓ e o depoente na PETROBRAS, para tratar deste tema e no
qual o depoente apresentou BUMLAI a CERVERÓ para que se conhecessem e para
que CERVERÓ escutasse do próprio BUMLAI o que o depoente havia lhe relatado;
QUE alguns dias depois NESTOR CERVERÓ deu o OK para que a reunião fosse
agendada,  o  que realmente ocorreu; QUE nesta primeira reunião vieram os dois
irmãos, MILTON e SALIM SCHAHIN, além de outra pessoa, que não se recorda se
SANDRO TARDIM, que era o presidente do BANCO SCHAHIN na época, ou se
FERNANDO SCHAHIN, filho de um dos dois irmãos; QUE esta reunião foi em
2006;  QUE nesta reunião foi  tratado sobre como compatibilizar  os  interesses  da
PETROBRAS  e  do  grupo  SCHAHIN;  QUE  em  um  primeiro  momento  a
PETROBRAS demonstrou um certo receio em colocar a SCHAHIN como sócia, em
razão do tamanho do empreendimento; QUE a SCHAHIN estava negociando, na
área de Exploração e Produção, sondas de águas rasas, de valores entre US$ 100 a
150 milhões de dólares, enquanto a sonda VITÓRIA 10.000 era um equipamento de
altíssima  tecnologia,  para  águas  profundas  e  de  um  valor  considerável,
aproximadamente US$ 600 milhões de dólares; QUE o receio da PETROBRAS era
a capacidade financeira da SCHAHIN de entrar como sócia do empreendimento, o
que foi minimizado pelos interlocutores da SCHAHIN, pois diziam que eles tinham
capacidade  para  aportar  as  garantia;  QUE  a  partir  daí  NESTOR  CERVERÓ
autorizou que se iniciassem as conversas entre os técnicos das duas empresas no
sentido  de  viabilizar  o  negócio;  QUE  em  seguida  houve  diversas  negociações
técnicas; QUE neste ínterim, como a PETROBRAS já havia pago antecipadamente o
slot para a SAMSUNG, era necessário aprovar o contrato com o estaleiro, razão pela
qual, em março de 2007, é aprovado o contrato entre PETROBRAS e SAMSUNG,
mas sem citar nenhum sócio e nem qual seria a operador do navio sonda; QUE após
a aprovação deste contrato, as negociações com a SCHAHIN avançaram, mas sem
conseguir trazer a SCHAHIN como sócia do empreendimento pois ela não logrou
comprovar  a  capacidade  financeira  para  aportar  as  garantias  necessárias  do
empreendimento; QUE justamente por isto a PETROBRAS acabou sendo a única
sócia  do  navio  Sonda VITÓRIA 10000;  QUE,  no  entanto,  a  SCHAHIN acabou
sendo  contratada  para  ser  a  operadora  do  VITÓRIA 10.000;  QUE,  porém,  esta
aprovação da SCHAHIN como operadora também teve diversos obstáculos, pois a
questão foi levada por três vezes para análise da Diretoria Executiva e somente na
terceira vez é que foi aprovada; QUE a questão foi levada por três vezes em um

22 de 59



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

ínterim  de  no  máximo  seis  meses;  QUE quem levou  sempre  a  proposta  para  a
Diretoria Executiva foi EDUARDO MUSA; QUE em cada assunto se escolhia um
técnico  da  área  para  apresentar  a  questão  à  Diretoria  Executiva  e  nesse  caso,  o
técnico escolhido foi MUSA; QUE nas duas primeira vezes, a Diretoria Executiva
não aprovou,  tirando de  pauta,  e  solicitando explicações  técnicas  suplementares;
QUE diante das dificuldades que enfrentaram para colocar a SCHAHIN o negócio, o
depoente sempre comentava com BUMLAI que talvez precisasse do apoio político
dele e que fosse conversado com GABRIELLI, para que conversasse com os demais
diretores;  QUE  nas  duas  primeiras  vezes  o  depoente  não  chegou  a  cobrar  de
BUMLAI  quem  seriam  os  interlocutores  dele;  QUE  na  terceira  vez,  porém,  o
depoente pressionou BUMLAI para que ele acionasse os contatos dele, em especial
GABRIELLI  e  o  Presidente  LULA;  QUE  BUMLAI  respondeu  que  o  depoente
poderia  ficar  tranquilo  pois  iria  acionar  GABRIELI e  o “Barba”,  que  era  como
BUMLAI se referia ao Presidente LULA; QUE BUMLAI disse ao depoente que,
assim que tivessem feitos os contatos, iria avisá-lo para que a questão fosse colocada
em pauta; QUE BUMLAI posteriormente avisou o depoente que tudo estava certo e
que  poderia  levar  a  questão  à  Diretoria  Executiva,  pois  seria  aprovada;  QUE
BUMLAI não citou nomes, mas afirmou que tinha conversado com as “pessoas”;
QUE  nesta  conversa,  ao  contrário  da  anterior,  BUMLAI  não  mencionou  quem
seriam tais  pessoas;  QUE,  então,  o  depoente avisou MUSA; QUE MUSA então
levou à questão à Diretoria Executiva e realmente foi aprovado o grupo SCHAHIN
como  operador  do  navio  sonda  VITÓRIA 10.000;  QUE,  posteriormente,  já  na
carceragem da Polícia Federal, RENATO DUQUE comentou com o depoente que
BUMLAI tinha  estado  com ele  para  pedir  aprovação  da  SCHAHIN neste  tema;
QUE, ao que sabe, em geral não havia necessidade de aprovação do operador de
uma sonda pela Diretoria Executiva; QUE neste caso, porém, havia, ao que soube,
uma cláusula que daria uma opção de compra do equipamento pela SCHAHIN ao
final do período contratado, que era de dez ou quinze anos, uma espécie de leasing;
QUE acredita que uma das dificuldades para aprovação pela Diretoria Executiva foi
justamente esta possibilidade de a SCHAHIN adquirir o navio sonda ao final; QUE
tal cláusula, ao que acredita, não era uma cláusula padrão e acredita que foi uma
solução encontrada para compensar o fato de a SCHAHIN não ter sido escolhida
como a sócia da PETROBRAS na sonda;  QUE com a aprovação da SCHAHIN
como operadora  do navio,  foi  o  próprio depoente  quem avisou BUMLAI;  QUE
neste negócio envolvendo a SCHAHIN não houve a solicitação de comissão pelo
depoente diretamente à SCHAHIN, pois, de um lado, o depoente e os funcionários
da PETROBRAS já estavam recebendo a comissão da SAMSUNG e, por outro lado,
o negócio beneficiava o PARTIDO DOS TRABALHADORES, razão pela qual o
depoente e nem os funcionários da PETROBRAS se sentiam à vontade para cobrar a
comissão; QUE o depoente também não se sentiu à vontade para cobrar comissão do
Grupo SCHAHIN pois a contratação dela já era uma retribuição pelo empréstimo
feito para o PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE, ademais,  BUMLAI era
alguém politicamente forte; QUE o depoente via a sua atuação no caso como um
“investimento  futuro”;  QUE,  porém,  em  determinado  momento,  por  volta
novembro/dezembro de 2006, o depoente foi procurado por JORGE LUZ, antigo
lobista da PETROBRAS, que disse que soube da negociação que o depoente estava
fazendo com o grupo SCHAHIN; QUE JORGE LUZ questionou se poderia ajudar o
depoente na negociação da comissão com o Grupo SCHAHIN; QUE o depoente
respondeu a JORGE LUZ que não existia negociação de comissão no caso, porque o
Grupo  SCHAHIN tinha  vindo,  em atendimento  a  uma solicitação  do  PARTIDO
DOS TRABALHADORES; QUE JORGE LUZ disse que tinha uma relação antiga e
forte com o grupo SCHAHIN e que ele teria condição de obter uma comissão para o
grupo; QUE questionado quem seria o grupo, respondeu que incluiria o depoente,
NESTOR  CERVERÓ,  LUIS  CARLOS  MOREIRA,  CEZAR  TAVARES  e
EDUARDO MUSA; QUE não se recorda se  RAFAEL COMINO e DEMARCO
participaram desta negociação e se receberiam tal comissão paga pela SCHAHIN;
QUE então o depoente autorizou JORGE LUZ a iniciar tais conversas; QUE em um
primeiro momento JORGE LUZ fez os primeiros contatos, com alguém do Grupo
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SCHAHIN, mas que não especificamente quem; QUE posteriormente JORGE LUZ
trouxe  FERNANDO  SCHAHIN  e  o  SANDRO  TARDIN  para  conversar  com o
depoente e com JORGE LUZ; QUE questionado onde ocorreu esta reunião, afirmou
não se recordar,  mas acredita  que foi  em algum restaurante;  QUE nesta reunião
JORGE LUZ disse ao depoente, na frente deles, que já havia conversado e acertado
o pagamento de uma comissão, pela SCHAHIN, para o grupo; QUE a comissão
seria em torno de três a quatro milhões de dólares; QUE tais valores seriam pagos a
JORGE LUZ, que se encarregaria de repassar ao depoente; QUE questionado sobre
a reunião ocorrida em 20 de dezembro de 2006, ocorrida na PETROBRAS, com a
presença  de  CERVERÓ,  JORGE  LUZ,  o  depoente  e  SANDRO  TARDIN,  o
depoente afirma que tal reunião era para tratar não das comissões mas ainda sobre a
participação do grupo SCHAHIN como sócia do empreendimento; QUE em relação
à comissão, houve um ou dois pagamentos do Grupo SCHAHIN para JORGE LUZ;
QUE JORGE LUZ dizia que havia recebido e comentava com o depoente, dizendo
que tinham um crédito com ele; QUE, porém, o grupo SCHAHIN começou a atrasar
os  pagamentos  e  JORGE  LUZ  disse  que  não  estava  mais  sendo  pago;  QUE
questionado se o restante do grupo sabia sobre este acerto, respondeu que sim; QUE
JORGE LUZ não repassou tais valores ao depoente e nem a ninguém do grupo, ao
que saiba;  QUE o depoente  chegou a  cobrar  JORGE LUZ,  mas como ele  tinha
recebido menos de um milhão de dólares,  ele  dizia  que haveria um encontro de
contas;  QUE,  inclusive,  acabou  havendo  um distanciamento  entre  o  depoente  e
JORGE LUZ, em razão de um desentendimento que ocorreu por volta de 2007 ou
2008, conforme será tratado em termo próprio; QUE depois disso nunca mais esteve
com JORGE LUZ;  QUE as  demais  pessoas  do  grupo  que  receberiam comissão
somente  cobravam  o  depoente,  não  fazendo  cobranças  a  JORGE  LUZ;  QUE
BUMLAI ficou muito grato com o depoente em razão de sua atuação neste caso do
grupo  SCHAHIN,  pois  o  depoente  resolveu  um problema  para  BUMLAI;  QUE
BUMLAI, uma ou duas vezes, disse na frente do filho dele que foi o depoente quem
teria  resolvido  um problema  familiar  de  BUMLAI,  pois  o  BANCO  SCHAHIN
ficava ameaçando tomar fazendas de BUMLAI que teriam sido dadas em garantia
no empréstimo para o PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE acabou ficando
próximo de BUMLAI sobretudo em razão disto e amizade entre ambos se estreitou;
QUE chegou inclusive a viajar com BUMLAI em 2011 para Angola; QUE sobre
este tema, esclarece que o general JOÃO BAPTISTA DE MATOS era presidente de
um  instituto  chamado  INSTITUTO  DE  ESTUDOS  ANGOLANOS  e  que  este
instituto estaria  completando dez anos de fundação e para comemorar ele queria
realizar um seminário e desejava que o palestrante principal fosse o Ex-Presidente
LULA; QUE o general BAPTISTA pediu ao depoente para intermediar este convite;
QUE  na  verdade  se  tratou  de  uma  contratação  e  LULA recebeu  valores  para
participar  de  tal  evento,  pagos  provavelmente  pelo  instituto  que  o  general
BAPTISTA  era  presidente;  QUE  então  o  depoente  pediu  a  BUMLAI  que
intermediasse tal convite, oportunidade em que ele disse que iria falar com LULA;
QUE BUMLAI retornou dizendo que seria possível, só que seria necessário verificar
a data com bastante antecedência, pois a agenda do ex-Presidente estava bastante
atribulada; QUE ao final se acertou e houve a viagem, na qual inclusive foi uma
comitiva de empresários brasileiros, dentre eles, pessoas da QUEIROZ GALVÃO,
ODEBRECHT,  ANDRADE GUTIERREZ e  OAS,  pelo  que  se  recorda;  QUE  o
depoente também participou deste seminário, mas viajou a partir de Zurique; QUE
uma das coisas que mostrou a força de BUMLAI foi que o General  BAPTISTA
queria estar pessoalmente com LULA, para tratar da Vale do Rio Doce em negócios
em Angola; QUE general BAPTISTA tinha uma sociedade em uma mina de minério
de ferro com a Vale do Rio Doce em Angola e ele queria uma maior atenção da
empresa para o tema; QUE então BUMLAI marcou para o Presidente LULA receber
o General BAPTISTA na suíte dele, o que realmente ocorreu; QUE o General ficou
impressionado com a relação de intimidade e amizade que existia entre BUMLAI e
LULA;  QUE  questionado  como  o  depoente  se  comunicava  com  BUMLAI,  o
depoente  respondeu  que  em geral  ia  ao  escritório  de  BUMLAI  em  São  Paulo,
acreditando  que  seja  na  Av.  Brigadeiro  Luís  Antônio,  na  altura  do  ginásio  do
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Ibirapuera e frente ao posto BR, e do Banco Itaú;  QUE mostrado ao depoente o
local, no google street view, conforme foto anexa, identificou o prédio como sendo
localizado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, n. n. 3530, na esquina com travessa Leon
Berry,  exatamente  em  frente  ao  Posto  BR,  em  edifício  chamado  OFFICE
BRIGADEIRO; QUE neste  escritório  haveria  registro  de  entrada,  inclusive  com
fotos;  QUE questionado quantas  vezes  foi  a  tal  escritório,  respondeu que várias
vezes  e  em  todas  havia  registro  fotográfico;  QUE  acredita  que  tenha  ido  a  tal
edifício entre os anos de 2009 e 2014; QUE, porém, não tem certeza se em 2014
ainda foi neste ou já no novo escritório; QUE questionado como se comunicava com
BUMLAI, respondeu que geralmente pelo celular dele, que não lembra de cabeça,
mas se recorda que era um número fácil, com diversos números repetidos; QUE em
2014, BUMLAI mudou-se para outro endereço em São Paulo, que não se recorda,
pois  foi  poucas  vezes  e  em geral  o  motorista  de BUMLAI o buscava;  QUE na
viagem de Angola, o depoente e BUMLAI voltaram no mesmo voo, pela companhia
aérea TAAG, para o Brasil;

A  relação  de  JORGE  LUZ com  a  contratação  de  empresa  do  grupo
SCHAHIN  para  operar  o  navio-sonda  VITÓRIA 10.000  ainda  é  corroborada  pelos
registros  de  portaria  da  PETROBRAS  (registros  de  portaria  no  ANEXO53).  Ainda
para  viabilizar  a  contratação,  em  20  de  dezembro  de  2006,   NESTOR  CERVERÓ
realizou  reunião,  na  sede  da  PETROBRAS,  contando  com a  presença  de  SANDRO
TORDIN, MILTON SCHAHIN e SALIM SCHAHIN. 

Na  oportunidade,  ainda  estiveram  presentes  no  encontro  JORGE  LUZ  e
FERNANDO SOARES. 

A participação de  JORGE LUZ e  FERNANDO SOARES não deixa  dúvida
de que a reunião tinha por objetivo deixar claro que a contratação da SCHAHIN teria
relação direta  com a quitação do empréstimo concedido anteriormente  em nome de
JOSÉ CARLOS BUMLAI, que favoreceu o Partido dos Trabalhadores, mesmo que o
tema não tenha sido abordado diretamente no encontro, bem como a ingerência ilícita
de JORGE LUZ na aprovação do projeto.

Apesar  de  trazer  versão  diferente,  MILTON  SCHAHIN  confirmou  que
realmente  houve  o  pagamento  de  parte  da  propina  solicitada  por  JORGE LUZ em
favor  de  agentes  ligados  a  PETROBRAS,  indicando  a  realização  de  pagamento  no
exterior para JORGE LUZ através da offshore PENTAGRAM ENGINEERING LTD,
fornecendo  comprovante  da  transação.  Segue abaixo  trecho  do depoimento  judicial
de MILTON SCHAHIN (depoimento no ANEXO 20) e o comprovante do pagamento
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em favor da conta em nome da  offshore PENTAGRAM (documentos fornecidos por
MILTON SCHAHIN no ANEXO 19).

Interrogado:- Então,  posteriormente  a  essa  conversa,  não  sei  precisar
quanto  tempo  depois,  imagino  que  seja  início  de  2007,  ou  fim  de  2006,
ainda  em  2006,  eu  não  consigo  dizer,  eu  fui  procurado  por  uma  pessoa
chamada Jorge Luz, que é uma pessoa que eu conheço há 20 anos ou mais,
muito  bem  entrosado,  muito  influente,  muito...  ele  é  conhecido  de  muita
gente.  Ele  me  ligou,  pediu  se  eu  podia  atendê-lo,  aí  eu  falei:  “Pois  não,
Jorge,  qual  é  o  assunto?”-  “Não,  eu lhe explico pessoalmente.”  Então ele
foi  ao  meu  escritório  e  aí  me  colocou  o  assunto:  “Olha,  se  vocês  não
fizerem  pagamentos  pra  isso,  esse  assunto  não  vai  sair.  Não  adianta
quererem lá de cima, se não tiver pagamento pra isso esse assunto não vai
sair.  Estou te  falando como amigo...”,  Essa  conversa meio,  vamos chamar
assim,  padrão:  “Então  você  pensa  bem,  você  tem que  comparecer  lá.”  Aí
conversa  vai,  conversa  bem,  eu  perguntei  pra  quem  ele  estaria...  a  que
título e  pra quem ele estaria...  sobre quem estaria  se beneficiando,  ele  me
disse  que  seria  Cerveró,  que  seria  Moreira,  seria  Fernando Baiano e  seria
Musa.  E  que  eu  não  pensasse  muito  não  porque  tinha  muita  gente
interessada naquele contrato. E aí a conversa desenvolveu, ele veio com um
número  cabalar.  Eu  falei  “Não  tem  a  mínima  chance  de  aceitar  esse
número, não vou...”
Juiz Federal:- Que número que ele apresentou?
Interrogado:- Eu  não  lembro,  Excelência.  Pode  ter  falado  coisa  de  10,  15,  20
milhões, qualquer número que ele falasse eu... Se ele falasse 1 eu ia falar que era um
absurdo, se ele falasse 100 eu iria falar que era uma absurdo.
Juiz Federal:- Essa conversa foi o senhor e ele ou tinha mais gente?
Interrogado:- Apenas eu e ele. E aí, depois de algumas...
Juiz Federal:- Só um minutinho.
MILTON TAUFIC SCHAHIN – PARTE 2
Juiz Federal:- Então nesse processo 5061578-51, continuidade do depoimento do
senhor Milton Taufic Schahin, continuidade das perguntas do juízo. Então, o senhor
dizia, senhor Milton, que o senhor estava nessa reunião com o senhor Jorge Luz, ele
pediu um valor que era muito alto...
Interrogado:- E que eu não me atrevo a dar números exatos.
Juiz Federal:- Certo. E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Bom, aí houve uma negociação e eu concordei em pagar 2 milhões e
meio parceladamente.
Juiz Federal:- De dólares ou de reais?
Interrogado:- De dólares. Pra essas pessoas que eu citei, assim que ele me disse.
Juiz Federal:- Isso seria por intermédio do senhor Jorge Luz ou a Schahin pagaria
diretamente?
Interrogado:- Foi  com ele,  exatamente  com ele,  e  as  instruções  de  pagamento
foram duas empresas que ele me deu os nomes, uma forma de números, detalhes de
onde pagar a conta. E nós ficamos concordados dessa forma.
Juiz Federal:- E o senhor fez os pagamentos?
Interrogado:- Na realidade, foram duas empresas. Na soma dos dois, eu acredito
que eu tenha chegado a um pouco mais que 2 milhões desse pagamento, não foi
100% e foram em parcelas.
Juiz Federal:- Mas pagou mais que os 2 milhões acertados?
Interrogado:- Não, 2 e meio, foi 2 e meio o acertado, eu paguei um pouco menos.
Juiz Federal:- Ah, um pouco menos?
Interrogado:- Um pouco menos.
Juiz Federal:- E quanto tempo durou esses pagamentos?
Interrogado:- Foram mais ou menos umas dez parcelas que foram pagas.
Juiz  Federal:- Essa  reunião  com  o  senhor  Jorge  Luz  foi  antes  ou  depois  da
assinatura do contrato?
Interrogado:- Foi depois da assinatura do contrato.

26 de 59



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

Juiz Federal:- Depois da assinatura?
Interrogado:- Essa  reunião  com o  Jorge  Luz  foi  antes  e  os  pagamentos  foram
depois da assinatura do contrato.
Juiz Federal:- E esses pagamentos foram feitos no Brasil ou no exterior?
Interrogado:- Foram feitos no exterior, Excelência. E se o senhor me permitir, eu
trouxe  o  comprovante  das  empresas,  que  posso  lhe  apresentar.  Uma  empresa
chamava-se Pentagran e uma empresa Debase.
Juiz  Federal:- Pra  fazer  esses  pagamentos  eram  utilizadas  off-shores  do  grupo
Schahin lá fora?
Interrogado:- Off-shores do grupo Schahin.
Juiz Federal:- Esses aqui são os comprovantes, quer dizer, uma relação...
Interrogado:- Uma conta-corrente... É uma relação de...
Juiz Federal:- Da Pentagran, né?
Interrogado:- E Debase eu acredito que esteja já no processo, Excelência. Eu estou
trazendo  isso  agora,  isso  não  constava  do  processo,  de  uma  certa  forma é  uma
vontade de colaborar com a investigação.
Juiz Federal:- O senhor já tinha conhecimento que essa conta da Debase era do
senhor Eduardo Musa?
Interrogado:- Não, não me foi dito nem uma, nem outra, dequem eram os titulares.
E até hoje não sei quem eram os titulares e também não tenho nada a ver com isso,
então não...
Juiz Federal:- E quando o senhor interrompeu os pagamentos não houve cobrança?
Interrogado:- Houve  cobrança,  mas  a  empresa  estava  na  época  numa  posição
bastante  apertada  de  caixa  e...  vamos  dizer,  praticamente  mais  de  80%  do
compromisso foi quitado.
Juiz Federal:- O senhor respondeu de passagem isso, mas o senhor mesmo recebeu
a informação de que o negócio estaria abençoado pelo ex-presidente e mesmo assim
tinha que pagar esses valores adicionais?
Interrogado:- Como eu lhe disse, Excelência, foi essa conversa que começou com o
Musa com o meu filho, de uma forma ríspida, e terminou com o Jorge Luz e, como
eu lhe disse,  eu ponderei, fiz sozinho isso, Excelência, não tem... dentro daquele
princípio de separação interna entre nós...
Juiz Federal:- O senhor não passou essa informação para o seu irmão, para o seu
sócio?
Interrogado:- Olha, pra lhe dizer, esse assunto foi só conversando mais adiante,
quando realmente da época da concretização do contrato.
Juiz Federal:- E com o seu filho?
Interrogado:- O meu filho eu sempre poupei.
Juiz Federal:- A empresa, o grupo Schahin, obteve alguma vantagem específica no
contrato em decorrência desses pagamentos?
Interrogado:- Que eu saiba, não teve nenhuma vantagem. Como eu lhe disse, teve
uma desvantagem, eu paguei mais caro o equipamento do que a Transocean.
Juiz Federal:- Para o senhor fazer esses pagamentos, o senhor mencionou que o
senhor Jorge Luz lhe disse que sem os pagamentos não saía o negócio, houve algum
ato concreto da parte dele, ou da Petrobras, no sentido de, vamos dizer, demonstrar
que isso era verdadeiro, essa afirmação dele?
Interrogado:- Não  lembro  se  houve  um  movimento  desse  tipo,  explicitamente
falando. Mas eu conheço o Jorge Luz de 20 anos atrás, ou mais. Eu sei que ele não
brinca quando fala e eu resolvi não correr o risco.
Juiz  Federal:- Foram só  essas  comissões  ou  propinas  que  o  senhor  pagou  por
solicitação do senhor Jorge Luz ou teve outros pagamentos também a agentes da
Petrobras?
Interrogado:- Não, nenhum mais, foram apenas esses.

Apesar  de  MILTON  SCHAHIN  ter  fornecido  comprovante  de  apenas  uma
transação no valor de USD 150.000,00, realizada em 13/12/2011, consta na planilha
fornecida  pelo  próprio  executivo  da  SCHAHIN  outras  operações,  que  juntas
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alcançariam  o  valor  de  USD  1.350.000,00  (documentos  fornecidos  por  MILTON
SCHAHIN no ANEXO 19).

Cumpre  ressaltar  que  a  relação  obscura  de  JORGE  LUZ com  o  GRUPO
SCHAHIN ainda é identificada em outra oportunidade. 

Da análise dos dados fiscais da empresa, cujo sigilo foi afastado por decisão
proferida nos autos de nº 5042605-48.2015.404.7000, no ano de 2009, a SCHAHIN
ENGENHARIA contratou a empresa GEA PROJETOS, constatando na declaração da
GEA PROJETOS o recebimento  pelos  serviços  supostamente  prestados  no  valor  de
R$  533.956,75  (Informação  de  pesquisa  e  investigação  elaborado  pela  Receita
Federal no ANEXO 21), pertencente na época a JORGE LUZ.

Ao  analisar  os  dados  bancários  da  GEA PROJETOS  constatou-se  que  os
valores  dos  supostos  serviços  eram ainda  maiores,  totalizando R$ 1.067.913,50,  no
ano  de  2010,  da  SCHAHIN  ENGENHARIA.  (informação  167/2015  SPEA/PGR  no
ANEXO9).

C)  VENDA DA EMPRESA TRASENER

O  investigado  JORGE  LUZ também  figura  como  intermediador  de  propina
envolvendo  a  venda  da  empresa  TRANSENER  da  PETROBRAS  para  a  empresa
ELECTROINGENIERIA, sediada na Argentina, o que ocorreu nos anos de 2006 e 2007.

Segundo FERNANDO SOARES, no ano de 2006,  JORGE LUZ, representando a
empresa  argentina  ELECTROINGENIERIA, teria  o  procurado  para  obter  auxílio  na
realização  da  compra  da  empresa  TRANSENER  pela  ELECTROINGENIERIA.  Em
decorrência  disso,  FERNANDO  SOARES  procurou  NESTOR  CERVERÓ  para  saber  se
existiria “espaço” para tentar trabalhar em tal negócio, ocasião em que NESTOR CERVERÓ
informou que a venda da TRANSENER já estava fechada com um fundo americano e que o
negócio apenas não se concretizaria se o governo argentino não aprovasse o negócio.

Então,  FERNANDO  SOARES  levou  a  situação  apresentada  por  NESTOR
CERVERÓ para JORGE LUZ, o qual disse que a transação envolvendo a TRANSENER foi
apresentada  a  ele  por  ROBERTO  DROMI,  pessoa  influente  no  governo  argentino,  que
inclusive ocupou o cargo de Ministro do Planejamento no governo MENEN.

FERNANDO SOARES relatou a  realização de algumas  reuniões,  no Brasil  e  na
Argentina. O assunto “comissões” foi discutido na Argentina, no escritório de ROBERTO e
NICOLAS  DROMI  e  em  outra  oportunidade  com  os  donos  da  empresa
ELECTROINGENIERIA. FERNANDO SOARES ainda destacou a ocorrência de um almoço
em Buenos Aires,  que contou com a presença de FERNANDO SOARES,  JORGE LUZ,
NESTOR CERVERÓ, ROBERTO DROMI, NICOLAS DROMI, os dois sócios da empresa

28 de 59



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

ELECTROINGENIERIA (GERARDO FERREYRA e OSVALDO ACOSTA) e  o ministro
JULIO DE VIDO.

Apesar  de  o  negócio  estar  fechado  com o  fundo  americano  ETON PARK, após
NESTOR  CERVERÓ  aceitar  beneficiar  a  ELECTROINGENIERIA,  a  combinação  do
pagamento de propina e a recusa do governo Argentino ao fundo americano como comprador
da  TRANSENER,  inclusive  com  a  intervenção  criminosa  de  políticos  argentinos,  a
TRANSENER veio a ser comprada pela ELECTROINGENIRIA.

JORGE LUZ foi o principal intermediador na venda da TRANSENER. É apontado
por  FERNANDO SOARES como  o  responsável  por  pagar  propina  em favor  de  agentes
políticos (investigados perante o Supremo Tribunal Federal), de NESTOR CERVERÓ e do
colaborador, sendo que os dois últimos teriam recebido cerca de USD 300.000,00 cada um. 

Abaixo consta as declarações feitos por FERNANDO SOARES, identificando todos
os personagens e reuniões ocorridas (termo de depoimento no ANEXO 45):

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9:
Anexo 6 (TRANSENER), afirmou o seguinte: QUE os fatos narrados no presente
termo ocorreram entre os anos de 2006 ou 2007, acreditando que tenham se iniciado
em 2006 e talvez se estendido até 2007; QUE se recorda que se iniciou em 2006,
pois, ao retornar de uma viagem a Buenos Aires na qual o tema foi tratado, dirigiu-
se  ao  Hospital  para  visitar  PAULO ROBERTO COSTA,  que  estava  gravemente
enfermo; QUE em 2006 foi procurado por JORGE LUZ, oportunidade em que ele
disse  ao  depoente  que  estava  com  um  grupo  argentino,  chamado
ELECTROINGENIERÍA;  QUE  o  depoente  tinha  conhecimento  de  que,  em
determinado momento, a PETROBRAS tomou a decisão de vender alguns ativos na
área  internacional,  dentre  eles,  uma  empresa  chamada  TRANSENER;  QUE  foi
NESTOR  CERVERÓ  quem  comentou  isto  com  o  depoente;  QUE  a  empresa
TRANSENER era uma empresa argentina, de propriedade da PETROBRAS, e que
tinha linhas  de transmissão de energia elétrica  naquele país;  QUE JORGE LUZ
procurou  o  depoente,  dizendo  que  estava  com  referido  grupo  argentino
(ELECTROINGENIERÍA)  e  que  este  grupo  tinha  interesse  em  adquirir  a
TRANSENER;  QUE  JORGE  LUZ  perguntou  ao  depoente  se  ambos  poderiam
assessorar  a  ELECTROINGENIERÍA neste  negócio;  QUE  o  depoente  disse  a
JORGE LUZ que iria consultar NESTOR CERVERÓ e que retornaria para ele com
uma resposta;  QUE questionado o que iria  consultar  com NESTOR CERVERÓ,
respondeu que seria se este ativo estava realmente à venda e se haveria “espaço”
para tentar trabalhar este negócio para a ELECTROINGENIERÍA; QUE, então, o
depoente  esteve  reunido  com  CERVERÓ  pessoalmente  na  PETROBRAS,
oportunidade  em que  explicou  a  ele  toda  a  situação;  QUE CERVERÓ disse  ao
depoente que este negócio já estava “andando” há algum tempo e que já tinham
fechado a venda da TRANSENER a um fundo americano;  QUE questionado ao
depoente se o nome do referido fundo americano era ETON PARK, o depoente
respondeu que tem quase certeza que se trata deste fundo; QUE o depoente então
perguntou a CERVERÓ se haveria alguma forma de reverter a situação em favor da
ELECTROINGENIERÍA, oportunidade em que CERVERÓ disse que achava muito
difícil, pois o negócio já estava fechado com este grupo americano; QUE inclusive
este grupo americano já havia feito uma parte  do pagamento,  restando apenas a
aprovação do governo argentino para que o negócio fosse fechado definitivamente;
QUE NESTOR CERVERÓ disse ao depoente que a única forma de este negócio não
ir adiante era se o governo argentino não aprovasse a venda da TRANSENER para o
Fundo americano; QUE questionado por qual motivo o referido negócio deveria ter
a aprovação do governo argentino, o depoente respondeu que, em alguns negócios,
há tal necessidade em face dos riscos para a segurança nacional ou por questões
estratégicas,  sendo  o  caso  da  TRANSENER,  pois  poderia  trazer  problemas  de
fornecimento de energia na Argentina; QUE questionado ao depoente se houve o
pagamento de alguma vantagem indevida pelo grupo americano, respondeu que não
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tem  conhecimento;  QUE  o  depoente  voltou  com  a  informação  fornecido  por
CERVERÓ para JORGE LUZ, sendo que este último disse ao depoente que quem
tinha trazido a TRANSENER para ele tinha sido uma pessoa muito influente junto
ao governo argentino, que inclusive tinha sido ministro no Governo Menem; QUE
esta pessoa se chamava ROBERTO DROMI; QUE posteriormente o depoente soube
que ROBERTO DROMI foi  ex-ministro de Planejamento do governo MENEN e
dizia-se que ele foi o ministro mais forte do referido governo e, inclusive, todas as
privatizações que houve nesta época foram conduzidas pessoalmente por ele; QUE
inclusive  o  depoente  veio  a  conhecer  ROBERTO DROMI posteriormente;  QUE
questionado sobre a relação entre ROBERTO DROMI e a TRANSENER, respondeu
que DROMI era  muito  próximo dos sócios  desta  empresa  e,  ainda,  que ele  era
advogado  e  estava  atuando  como  uma  espécie  de  “adviser”  da  empresa;  QUE
questionado  como  ROBERTO  DROMI  conheceu  JORGE  LUZ,  respondeu  que
acredita que através do Ministro de Minas e Energia da época, SILAS RONDEAU
e/ou através  de ANIBAL GOMES; QUE JORGE LUZ poderá dar  mais detalhes
sobre a participação dessas duas pessoas; QUE JORGE LUZ ficou de marcar uma
reunião com ROBERTO DROMI para apresentar o depoente a ele e para que o
depoente relatasse a conversa que tinha tido com NESTOR CERVERÓ; QUE esta
reunião realmente ocorreu, no Rio de Janeiro; QUE questionado o local, respondeu
que foi ou no hotel Copacabana Palace, onde ROBERTO DROMI estava hospedado,
ou na casa de JORGE LUZ; QUE tem certeza,  porém, que ROBERTO DROMI
ficou  hospedado  no  Hotel  Copacabana  Palace;  QUE  nesta  conversa  estava  o
depoente,  JORGE  LUZ,  ROBERTO  DROMI,  além  do  filho  deste,  de  nome
NICOLAS DROMI; QUE nesta conversa o depoente relatou o que CERVERÓ havia
lhe  dito  e  ROBERTO  DROMI disse  que  teria  como intervir  junto  ao  Governo
Argentino para que este  negasse a aprovação da venda da TRANSENER para o
Fundo Americano;  QUE ROBERTO DROMI comentou  que  tanto  ele  quanto  os
donos da ELECTROINGENIERÍA eram muito próximos do governo KIRCHINER
e que, por isto, poderiam intervir junto ao referido governo; QUE questionado sobre
a participação de NICOLAS DROMI nos fatos, respondeu que ele era tão atuante
como o pai, sendo aparentemente um sócio deste último; QUE ainda nesta vinda de
ROBERTO DROMI ao Brasil, o depoente marcou uma visita dele e do filho dele
(NICOLAS DROMI) ao então Diretor da Área Internacional NESTOR CERVERÓ,
tendo quase certeza que a referida reunião ocorreu na PETROBRAS; QUE também
participou da reunião JORGE LUZ; QUE tem certeza que houve uma reunião entre
tais  pessoas  na  PETROBRAS,  embora  não  tenha  certeza  se  foi  esta  primeira
reunião; QUE nesta primeira reunião, o objetivo era apresentar ROBERTO DROMI
a  CERVERÓ  e  dizer  que  havia  possibilidade  de  trabalhar  junto  ao  governo
Argentino  para  que  este  não  aprovasse  a  compra  da  TRANSENER pelo  Fundo
americano; QUE a ideia era que NESTOR CERVERÓ os autorizasse a seguir com a
estratégia de buscar a negativa do governo argentino para,  em seguida, vender a
TRANSENER para  a  ELECTROINGENIERÍA;  QUE até  o  momento  não  havia
qualquer estipulação de “comissão”, seja para o depoente ou para CERVERÓ; QUE
CERVERÓ, na reunião, ponderou ao depoente e aos demais presentes duas coisas:
primeiro, que tais tratativas não trouxessem nenhum problema para a PETROBRAS
na Argentina e, segundo, que se o negócio fosse desfeito com o fundo americano, o
futuro negócio com a ELECTROINGENIERÍA deveria ter as mesmas condições,
inclusive de preço e de base, do negócio com o fundo americano, pois não teria
como  CERVERÓ  justificar  algo  diferente;  QUE  ROBERTO  DROMI  disse  a
CERVERÓ que  poderia  ficar  tranquilo  e  que  tais  condições  seriam ponderadas;
QUE ROBERTO DROMI disse, inclusive, que o Ministro argentino encarregado do
assunto, JÚLIO DE VIDO, estava ciente das tratativas que estavam sendo feitas por
ROBERTO DROMI junto à PETROBRAS para que o negócio fosse direcionado
para  a  ELECTROINGENIERÍA;  QUE  ROBERTO  DROMI  disse,  ainda,  que  o
governo argentino queria que o negócio fosse realizado com uma empresa argentina
e não com uma empresa estrangeira e que JÚLIO DE VIDO faria um contato com
NESTOR CERVERÓ para tranquilizá-lo neste sentido; QUE realmente houve este
contato telefônico entre JÚLIO DE VIDO e NESTOR CERVERÓ, conforme este
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último disse ao depoente; QUE CERVERÓ comentou que JÚLIO DE VIDO tinha
entrado  em  contato  com  CERVERÓ,  dizendo  que  de  jeito  nenhum  o  governo
argentino  aprovaria  esta  transação  envolvendo  uma  empresa  estrangeira  em
detrimento de uma empresa argentina; QUE acredita que CERVERÓ e JÚLIO DE
VIDO não se conheciam até então; QUE posteriormente, não sabendo quanto tempo
depois,  a  aquisição  da  TRANSENER  pelo  fundo  americano  realmente  não  foi
aprovada pelo governo  argentino;  QUE o depoente  não sabe como se  dava este
trâmite de aprovação na Argentina; QUE quando se tornou pública a negativa por
parte  do  governo  argentino  em relação  à  venda  da  TRANSENER para  o  fundo
americano, houve uma repercussão grande na mídia, inclusive tendo o embaixador
americano na Argentina se pronunciado publicamente, mostrando o desagrado por
parte do governo americano por esta decisão do governo argentino; QUE não se
recorda qual foi  o fundamento do governo argentino para negar a  aprovação do
negócio;  QUE  houve  também  uma  coletiva  de  imprensa  do  então  presidente
NESTOR KIRCHINER, no qual este foi bastante duro na resposta, dizendo que não
aceitaria  que  o  governo  americano  tentasse  interferir  em  assuntos  internos  da
Argentina;  QUE  o  negócio  com  o  fundo  americano  teve  que  ser  desfeito  pela
PETROBRAS, tendo esta inclusive devolvido o valor que já havia sido antecipado
pelo referido fundo; QUE a partir daí se iniciaram as tratativas entre a PETROBRAS
e a ELECTROINGENIERÍA, até o fechamento do negócio; QUE não se recorda
quanto tempo houve entre a primeira reunião que o depoente teve com ROBERTO
DROMI, NICOLAS DROMI e JORGE LUZ e a negativa do governo argentino;
QUE no entanto acredita que tenha se estendido até 2007; QUE neste ínterim houve
diversas reuniões entre o depoente e os envolvidos; QUE o depoente foi a Buenos
Aires mais de uma vez para tratar deste tema, em especial para tratar do pagamento
das  “comissões”;  QUE se reuniu,  em um primeiro  momento,  com ROBERTO e
NICOLAS DROMI, no escritório de advocacia destes, em Buenos Aires; QUE teve
reunião, também, com os donos da ELECTROINGENIERÍA, para tratar do tema da
“comissão”; QUE esta reunião com os donos da ELECTROINGENIERÍA foi  na
sede desta empresa; QUE, inclusive, em determinado momento, não se recordando
exatamente se um pouco antes ou se depois da conclusão do negócio, houve um
almoço  em  Buenos  Aires,  onde  estavam  presentes  o  depoente,  NESTOR
CERVERÓ,  ROBERTO  e  NICOLAS  DROMI,  os  dois  sócios  da
ELECTROINGENIERÍA -  sendo que um deles  era chamado de FERREIRA ou
FERRERO, e o outro não se recorda o nome -, o ministro JÚLIO DE VIDO, um
assessor  deste  último,  cujo  nome também não se  recorda  e,  quase  com certeza,
também estava  presente  JORGE LUZ;  QUE questionado  se  FERREIRA seria  a
pessoa de GERARDO FERREYRA, o depoente afirma que tem certeza de que se
trata desta pessoa; QUE mostrada a foto de GERARDO FERREYRA (anexo 1),
extraído do  google imagens, o depoente reconhece sem sombras de dúvidas como
sendo a pessoa mencionada; QUE, no entanto, não reconhece a outra foto, extraída
dos bancos de dados da Polícia Federal (anexo 2), em razão, talvez, da diferença de
idade; QUE questionado se o nome do outro sócio da ELECTROINGENIERÍA seria
OSVALDO ACOSTA,  o depoente  respondeu que  sim;  QUE mostrada  a  foto  de
referida pessoa (anexo 3), extraída do  google imagens, o depoente o reconheceu,
sem sombra de dúvidas, como sendo o sócio mencionado; QUE referido almoço foi
no hotel FOUR SEASONS, de Buenos Aires, que possui um casarão anexo ao hotel
para eventos; QUE foi alugada uma sala deste casarão para este almoço, exclusivo
para as pessoas mencionadas; QUE, inclusive, este almoço foi uma forma de JÚLIO
DE VIDO estar pessoalmente com NESTOR CERVERÓ e agradecer este último
pelo  empenho  dele  na  “solução  do  problema”;  QUE  neste  momento  o  negócio
estava praticamente concluído, mas não tendo certeza se já formalmente assinado ou
não;  QUE quem pagou referido almoço foi  a  empresa ELECTROINGENIERIA;
QUE para participar deste almoço, o depoente viajou para Buenos Aires a partir do
Rio de Janeiro, pela Aerolíneas Argentinas; QUE nesta ocasião se hospedou no hotel
FOUR SEASSON, tendo pago, ao que acredita, sua hospedagem em espécie; QUE
adquiria suas passagens aéreas por intermédio da MHR VIAGENS, situada em São
Paulo, acreditando que tenha sido por meio desta companhia que adquiriu referidas
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passagens; QUE acredita que JORGE LUZ tenha ido a Buenos Aires no mesmo voo
do depoente; QUE acredita que NESTOR CERVERÓ se hospedou em outro hotel,
chamado ALVEAR e chegou em outro dia, mas próximo ao dia em que o depoente
chegou;  QUE  CERVERÓ  adquiria  suas  passagens  e  hospedagens  em  geral  via
agência  que  prestava  serviços  para  a  PETROBRAS;  QUE  tem  certeza  que
CERVERÓ  foi  até  Buenos  Aires  como  Diretor  Internacional  da  PETROBRAS,
acreditando  que  com  o  intuito  de   assinar  o  contrato  de  venda  da  empresa
TRANSENER;  QUE  certamente  será  possível  verificar  que  JORGE  LUZ,  o
depoente  e  NESTOR  CERVERÓ  estavam  na  Argentina  neste  período;  QUE
questionado se houve outro período em que o depoente esteve com CERVERÓ ao
mesmo tempo na Argentina, acredita que houve outra oportunidade, mas não para
tratar  deste  tema;  QUE,  no  entanto,  acredita  que  somente  nesta  oportunidade
JORGE LUZ, o depoente e NESTOR CERVERÓ estiveram em Buenos Aires ao
mesmo tempo;  QUE questionado sobre o valor  da “comissão” paga,  o  depoente
respondeu  que  não  se  recorda  exatamente  quanto  foi,  pois  quem  ficou  de
operacionalizar tais valores foi JORGE LUZ; QUE, pelo que se recorda, o depoente
ficou  com  uma  participação  de  US$  300  mil  dólares;  QUE  também  NESTOR
CERVERÓ recebeu US$ 300 mil dólares pela operação; QUE quando se refere a
“comissão”  trata-se  de  vantagem  indevida;  QUE  também  tinha  a  participação
pecuniária de JORGE LUZ, que não sabe ao certo quanto foi, mas que era maior que
a  do  depoente,  pois  ele  tinha  que  operacionalizar  os  valores  para  o  pessoal  do
PMDB;  QUE o  pessoal  do  PMDB a  que  se  refere  eram JADER BARBALHO,
RENAN CALHEIROS, ANIBAL GOMES e, acredita,  embora não tenha certeza,
também SILAS RONDEAU; QUE JORGE LUZ comentou com o depoente  que
valores seriam destinados, desta operação, para JADER BARBALHO e RENAN
CALHEIROS; QUE não acredita que JORGE LUZ fosse se valer dos nomes destes
políticos falsamente para se beneficiar,  pois nesta época NESTOR CERVERÓ já
conhecia tais políticos e que, por isto, seria muito arriscado JORGE LUZ fazer isto,
pois  haveria  grande  possibilidade  de  NESTOR  CERVERÓ  comentar  com  tais
políticos e estes perceberem que JORGE LUZ os estaria envolvendo falsamente;
QUE acredita que este negócio da TRANSENER  chegou a JORGE LUZ por meio
ou  de  ANIBAL GOMES  ou  por  intermédio  de  SILAS  RONDEAU;  QUE  tem
certeza, por informação do próprio JORGE LUZ, que o negócio foi levado a este por
um dos dois (ANIBAL GOMES ou SILAS RONDEAU), embora não tenha certeza
qual  dos  dois;  QUE  acredita  que  ANIBAL GOMES,  JADER  BARBALHO  e
RENAN CALHEIROS receberam valores justamente por terem dado apoio político
à  manutenção  de  NESTOR CERVERÓ no cargo  e  que,  em razão  de  tal  apoio,
passaram a receber vantagens indevidas em relação aos negócios trazidos por eles
para a Diretoria Internacional; QUE JORGE LUZ também comentou que SILAS
RONDEAU estaria atuando para que o negócio se realizasse da forma como foi
planejado; QUE acredita que ANIBAL GOMES recebeu valores da operação, pois
ele era, junto com JORGE LUZ, quem operacionalizava os valores para os demais
políticos;  QUE foi  JORGE LUZ quem comentou com o depoente que  ANIBAL
GOMES participou da operacionalização destes valores para os referidos políticos
do PMDB; QUE veio a conhecer ANIBAL GOMES no episódio da manutenção de
PAULO ROBERTO COSTA no cargo, mas já escutava o nome dele sendo citado por
JORGE LUZ; QUE questionado ao depoente por qual motivo JORGE LUZ teria ido
ao depoente levar o negócio, se ele representava os políticos do PMDB e se estes
apoiavam NESTOR CERVERÓ, o depoente respondeu que JORGE LUZ sempre
procurava o depoente para tratar de assuntos relacionados a NESTOR CERVERÓ na
Diretoria  Internacional,  até  mesmo porque havia uma relação de amizade íntima
entre o depoente e NESTOR CERVERÓ; QUE se JORGE LUZ fosse diretamente
procurar NESTOR CERVERÓ, este último certamente comentaria com o depoente;
QUE, ademais, nada obstante a relação de JORGE LUZ com políticos do PMDB, foi
o  depoente  quem  inseriu  JORGE  LUZ  neste  contexto,  no  caso  da  sonda
PETROBRAS 10.000, pois o depoente não queria fazer a intermediação de valores
para políticos e indicou JORGE LUZ para fazê-lo; QUE não tem conhecimento de
como foi operacionalizado o repasse de valores para os políticos mencionados no
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caso da venda TRANSENER, pois tal atividade ficou ao encargo de JORGE LUZ;
QUE JORGE LUZ não comentou ao depoente como feito tal pagamento; QUE se
recorda,  no  entanto,  de  JORGE LUZ  ter  comentado  com o  depoente  que  fazia
remessas  de  dinheiro  em  espécie  para  pessoas  em  Brasília,  por  intermédio  de
pessoas que vinham buscar tais quantias em aviões fretados ou particulares; QUE
não sabe quem eram as pessoas responsáveis pelo transporte de tais valores; QUE
acredita  que  o  pessoal  da  ELECTROINGENIERÍA tenha  feito  a  transferência
bancária  internacional  diretamente  para  JORGE  LUZ;  QUE  somente  conhece  a
conta da PENTAGRAM de JORGE LUZ na Suíça; QUE não é do conhecimento do
depoente se JORGE LUZ tinha outras contas no exterior; QUE em todos os casos
em que atuou se recorda de contas dele na Suíça, sabendo que ele tinha contas no
Bank LEU e no Banco LOMBARDI ODIER, não sabendo se estavam em nome da
PENTAGRAM;  QUE  quem  apresentou  DIEGO  CANDOLO  ao  depoente  foi
JORGE LUZ, conforme já relatado em outro termo, e que por isto pode ser que
DIEGO tenha atuado de alguma forma nestas operações; QUE a parte do depoente
foi  feita,  ao  que  se  recorda,  por  meio  de  transferência  internacional  da
ELECTROINGENIERÍA diretamente  para  a  conta  do  depoente,  acreditando que
para a  conta da  THREE LIONS,  no Bank LEU, na  Suíça;  QUE questionado se
houve contrato de consultoria entre a THREE LIONS e a ELECTROINGENIERÍA,
afirmou que não se recorda, mas que é possível que tenha havido para justificar as
transferências para o depoente; QUE irá verificar e se compromete em tentar obter
junto a DIEGO CANDOLO tais documentos, pois ele já era o responsável por fazer
tais operações ao depoente; QUE o depoente afirma que não se trata de um contrato
simulado de consultoria, pois realmente houve consultoria; QUE a irregularidade, na
visão  do  depoente,  foi  o  tráfico  de  influência  junto  a  NESTOR CERVERÓ e  o
pagamento de propina, que realmente ocorreram; QUE, no presente caso, desde o
início já se inferia que haveria o pagamento de vantagens indevidas; QUE neste caso
somente  sabe  do  recebimento  de  vantagens  indevidas  por  parte  de  NESTOR
CERVERÓ,  não  sabendo  se  outros  funcionários  da  PETROBRAS  receberam
valores; QUE questionado se ROBERTO DROMI recebeu comissões, o depoente
respondeu que acredita que sim, pois foi ele quem trouxe o negócio e certamente
não trabalhou de graça; QUE ROBERTO DROMI também atuou perante o governo
argentino;  QUE  questionado  se  sabe  se  algum  funcionário  argentino  recebeu
vantagens  indevidas,  respondeu  que  não  sabe;  QUE  questionado  se  sabe  se  o
ministro JÚLIO DE VIDO recebeu vantagens indevidas, respondeu que não pode
afirmar e sequer ouviu dizer;  QUE pode afirmar que JÚLIO DE VIDO era uma
pessoa de muita intimidade com ROBERTO DROMI e principalmente com um dos
sócios da ELECTROINGENIERÍA, mais especificamente com FERREYRA; QUE
esta intimidade podia ser percebida pela própria relação entre eles, na forma como se
cumprimentavam, de maneira  bastante afetuosa,  e  também pelas  conversas  entre
eles; QUE o depoente presenciou encontros entre ROBERTO DROMI, JÚLIO DE
VIDO  e  FERREYRA para  tratar  deste  tema;  QUE  o  depoente  esteve  em  duas
oportunidades com o ministro DE VIDO, a primeira no almoço no Hotel  FOUR
SEASONS, já mencionada acima, e a outra no almoço na casa de FERREYRA;
QUE questionado onde seria a residência dele, afirma que era em Buenos Aires, em
local que não se recorda; QUE nas duas oportunidades em que esteve com JÚLIO
DE VIDO, também estavam presentes ROBERTO DROMI, NICOLAS DROMI e
FERREYRA; QUE embora o outro sócio da ELECTROINGENIERÍA, OSVALDO
ACOSTA, tivesse proximidade com ROBERTO DROMI e JÚLIO DE VIDO, quem
era realmente próximo destes era o sócio FERREYRA; QUE o depoente ressalta que
ROBERTO e  NICOLAS DROMI pareciam possuir  bastante poder na  Argentina;
QUE o depoente podia ver isto pois, nas vezes em que ia encontrá-los na Argentina,
um segurança ia buscá-lo diretamente no finger, ou seja, logo na saída da aeronave e
o acompanhava durante todo o período de estadia do depoente naquele país;

Corroborando  FERNANDO  SOARES,  NESTOR  CERVERÓ  também  prestou
declarações sobre o tema.
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NESTOR CERVERÓ afirmou que a PETROBRAS, ao comprar a empresa PEREZ
COMPANC  também  adquiriu  a  empresa  TRANSENER,  responsável  pela  linha  de
transmissão que liga a Argentina.

Com a necessidade de venda da TRANSENER, um fundo norte-americano ficou
interessado na compra de tal  empresa.  Nesse contexto,  NESTOR CERVERÓ afirmou que
esteve em reunião com um ministro de estado do governo Argentino, chamado JULIO DE
VIDO, o qual teria informado que a venda da TRANSENER aos norte-americanos já estava
“tudo acertado”, afirmação que exporia o recebimento de propina por JULIO DE VIDO por
tal negócio. 

Posteriormente, NESTOR CERVERÓ afirmou que esteve em almoço ocorrido em
Buenos Aires, que contou com a presença de FERNANDO SOARES, JORGE LUZ, pessoa
identificada como DROMI e o proprietário da empresa ELECTROINGENIERIA, ocasião em
que  foi  indicado  que  a  empresa  ELECTROINGENIERIA tinha  interesse  em  comprar  a
TRANSENER. Contudo, visto que o negócio estava fechado com o fundo norte-americano,
NESTOR CERVERÓ afirmou que “estavam atrasados”.

Em decorrência de tal negativa, o dono da empresa ELECTROINGENIERIA teria
ligado  para  JULIO  DE VIDO  para  indagar  “o  que  estava  acontecendo”  e  “se  ele  tinha
autorizado a venda da TRANSENER”. Então, após meia hora, JULIO DE VIDO chegou ao
local do almoço e, após ouvir a reclamação do dono da ELECTROINGENIERIA, convidou
NESTOR CERVERÓ para ir no dia seguinte ao seu gabinete.

Então, no dia seguinte, JULIO DE VIDO mandou redigir e publicar um decreto que
proibia a venda da empresa TRANSENER a empresas estrangeiras, o que resultou no fim do
negócio para os norte-americanos.

Como  resultado  da  compra  da  TRENSENER  pela  ELECTROINGENIERIA,
NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES dividiram o montante de USD 600 mil. Os
USD 300 mil recebidos por CERVERÓ foram utilizados para comprar o apartamento situado
na Rua Nascimento e Silva, no Rio de Janeiro, por meio da empresa JOLMEY.

 Segue abaixo os depoimentos de NESTOR CERVERÓ sobre os fatos (termo de
depoimento no ANEXO43):

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25:
no  anexo  25,  tema  TRANSENER  2007,  RESPONDEU:  QUE  quando  a
PETROBRAS adquiriu a PEREZ COMPANC, adquiriu junto a TRANSENER; QUE
TRANSENER é o nome da principal linha de transmissão que liga a Argentina de
norte a sul do país; QUE na compra, o governo argentino exigiu que a usina nuclear
fosse retirada da PEREZ COMPANC; QUE após a compra, o governo argentino
começou a fazer uma pressão muito grande para que a PETROBRAS vendesse a
TRANSENER, por alegadas questões de segurança nacional; QUE o presidente da
ELETROBRÁS à época anunciou que a internacionalização da ELETROBRÁS iria
começar com a compra da TRANSENER das mãos da PETROBRAS; QUE esse
anúncio deixou insatisfeito o governo argentino, que queria que a TRANSENER
fosse  vendida  a  uma  empresa  argentina;  QUE  surgiu  o  interesse  da  compra  da
TRANSENER por um fundo norteamericano, cujo nome não se recorda;  QUE o
então ministro argentino JULIO DE VIDO confirmou pessoalmente ao declarante,
numa reunião ocorrida na Argentina, em seu gabinete no ministério, que estava de
acordo com essa venda aos norteamericanos e que já estava “tudo acertado”; QUE
essa declaração de JULIO DE VIDO deixou claro ao declarante que JULIO DE
VIDO  receberia  propina  por  essa  venda;  QUE  JORGE  LUZ,  FERNANDO
BAIANO,  um advogado argentino chamado DROMI e  o dono de uma empresa
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Argentina chamada ELECTROINGENIERIA almoçaram com o declarante no hotel
Four  Seasons  em  Buenos  Aires,  quando  informaram  que  a  empresa
ELECTROINGENIERIA tinha  interesse  em  comprar  a  TRANSENER;  QUE  o
declarante disse que eles “estavam atrasados”,  considerando que a empresa seria
vendida aos norteamericanos; QUE houve uma “revolta” na mesa e,  pelo que se
recorda,  o  dono da ELECTROINGENIERIA  ligou para JULIO DE VIDO para
indagar  “o  que  estava  acontecendo”  e  “se  ele  tinha  autorizado  a  venda  da
TRANSENER”; QUE meia hora depois JULIO DE VIDO foi ao local da almoço,
sendo  cumprimentado  pelo  dono  da  ELECTROINGENIERIA de  um modo  que
demonstrava  muita  intimidade;  QUE  após  a  reclamação  do  dono  da
ELECTROINGENIERIA, JULIO DE VIDO disse ao declarante:  “mañana en mi
oficina”;  QUE na reunião do dia seguinte,  no escritório de JULIO DE VIDO, o
ministro mandou redigir e publicar um decreto proibindo uma empresa estrangeira
de comprar a TRANSENER, “melando” o negócio com os norteamericanos; QUE
isso abriu caminho para que a ELECTROINGENIERIA comprasse a TRANSENER;
QUE posteriormente ao fechamento da venda da TRANSENER, o declarante ouviu
de  FERNANDO  SOARES  que,  “com  o  negócio  da  ELECTROINGENIERIA,
ambos dividiriam 600 mil dólares”, ou seja, cada um receberia 300 mil dólares de
propina; QUE recebeu seus 300 mil dólares aproximadamente 6 meses depois de
vendida  a  TRANSENER  pela  PETROBRAS  à  ELECTROINGENIERIA;  QUE
esses 300 mil foi utilizada para a compra do apartamento da Rua Nascimento Silva,
no Rio de Janeiro, pela empresa JOLMEY, assunto que é tratado em termo próprio;
QUE certamente o ministro JULIO DE VIDO recebeu mais que isso como propina;
QUE  o  declarante  recebeu  esse  valor  por  sua  qualidade  de  vice-presidente  do
Conselho  de  Administração  da  PETROBRAS  argentina,  além  do  fato  de  a
PETROBRAS argentina estar subordinada à diretoria interacional da PETROBRAS
brasileira; QUE a venda da TRANSENER já era um compromisso assumido pela
então ministra de energia DILMA ROUSSEF perante o ministro JULIO DE VIDO e
o governo NESTOR KIRCHNER; QUE o declarante efetivamente recebeu 300 mil
dólares de propina por essa venda; QUE não sabe quanto JORGE LUZ recebeu, mas
certamente  foi  mais  que  300  mil  dólares;  QUE  os  fatos  tratados  no  presente
depoimento ocorreram no ano de 2007 e foi  o último negócio internacional  que
contou  com  a  participação  do  declarante,  considerando  que  saiu  da  diretoria
internacional da PETROBRAS em março de 2008.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 (ANEXO 44):
anexo 26, tema OFFSHORE JOLMEY/APARTAMENTO NASCIMENTO SILVA,
RESPONDEU: QUE, no final de 2008 para 2009, decidiu adquirir um apartamento
antigo, cobertura duplex e reformá-lo; QUE o valor que a proprietária pediu exigia
que o declarante se desfizesse de outros imóveis; QUE, alguém sugeriu ao depoente
que criasse uma offshore e colocasse o apartamento em nome de tal empresa; QUE,
PAULO ROBERTO OLIVEIRA, da empresa PRS investimento ou participações,
uma denominação genérica,  e que fora sócia da TERMORIO, indicou  a pessoa de
OSCAR ALGORTA; QUE, ao manter contato com OSCAR ALGORTA, este lhe
indicou a pessoa de LUCIA LENGUAS, uma de suas empregadas, pessoa que,  à
vista das informações do depoente, disse que lhe mandaria uma lista com os nomes e
a tarifa que seria cobrada; QUE, LUCIA LENGUAS afirmou que teriam que criar,
ainda, uma filial no Brasil; QUE, os trâmites foram iniciados e criaram as empresas;
QUE, a esposa do declarante foi a pessoa que negociou com a proprietária, uma
argentina casada com um inglês; QUE, a esposa do declarante desconhecia a origem
do dinheiro que foi utilizado para a compra do apartamento;  QUE,  fecharam o
negócio  em  R$  1.500.000,00  (um  milhão  e  quinhentos  mil  reais);  QUE,  na
constituição da JOLMEY, o depoente indicou o advogado MARCELO MELLO, que
fora  advogado  da  BRASPETRO,  para  ser  o  administrador  da   JOLMEY  DO
BRASIL e fazer a compra; QUE, fecharam o negócio em junho de 2009 e somente
passaram a ocupar o apartamento em abril de 2010; QUE, a reforma realizada foi
ampla, visto que derrubaram tudo internamente; QUE, MARCELO MELLO sempre
foi amigo do depoente e atuou como administrador como se fora uma cortesia; QUE,
não obstante, o declarante para ocupar o imóvel, viu-se obrigado a formalizar uma
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contrato de aluguel com a JOLMEY DO BRASIL, servindo os alugueres como uma
espécie de remuneração a MARCELO pelos serviços prestados;  QUE, compraram o
apartamento  em  nome  da  JOLMEY DO  BRASIL;  QUE,  não  tem  certeza  com
relação às quantias, mas  para aperfeiçoar o negócio pediu que a LUCIA mandasse
uma quantia  bem maior;  QUE,  LUCIA mandou aproximadamente  um milhão  e
seiscentos  mil  dólares  pelos  canais  próprios  do  Banco  Central;  QUE,   não  há
dinheiro carimbado, mas acredita que seiscentos mil dólares vieram de FERNANDO
BAIANO,  acreditando  que  parte  seja  oriunda  das  negociações  envolvendo  a
TRANSENER e PASADENA; quinhentos mil dólares de Raul Schmidt oriundos das
negociações envolvendo a contratação da Sonda Pride e o Peter Schmid enviou um
quinhentos mil dólares, que foram transformados em reais e transferidos para uma
conta criada no Unibanco pela JOLMEY; QUE, essa conta no Unibanco foi aberta
por MARCELO; QUE, as empresas foram criadas única e exclusivamente para tratar
do  assunto  relacionado  com  a  compra  e  reforma  do  imóvel  localizado  na
Nascimento Silva 351, apartamento 601.

FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ confirmam o pagamento de propina
para diversos agentes públicos em decorrência de tal negócio após intermediação feita por
JORGE LUZ. Após o fechamento do negócio, houve o pagamento por  JORGE LUZ de
USD  300.000,00  a  título  de  propina  tanto  para  NESTOR  CERVERÓ  quanto  para
FERNANDO SOARES.

Conforme documentação obtida através do pedido cooperação jurídica internacional
FTLJ 07/2014 dirigido a Liechtenstein (evento 104 dos autos 5031505-33.2014.4.04.7000), a
conta mantida por FERNANDO SOARES em nome da offshore THREE LIONS ENERGY
INC  recebeu,  em  01/01/2010,  USD  300.000,00  oriundos  da  conta  PENTAGRAM
ENGINEERING LTD (extrato da conta THREE LIONS ENERGY INC no ANEXO68).

Os valores recebidos por NESTOR CERVERÓ foram utilizados para a compra do
apartamento  localizado  na  Rua  Nascimento  e  Silva,  no  Rio  de  Janeiro,  pela  empresa
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JOLMEY SA.  Este  ato  de  lavagem foi  objeto  da  ação penal  já  julgada  (autos  5007326-
98.2015.404.7000), resultando na condenação de NESTOR CERVERÓ às penas de 5 anos de
reclusão e ao pagamento de 150 dias-multa.

D) FORNECIMENTO DE ASFALTO PELA EMPRESA SARGEANT MARINE

Além da diretoria internacional, JORGE LUZ também operou propina em favor de
PAULO ROBERTO COSTA, então diretor da área de abastecimento da PETROBRAS.

A partir  das  declarações  prestadas  por  PAULO  ROBERTO  COSTA em sede  de
colaboração premiada,  extrai-se que,  em 2008,  JORGE LUZ apresentou ao ex-diretor de
abastecimento a empresa americana chamada SARGEANT MARINE, hábil a adquirir asfalto
no exterior e trazer para o Brasil. 

Em  decorrência  disso,  foram  firmados  contratos  entre  a  PETROBRAS  e  a
SARGEANT MARINE,  o  que  resultou  no  recebimento  de  USD 192.800,00 por  PAULO
ROBERTO  COSTA a  título  de  propina, que  foi  operacionalizada  por  BRUNO  LUZ e
JORGE LUZ, o que ocorreu mediante depósitos realizados no exterior, mais especificamente
na conta da offshore OST INVEST & FINANCE, localizada no Banco Lombard Odier-Gen,
na Suíça.

PAULO ROBERTO COSTA ainda relata que esteve em reunião com JORGE LUZ e
CÂNDIDO VACCAREZZA, ocasião em que teve conhecimento que R$ 400.000,00 seriam
repassados em favor do referido parlamentar em decorrências dos contratos celebrados com a
SARGEANT MARINE. Segue a íntegra do exposto por PAULO ROBERTO COSTA sobre o
tema (termo de depoimento no ANEXO 46):

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28
QUE quanto a CANDIDO VACAREZZA, deputado federal  pelo PT,  o conhecia
apenas de vista até 2007 ou 2008; QUE então em 2008 houve uma reunião na casa
de um empresário e lobista do Rio de Janeiro chamado JORGE LUZ, que apresentou
ao declarante uma empresa americana que poderia adquirir asfalto no exterior e o
trazer para o Brasil, chamada SARGENT MARINE; QUE a PETROBRÁS veio a
contratar esta empresa, assim como outras para fornecer asfalto à estatal; QUE há
uma demanda sazonal de asfalto, por exemplo, em ano eleitoral se precisa muito de
asfalto, e no ano de 2008 a demanda estava alta; QUE a contratação da empresa
referida gerou para JORGE LUZ uma comissão, e soube pelo próprio JORGE LUZ
que este teria dividido a comissão com o deputado VACAREZZA; QUE soube deste
repasse  em  uma  outra  reunião  na  casa  de  JORGE  LUZ,  na  qual  conheceu
pessoalmente CANDIDO VACAREZZA, e quando ficou sabendo que JORGE teria
repassado R$ 400 mil (quatrocentos mil reais) ao referido parlamentar; QUE não
sabe a razão pela qual JORGE LUZ teria dividido sua comissão com VACAREZZA,
acreditando  que  se  tratava  de  algum  negócio  entre  ambos;  QUE  o  declarante
também recebeu uma comissão da empresa SARGENT MARINE, que a mesma
depositou no exterior, mas não se recorda nem o valor e nem em qual banco no
exterior,  visto  que  se  tratam  de  fatos  ocorridos  por  volta  de  2008;  QUE,
disponibilizado  ao  declarante  o  documento  apreendido  em  sua  residência
denominado “Beto- Relatório Mensal” – item 1 do auto de apreensão (Bidone
2),  verifica  que  a  comissão  foi  de  U$  800.000,00  (oitocentos  mil  dólares),
recebida no banco suíço LOMBARD ODIER, e acrescenta que teria recebido
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este  valor  em  conta  em  nome  de  seu  genro  HUMBERTO;  QUE  quanto  à
referência a BRUNO LUZ no mesmo documento, esclarece que se trata do filho de
JORGE LUZ e que o auxilia em seus negócios; QUE tomando por base o valor
recebido pelo declarante,  acredita que o valor recebido de comissão por JORGE
LUZ  possa  ter  sido  bem  maior,  inclusive  o  valor  que  este  teria  repassado  a
CANDIDO  VACAREZZA;  QUE  a  SARGENT MARINE não  recebeu  nenhuma
facilidade para ser contratada pela PETROBRÁS, sendo que a atuação do declarante
limitou-se à indicação do nome da mesma para a área comercial da PETROBRÁS;
QUE acredita que a empresa acabou por ser contratada tendo em vista o diminuto
número de empresas que oferecem este produto no mercado internacional; QUE a
PETROBRÁS produz asfalto,  mas com o aumento da demanda no mercado,  em
razão  de eventos  esporádicos,  tais  como as  obras  do PAC e  anos eleitorais,  por
exemplo, acabou sendo necessária a importação do produto; QUE a PETROBRAS a
partir de 2008 acabou por comprar asfalto de duas empresas estrangeiras, sendo uma
a indicada por JORGE LUZ e uma outra, cujo nome não se recorda.

Cumpre  ressaltar  que  num  primeiro  momento  PAULO  ROBERTO  COSTA
confirmou ter recebido vantagem indevida no valor de USD 800.000,00, o que posteriormente
foi retificado para o valor de USD 192.800,00, conforme termo não baixado do STF (termo de
colaboração nº 44), mas veiculado pelos meios de comunicação2.

Corroborando o declarado por  PAULO ROBERTO COSTA,  em cumprimento  ao
mandado de busca e apreensão na residência do ex-diretor de abastecimento (documentos
apreendidos  com  PRC  no  ANEXO  47)3 foram  encontradas  anotações  com  a  seguinte
referência  “BETO-RELATÓRIO MENSAL MAI 2013-valores relativos ao PR”,  em que há
indicação  de  contrato  envolvendo  a  SARGEANT  MARINE,  com  o  valor  de  propina
mencionado por PAULO ROBERTO COSTA de U$ 192.800,00 e os nomes de JORGE LUZ
e BRUNO LUZ.

Além da documentação apreendida, os extratos da conta OST INVEST & FINANCE
INC.,  offshore constituída  por PAULO  ROBERTO  COSTA e seu  genro  HUMBERTO
MESQUITA, corroboram os termos de depoimento de PAULO ROBERTO COSTA quanto ao
recebimento  de  vantagens  indevidas  mediante  operacionalização  por  JORGE  LUZ  e
BRUNO LUZ.

O pedido ativo de cooperação jurídica internacional FTLJ 01/2014 (Autos 5031505-
33.2014.404.7000, evento 91) foi respondido pela Suíça, ocasião em que houve recebimento
de documentos e extratos da conta bancária denominada OST INVEST & FINANCE INC.,
sediada no Banco Lombard Odier.

Os extratos da OST INVEST, no período de 15/03/2011 a 30/06/2014, revelam a
ocorrência de depósitos efetuados pela TOTAL TEC POWER SOLUTIONS no valor de USD

2 Veja-se,  por  exemplo,  site  da  Folha  de  SP:  <http://media.folha.uol.com.br/poder/2015/03/11/termo-de-
colaboracao-044.pdf> 
3 Autos 5014901-94.2014.404.7000, evento 128, OUT2, pág.4
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180.790,304 e pela PENTAGRAM ENGINERRING LTD no valor de USD 89.366,33, o que
atinge  o  montante  de  USD 270.156,63,  conforme  indica  o  relatório  de  análise  015/2015
(relatório no ANEXO 48).

A vinculação da TOTAL TEC POWER SOLUTIONS a  BRUNO LUZ  e JORGE
LUZ é evidenciada por vários elementos de prova colhidos durante as investigações.

Primeiramente,  a  análise  dos  registros  de  entrada  de  visitantes  na  sede  da
PETROBRAS (relatório de visitas no ANEXO 49)5 aponta que em 2002/2003 e uma vez em
2010 BRUNO LUZ foi registrado na entrada da companhia no interesse da TOTAL TEC.

Além disso,  em 2010,  BRUNO LUZ também esteve  na  sede  da  PETROBRAS
representando  a  GEA PROJETOS.  A GEA PROJETOS  EIRELI  tem  como  responsável
MARIA DE NAZERÉ LUZ LOPES (irmã de  JORGE LUZ) e, até 2011, teve como sócio
JORGE LUZ. 

4 Foram realizados três depósitos, sendo o primeiro em 23/03/2011 no valor de US$81.040,00, o segundo em
05/05/2011 no valor de US$81.040,00 e o último em 07/06/2011 no valor de US$18.710,00.
5 Visitante PETROBRAS – Sistema RADAR SPEA/PGR.
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Destaca-se,  ainda,  que a  empresa GEA PROJETOS EIRELI  fez  parte  do  quadro
societário a empresa GEA PLANEJAMENTO, a qual é pertencente a MARIA DE NAZARÉ
LUZ LOPES e sua filha MARCIA LUZ LOPES, e possuía a denominação social de TOTAL
TEC POWER SOLUTIONS LTDA até a saída da GEA PROJETOS EIRELI da sociedade.
(informação de investigação e pesquisa elaborado pela Receita Federal no ANEXO 21).

Nestes  termos,  fica  evidenciada  a  vinculação  da  offshore TOTAL TEC POWER
SOLUTIONS  a  BRUNO  LUZ  e JORGE  LUZ,  os  quais  utilizaram  conta  bancária  no
exterior  em nome da  offshore para  efetuar  repasses  de propinas  pagas  pela  SARGEANT
MARINE a PAULO ROBERTO COSTA.

E) TANCAGEM NO PORTO DE SUAPE E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TRAFIGURA

Outro crime relatado por PAULO ROBERTO COSTA é o recebimento de propina
diante do contrato de aluguel do terminal de tancagem celebrado entre a PETROBRAS e a
empresa TRAFIGURA, que alcançou o montante de USD 600.000,00.

Para o recebimento da propina, PAULO ROBERTO COSTA contou com o auxílio de
seu genro HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA para a abertura da conta OST INVEST
& FINANCE INC., a mesma utilizada para receber propina da SARGEANT MARINE.

A  atuação  de  BRUNO  LUZ neste  caso  decorreu  do  fato  de  ter  auxiliado
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HUMBERTO  a  abrir  a  conta  OST  INVEST  &  FINANCE  INC,  bem  como  geria  o
recebimento  de  valores,  como  indica  o  depoimento  de  PAULO  ROBERTO  COSTA e  a
documentação apreendida com PAULO ROBERTO COSTA.

Segue  abaixo  trecho  do  depoimento  de  PAULO  ROBERTO  COSTA (terno  de
depoimento no ANEXO 61):

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38
QUE o segundo contrato que ensejou pagamentos de propina em favor do declarante
mediante  depósitos  no  mesmo  BANCO  LOMBARD  ODIER-GEN,  referiu-se  a
contrato entre a PETROBRÁS e a empresa TRAFIGURA para aluguel do terminal
de tancagem (SUAPE); QUE este segundo contrato gerou ao declarante o valor de
aproximadamente US$ 600.000,00 (seiscentos mil dólares americanos) consistente
em vantagens indevidas; QUE o empresário MARIANO MARCONDES FERRAZ
procurou  o  declarante  afirmando  que  poderia  fornecer  a  tancagem  no  PORTO
SUAPE,  por  intermédio  da  empresa  TRAFIGURA;  QUE  o  declarante  levou  a
questão  até  o  setor  técnico  da  PETROBRÁS,  vinculada  à  Diretoria  de
Abastecimento, e solicitou que a referida empresa fosse contrada caso houvesse a
necessidade  física  da  refida  tancagem;  QUE  isso  de  fato  aconteceu,  sendo  que
aproximadamente  um  mês  após  a  assinatura,  o  empresário  MARIANO
MARCONDES procurou o declarante com a finalidade de lhe recompensar  pela
operação com o valor de aproximadamente US$ 600.000,00 (seiscentos mil dólares
americanos); QUE dentro desse valor encontram-se os valores de US$ 446.840,00
(quatrocentos e quarenta e seis mil e oitocentos e quarenta dólares americanos) e os
EU$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos euros), mencionados na relatório
efetuado por seu genro HUMBERTO em maio de 2013; QUE o declarante indicou a
conta no BANCO LOMBARD ODIER-GEN, em nome da off-shore OST, registrada
em nome de seu genro HUMBERTO, na qual foram feitos os depósitos; QUE seu
genro  HUMBERTO  acompanhava  a  movimentação  da  conta,  não  sabendo  o
declarante detalhar como foi feita a transação, isto é, se foram transferências diretas
das  empresas  para  a  conta  ou se houve depósitos  em espécie  ou qualquer  outra
forma para dissimular a origem do dinheiro usado para pagar a propina;  QUE o
declarante nem HUMBERTO não realizaram nenhum tipo de contrato de consultoria
ou qualquer outra operação no sentido de dissimular a origem do numerário, uma
vez que, da forma como foi recebido o dinheiro, isto é, mediante abertura de off-
shore própria e em nome de seu genro HUMBERTO, o declarante já entendia que o
numerário de origem ilícita estava protegido no exterior, isto é, fora do controle das
autoridades; QUE o detalhamento destas operações constam em relatórios enviados
periodicamente por HUMBERTO ao declarante, alguns dos quais foram apreendidos
em sua residência, isto é, os dois últimos referentes a maio e setembro 2013; QUE o
declarante destaca que a cobrança desses valores de propina da TRAFIGURA foi
feita por HUMBERTO, o qual lhe relatou que inclusive teve dificuldade para receber
o montante correspondente ao primeiro semestre de 2013; Que a conta  no BANCO
LOMBARD ODIER-GEN, em nome da off-shore OST, registrada em nome de seu
genro HUMBERTO, foi aberta com a ajuda de BRUNO LUZ, filho do empresário
JORGE LUZ;

Corroborando  o  declarado  por  PAULO  ROBERTO  COSTA,  em  cumprimento  a
mandado  de  busca  e  apreensão  na residência  ex-diretor  de  abastecimento  (documentos
apreendido com PRC no ANEXO 47), é possível confirmar a atuação de  BRUNO LUZ no
gerenciamento dos valores recebidos por tal conta:
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Também foi objeto de apreensão o documento “BETO-RELATÓRIO MENSAL MAI
2013-valores relativos ao PR”, que também corrobora a atividade de  BRUNO LUZ como
operador  financeiro  de  propinas.  Em  uma  das  anotações,  que  se  inicia  no item
2)JORGE/BRUNO LUZ, HUMBERTO MESQUITA instruiu PAULO ROBERTO COSTA que
procurasse e combinasse com BRUNO LUZ a melhor forma para recebimento de valores de
vantagens indevidas:

F)  EMPRESAS DE FACHADA NO BRASIL E CONTAS NO EXTERIOR EM NOME DE
EMPRESAS OFFSHORES.

Cumpre ressaltar que não foi possível constatar qualquer atividade lícita exercida por
JORGE LUZ e BRUNO LUZ no decorrer das investigações.

No Brasil,  é  possível  verificar  pelos  dados fiscais  (informação de investigação e
pesquisa elaborado pela Receita Federal no ANEXO 21) que JORGE LUZ atualmente consta
como  procurador  da  empresa  offshore TBC  EQUITY LTD  e  foi  sócio  de  apenas  duas
empresas,  a  TOTAL  EXPRESS  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (até  09/02/2015)  e  a  GEA
PROJETOS  EIRELI  (até  14/02/2011,  que  anteriormente  fazia  parte  do  quadro  social  da
TOTAL TEC  POWER  SOLUTIONS  LTDA).  Segundo  declarado  no  exercício  de  2012,
JORGE  LUZ doou  suas  cotas  na  empresa  GEA  PROJETOS  EIRELI para  MARIA
NAZARE LUZ LOPES,  mas  manteve  reserva  de  usufruto  vitalícia  sobre a  participação
societária.

Destaca-se também que  JORGE LUZ foi  responsável  entre  os anos 90 e  97 da
empresa FRB COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA, constituída pelos seus filhos FERNANDA
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GONÇALVES LUZ,  BRUNO LUZ e  RENATA LUZ LANGARO SUASSUNA, além de
MARIA SILVIA BRAZ GONÇALVES LUZ (mãe dos filhos de  JORGE LUZ) a qual foi
encerrada em 11/08/2014, após as investigações ostensivas da operação lava jato.

Além disso,  JORGE LUZ declarou, entre 2008 e 2014, ter participação societária
nas  empresas  REDE  ENGENHARIA  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES
LIMITADAS e  REDE EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, no entanto,  tal
relação não está informada no histórico cadastral das empresas.

Em sistemas da  RECEITA FEDERAL consta  que  a  REDE ENGENHARIA teria
como sócia a TOTAL EXPRESS, JORGE LUZ, KEIZO AKAMATSU e PAULO ROBERTO
LEITE PEREIRA.

De  outro  lado,  a  ROTA  ENGENHARIA  seria  constituída  pela  REDE
ENGENHARIA e pela ESEGE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

BRUNO LUZ aparece como sócio das empresas FRB COMÉRCIO INDÚSTRIA
LTDA, SEVEN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIREILI, LUZ PARTICIPAÇÕES
E  INVESTIMENTOS  LTDA,  BRAZIL  RIG  AGENCIAMENTO  MARITIMO  LTDA  e
DEMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (até 30/07/2014).

Da estrutura empresarial montada por JORGE LUZ e  BRUNO LUZ, é possível
verificar a utilização de diversos familiares para figurarem no quadro societário. Dentre as
empresas,  destacam-se  a  DEMA PARTICIPAÇÕES,  GEA PLANEJAMENTO  e  a  GEA
PROJETOS.

A DEMA PARTICIPAÇÕES, pertencente a MARIA SILVIA BRAZ GONÇALVES
LUZ e RENATA LUIZ LANGARO SUASSUNA, além de ter possuído como sócio BRUNO
LUZ até  30/07/2014 (também após as  investigações ostensivas  da operação lava jato).  A
empresa declarou ter prestado serviços no valor de R$ 1.000,000,00, no ano de 2008, para a
CONSTRUTORA ANDRADE  GUTIERREZ  SA,  dentre  outras  fontes,  sendo  que  nunca
declarou possuir empregados.

Por sua vez, A GEA PLANEJAMENTO, pertencente a MARIA DE NAZARE LUZ
LOPES, MARCIA LUZ LOPES e, até 16/01/2013, a GEA PROJETOS EIRELI. A empresa
declarou, dentre outras empresas, ter prestado serviços, no período de 2008 e 2011, para a
empresa SUBSEA 7 GESTÃO BRASIL SA, no montante de R$ 2.210.819,78. No período a
empresa nunca declarou possuir empregados.

A GEA PROJETOS apresenta como sócios MARIA DE NAZARE LUZ LOPES,
MARCIA LUZ LOPES (até  19/08/2014) e JORGE LUZ (até 14/02/2011),  além disso,  a
empresa se apresenta como participante no quadro societário de diversas empresas. Destacam-
se entre as empresas que teriam contratado os serviços de tal empresa a PETROBRAS, entre
os anos de 2008 e 2009, no valor de R$ 5.158.486,01, a SCHAHIN ENGENHARIA, no ano
de 2009, no valor de R$ 533.956,75.

Em consulta  aos  dados  bancários,  é  possível  destacar  as  seguintes  operações  de
grande valor (informação 167/2015 SPEA/PGR no ANEXO9):
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Da complexa estrutura societária organizada por  JORGE LUZ e BRUNO LUZ,  com o
auxílio de familiares, é possível constatar as seguintes relações societárias (gráfico no ANEXO 62).

Dos  dados  cadastrais,  é  possível  ainda  encontrar  algumas  semelhanças  na
constituição das empresas, como número de telefone e endereço, o que corrobora o fato delas
não terem atividade real (gráfico no ANEXO 63):

Frisa-se que o afastamento formal de JORGE LUZ e BRUNO LUZ da sociedade de
empresas trata-se de artifício utilizado para distanciar os investigados dos crimes cometidos
por meio das pessoas jurídicas através de negócios simulados. 
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Além  da  estrutura  empresarial  no  Brasil, JORGE  LUZ e  BRUNO  LUZ se
apresentam como reais beneficiários e controladores de diversas contas em nome de empresas
offshores, que foram utilizadas para pagar propina.

Como  já  mencionado, JORGE  LUZ é  apontado  por  FERNANDO  SOARES  e
MILTON SCHAHIN como  sendo  dono  das  contas  em nome da  offshore PENTAGRAM
ENERGY  CORP  e  PENTAGRAM  ENGINEERING  LTD,  o  que  é  corroborado  pelas
operações financeiras realizadas com FERNANDO SOARES, MILTON SCHAHIN e PAULO
ROBERTO COSTA.

Além disso, BRUNO LUZ e JORGE LUZ aparecem como responsáveis pela conta
em nome da  offshore TOTAL TEC POWER SOLUTIONS, como indica a clara correlação
com  empresa  no  Brasil,  pelos  registros  de  identificação  em  portaria  e  pelas  operações
financeiras realizadas com PAULO ROBERTO COSTA.

O número de contas em nome de empresas offshores utilizadas por BRUNO LUZ e
JORGE LUZ indica ser muito alto.  O pedido ativo de cooperação jurídica internacional
FTLJ  52/2015  (Autos  5039152-45.2015.404.7000),  destinado  a  apurar  as  contas  que
beneficiaram PEDRO BARUSCO, ex-gerente da área de serviços da PETROBRAS e diretor
de operações da SETEBRASIL.

Em decorrência disso, foi referido pedido de assistência jurídica foi respondido pelas
autoridades de Bahamas, o que resultou na obtenção da conta FARALLON INVESTIMENT
LTD  (Relatório  da  conta  FARALLON,  de  nº  17/2016,  elaborado  pela  ASSPA/PRPR,  no
ANEXO 64).

Dentre  os  pagamentos  realizados,  destacam-se  as  operações  de USD 250.000,00,
realizadas  em  16/07/13,  em  favor  das  contas  FIRASA  COMPANY  SA  e  NATIRAS
INVESTMENTS INC.

A conta  FIRASA COMPANY SA pertence  ao  colaborador  JOÃO CARLOS DE
MEDEIROS  FERRAZ,  de  acordo  com  documentos  entregues  em  colaboração  premiada
(documentos da conta FIRASA no ANEXO65).
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Por sua vez, a conta NATIRAS INVESTIMET INC pertence ao colaborador PEDRO
BARUSCO,  de  acordo  com  o  termo  de  depoimento  prestado  em  sede  de  colaboração
premiada (documentos da conta NATIRAS no ANEXO66).

A razão  de  tais  pagamentos,  diante  da  data,  remete  ao  pagamento  de  propina
vinculada  a  contratos  da  SETEBRASIL,  o  que  deve  ser  melhor  esclarecido  pelos
colaboradores PEDRO BARUSCO e JOÃO FERRAZ, diretor e presidente da SETEBRASIL,
respectivamente.

Ademais,  ao  analisar  os  documentos  da  referida  conta,  constata-se  que  BRUNO
LUZ consta no registro de diretores da  offshore SEVEN PAR CORP, localizada nas Ilhas
Virgens Britânicas. A SEVEN PAR, da mesma forma como ocorre com a TOTAL TEC, é um
paralelo no exterior da empresa SEVEN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIREILI.

G) RELAÇÃO COM JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES E PROJETO DE PLANTA
DE PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE ETANOL EM CABO VERDE

JORGE LUZ  e BRUNO LUZ possuem estreita relação com JOÃO AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES. JOÃO HENRIQUES é conhecido como “o operador do PMDB”, o
que é evidenciado pelo conteúdo da entrevista concedida por JOÃO HENRIQUES à revista
ÉPOCA (degravação da entrevista no ANEXO71) e pelos fatos apurados na ação penal de nº
5051606-23.2016.404.7000,  que  evidencia  a  intermediação  de  propina  por  JOÃO
HENRIQUES em favor do então Deputado Federal EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA
em  decorrência  da  compra  pela  PETROBRAS  dos  direitos  de  exploração  do  campo  de
petróleo número 4 da República de Benin.

Em análise aos dados cadastrais disponíveis na Receita Federal (gráfico no ANEXO
72, Relatórios de Informação realizados pela ASSPA/PRPR nos ANEXOS 73 e 74, e dados
cadastrais  no  ANEXO  83),  é  possível  constatar  que  BRUNO  LUZ,  através  da  LUZ
PARTICIPAÇÕES  E  INVESTIMENTOS  LTDA,  e  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE
HENRIQUES, por meio da FORTUNA TEC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS,
são sócios das empresas PARTNERS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS
e PARTNERS AIR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PETROLEO.

Apenas  em relação  à  empresa  PARTNERS AIR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
PETROLEO, CNPJ: 07.803.085/0009-42, foram encontradas operações suspeitas. A empresa
possui 8 filiais. 

Ao consultar na base de dados bancários da operação lava jato o CNPJ da filial
07.803.085/0001-95, como indica o Relatório de Informação nº 005/2014 da ASSPA/PRPR,
constatou-se  que  CESAR  ROBERTO  SANTOS  OLIVEIRA  e  suas  empresas  DF
PATRIMONIAL  LTDA e  GDK  SA (Relatório  de  Informação  no  ANEXO  73  e  dados
cadastrais no ANEXO 76) beneficiaram a PARTNERS AIR com R$ 281.723,03. A GDK SA é
uma das empresas participantes do cartel de empreiteiras que lesou a PETROBRAS e CESAR
ROBERTO SANTOS OLIVEIRA é réu na ação penal de nº 5056533-32.2016.4.04.7000, pois
é acusado de pagar vantagem indevida, consistente num veículo LAND ROVER, a SILVIO
JOSÉ PEREIRA, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, em decorrência da contratação
da  GDK SA pela PETROBRAS para a execução das  obras  do módulo  1 da Unidade de
Tratamento de Gás de Cacimbas.

Além disso, destaca-se a circulação de valores de JOÃO HENRIQUES, em nome
próprio  e  da  FORTUNA TEC,  de  BRUNO  LUZ e  de  JORGE  LUZ,  através  da  LUZ
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PARTICIPAÇÕES, GEA PLANEJAMENTO e GEA PROJETOS, na conta da PARTNERS
AIR:

Por sua vez, a filial 07.803.085/0008-61 teve o seu sigilo bancário afastado nos autos
5040089-55.2015.4.04.7000.  De  forma  semelhante,  recebeu  R$  71.017,49  da  GDK SA e
apresentou circulação de valores de empresas ligadas a JOÃO HENRIQUES, BRUNO LUZ e
JORGE LUZ. Contudo, destaca-se o recebimento de R$ 5.392.859,79 da PETROBRAS, o
que  será  objeto  de  arguição  à  estatal  por  este  Órgão  Ministerial  em  procedimento
investigatório específico (Relatório de Informação no ANEXO 74).

De  outro  lado,  existem  indícios  de  que  JORGE  LUZ e JOÃO  AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES atuaram de forma criminosa em favor de empresa pertencente ao
General JOÃO BAPTISTA DE MATOS, ex-chefe do Estado-Maior da Angola, em tentativa
de fechamento de contrato com a PETROBRAS.

Da análise do material apreendido com JOÃO HENRIQUES (Relatório de Análise
elaborado  pela  Polícia  Federal  no  ANEXO  22),  verifica-se  que  JORGE  LUZ enviou
mensagem de e-mail para JOÃO HENRIQUES e para JOÃO BAPTISTA DE MATOS sobre o
mercado de biocombustível em Angola, com o seguinte texto: “Caro General João Batista,
Favor conhecer os anexos. Saudações, Jorge Luz” (Tabela 41), possuindo três anexos.

Destaca-se  nos  anexos  ao  e-mail  a  carta  encaminhada  por  JORGE  LUZ ao
GENERAL JOÃO BAPTISTA DE MATOS (ANEXOS: 23 e 24), propondo reunião a ser
realizada em Miami, Flórida/EUA, a qual contaria com a presença de JORGE DE OLIVEIRA
RODRIGUES, identificado como sendo “gerente de Bio Combustível da PETROBRAS”.

A reunião proposta por JORGE LUZ é aceita pelo GENERAL JOÃO BAPTISTA
DE MATOS (ANEXO 22, Tabela 42), que ocorreu no Estado Flórida/EUA em 11/07/2009,
com a participação de  JORGE LUZ, JOÃO HENRIQUES, DELMO SERGIO VILHENA,
JOSE RICARDO  NUNES KUME e  JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES,  gerente  da
PETROBRAS.

Em consulta ao fluxo migratório (ANEXO 25), verifica-se que JORGE LUZ, JOÃO
HENRIQUES e JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES viajaram juntos para Miami para a
reunião  agendada.  Da  mesma  forma,  DELMO  SERGIO  VILHENA e  JOSE  RICARDO
NUNES KUME viajaram juntos a Miami para a reunião agendada.
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CASO TITULAR CPF/CNPJ TIT NAT VALOR (R$)

001-MPF-001244-37 CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA 08411514587 D 11.088,00

001-MPF-001283-43 DF PATRIMONIAL LTDA 04223230000170 D 149.087,06

GDK S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 34152199000195 D 121.547,97

001-MPF-001360-10 CRISTIANE MANTUAM LIMA PEREIRA 21946918806 D 4.873,00

001-MPF-001535-34 LAUDO APARECIDO DALLA COSTA ZIANI 39816427400 C 26.697,52

001-MPF-001638-40 GEA PLANEJAMENTO LTDA 05286101000194 C 112.620,00

GEA PROJETOS LTDA 02255790000181 C 98.850,00

D 926.918,09

LUZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 15423724000115 C 950.000,00

001-MPF-001664-31 FORTUNA TEC PARTICIPACOES E EMPRE02702830000196 C 1.015.850,00

JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 D 86.000,00

001-MPF-001689-90 CRISTIANE BARROS COSTA MARQUES BU69280673149 D 2.419,20

Total Resultado 3.505.950,84
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Em 22/07/2009,  JORGE LUZ recebe mensagem de e-mail de endereço eletrônico
particular  de  JORGE  OLIVEIRA RODRIGUES,  contendo  como  assunto  “Minuta  de
Protoloco de Intenções” e o seguinte texto “Jorge, Segue em anexo a minuta de Protocolo de
Intenções. Abç Jorge”.

Em seguida,  JORGE LUZ encaminha para o GENERAL JOÃO BAPTISTA DE
MATOS o e-mail acima relatado, com o seguinte texto “Caro Gen João Matos, Acabei de
receber  a  minuta  de  MOU  que  a  Petrobrás  submete  à  sua  apreciação,  para  início  de
entendimentos  relativos  a  Cabo  Verde.  Penso  que  estando  de  acordo,  poderíamos,
aproveitando  sua  visita  ao  Rio  de  Janeiro,  estamos  tratando  do  tema.  Esperando  sua
manifestação. Abraços, Jorge Juz”.

Após isso,  JORGE LUZ encaminha para JOÃO HENRIQUES tal sequência de e-
mails, a fim de que adquirisse conhecimento do MOU apresentado pela PETROBRAS para
aprovação do General (ANEXO 22, Tabela 43).

Ao consultar o documento referido como MOU (Memorandum of understanding)
(ANEXO 31),  constata-se que se trata de protocolo de intenções  entre  a  PETROBRAS e
empresa  não  especificada.  Tal  documento,  apresenta  diversos  campos  em  branco,  sendo
possível  identificar  o  objeto  como  sendo  o  projeto  de  uma  planta  de  processamento  e
desidratação de etanol em Cabo Verde (ANEXO 26).

Diante dessas informações, o  MPF solicitou à PETROBRAS que providenciasse a
identificação  de  tal  negócio  jurídico,  a  fim  de  constatar  a  existência  de  algum  contrato
celebrado e eventuais irregularidades identificadas.

A PETROBRAS informou que a estatal e a empresa angolana GENIUS GESTÃO
DE PARTICIPAÇÕES LDA celebraram protocolo de intenções em setembro de 2009, tendo
como  objetivo  estudo  de  viabilidade  para  a  construção  pela  GENIUS  de  uma  planta  de
processamento e desidratação de etanol em Cabo Verde e da utilização pela PETROBRAS da
referida  planta  para  operação de  desidratação  de  etanol  combustível  hidratado  de  origem
brasileira, com posterior comercialização do produto no mercado europeu. No entanto, não foi
assinado entre as empresas o contrato decorrente do referido protocolo, diante de questões
tributárias (ANEXO 27).

Apesar da não concretização do projeto pretendido, existem fortes indícios de que
JORGE LUZ e  JOÃO HENRIQUES tenham intermediado  o  oferecimento  de  vantagem
indevida para JORGE OLIVEIRA RODRIGUES, gerente da PETROBRAS, para propiciar
o início de negociações entre a PETROBRAS e empresa vinculada ao GENERAL JOÃO
BAPTISTA DE MATOS.

A  viagem  referida  para  Miami/EUA  foi  realizada  por  JORGE  OLIVEIRA
RODRIGUES não foi uma viagem funcional registrada e custeada pela PETROBRAS, como
informado pela estatal (ANEXO 42).

No mesmo sentido,  ao verificar  a  documentação apresentada pela  PETROBRAS,
constate-se que as negociações oficiais tiveram início em agosto de 2009, ou seja, após o
encontro ocorrido em Miami (ANEXOS 28/41).

Além  disso,  é  possível  verificar  que  JORGE  OLIVEIRA RODRIGUES  teve
ingerência  sobre  protocolo  de  intenções,  participando  pela  PETROBRAS  em  reunião
registrada em outubro de 2010 como participante pela PETROBRAS.
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Dessa forma, diante  da clandestinidade da reunião ocorrida em Miami/EUA e da
atuação de JOÃO HENRIQUES e JORGE LUZ como operadores de propina em contratos
com a PETROBRAS, existem elementos razoáveis da prática dos crimes de corrupção.

III – FUNDAMENTOS

Diante  da  gravidade  dos  fatos,  a  imposição  de  medidas  cautelares  em face  dos
investigados torna-se necessária, razão pela requer seja decretada busca e apreensão e prisões
cautelares em face dos investigados.

A  boa  prova  da  materialidade  e  autoria  está  devidamente  evidenciada  na
documentação juntada e converge com o declarado pelos colaboradores, conforme descrito
acima.

Há suporte idôneo em evidências no sentido de que esses crimes possuem ampla
extensão envolvendo a PETROBRAS, o que torna imprescindível a realização das medidas
cautelares abaixo especificadas.

A) BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL

A busca e apreensão é necessária para a colheita de outros elementos de convicção
que auxiliem a elucidar os fatos ora apurados, com fundamento do artigo 240 do Código de
Processo Penal.

A  finalidade  da  diligência  é  que sejam  apreendidos:  telefones  celulares,
computadores pessoais, documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por eles
praticados, como contratos, documentos de abertura de contas no exterior, extratos bancários
de  eventuais  contas  no  exterior  etc.;  objetos  de  valor  e  numerários  obtidos  por  meios
criminosos; objetos de luxo utilizados para a prática do crime de lavagem de dinheiro, como
joias e obras de arte; além de outros elementos de convicção para o completo esclarecimento
de quem foram todos os coautores e partícipes dos delitos por ele praticados.

Desse  modo,  pretende  obter  autorização  judicial  para  a  realização  de  busca  e
apreensão nas residências de JORGE LUZ, BRUNO LUZ, APOLO SANTANA e JORGE
DE OLIVEIRA RODRIGUES.

É, ainda, necessária a busca e apreensão nas sedes das empresas dos investigados
JORGE  LUZ e BRUNO  LUZ.  Aparentemente,  as  empresas  constituídas  em  nome  de
JORGE LUZ e BRUNO LUZ e  seus familiares ocupam o mesmo local e não possuem
atividade real, ou seja, trata-se de local destinado a negociação de propina e para estruturação
de operações no exterior e de negócios simulados no Brasil, ou seja, um escritório dedicado a
lavar ativos.

Cumpre ressaltar que existe grande relevância em identificar os frequentadores dos
escritórios comerciais de  JORGE LUZ e  BRUNO LUZ, o que faz necessário o acesso e
espelhamento dos bancos de dados que armazenam os registros dos visitantes e funcionários
de  JORGE  LUZ e  BRUNO  LUZ,  bem  como  do  controle  de  entradas  e  saídas  dos
condomínios em que estão situados tais escritórios.

Dessa  forma, trata-se  de  medida  de  fundamental  importância  para  corroborar  os
elementos de prova já angariados no curso das investigações. Isso porque estas modalidades
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de crimes não contam com testemunhas presenciais  sendo que as provas documentais  em
poder dos representados podem ser de elevada relevância.

B) DA PRISÃO PREVENTIVA

Os fatos  narrados  acima  indicam que  JORGE LUZ,  BRUNO LUZ e APOLO
SANTA dedicam suas vidas para a prática de crimes, especificamente pela intermediação de
propina a agentes públicos, valendo-se para isso de expedientes de lavagem de dinheiro.

JORGE  LUZ e  BRUNO  LUZ atuaram de  forma  sistemática  e  profissional  na
intermediação de propina de contratos da PETROBRAS.

JORGE LUZ e  BRUNO LUZ são  responsáveis  pela  intermediação  de  USD 6
milhões em favor de agentes políticos envolvendo o contrato de construção do navio-sonda
PETROBRAS 10.000,00, sendo identificado o repasse, nos anos de 2007 e 2008, de USD
672.000.00,00 em favor da conta em nome da offshore PENTAGRAM ENERGY CORP, cuja
propriedade é atribuída a JORGE LUZ.

JORGE  LUZ,  ainda  é  responsável  pela  intermediação  de  propina  em favor  de
NESTOR CERVERÓ e de agentes políticos envolvendo a vendo da empresa TRANSENER.
NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES teriam recebido cerca de USD 300.000,00
cada um.

JORGE LUZ, através da PENTAGRAM ENGINEERING LTD, ainda é responsável
de arrecadar, no ano de 2011, ao menos USD 1.350.000,00 de propina em favor do corpo
técnico da diretoria internacional da PETROBRAS em decorrência da contratação de
empresa do GRUPO SCHAHIN para operar o navio-sonda VITÓRIA 10.000.

No uso reiterado de contas ocultas,  através  das  contas registradas  em nome
das  empresas  offshores  TOTAL  TEC  POWER  SOLUTIONS  e  PENTAGRAM
ENGINERRING LTD, JORGE LUZ e BRUNO LUZ intermediaram, no ano de 2011, USD
270.156,63 em favor de PAULO ROBERTO COSTA, a título de propina de contrato entre a
PETROBRAS e a SARGEANT MARINE.

Não suficiente,  BRUNO LUZ ainda auxiliou PAULO ROBERTO COSTA a abrir
conta secreta no exterior o também o auxílio na gerência de recursos mantidos em tal conta.

Além  disso,  existem  robustos  indícios  de  que  JORGE  LUZ e  BRUNO  LUZ
corromperam  funcionários  da  SETEBRASIL,  o  que  é  corroborado  com  a  existência  de
pagamentos para JOÃO FERRAZ e PEDRO BARUSCO em contas no exterior.

Ainda  é  possível  evidenciar  a  existência  de  serviços  simulados  no  Brasil,  que
resultaram no recebimento de valores ilícitos da SCHAHIN ENGENHARIA, possivelmente
continuidade dos pagamentos envolvendo a operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000, da
ANDRADE GUTIERREZ, ainda com origem criminosa desconhecida.

Também se constata o recebimento de valores da SUBSEA 7, antiga ACERGY. A
SUBSEA 7,  através  de  executivo  ainda  não  identificado,  é  suspeita  de  pagar  propina
decorrente  do  PROJETO  MEXILHÃO  para  JORGE  LUIZ  ZELADA  por  meio  do
intermediador  JOÃO HENRIQUES. Como indicam as informações prestadas  pela  própria
SUBSEA7, JOÃO HENRIQUES foi contratado para agir como um consultor comercial e de
marketing  para  as  empresas  do  grupo  ACERGY  junto  a  PETROBRAS,  nos  projetos
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PDET/PRA C7, MEXILHÃO e HARRIER (ANEXOS 77 - 81). Nesse contexto, conforme
controle  apreendido  com  JORGE  ZELADA,  existem  registros  de  pagamentos  feitos  por
JOÃO  HENRIQUES  em  conta  secreta  pertencente  ao  ex-diretor  da  PETROBRAS
(ANEXO82).

É  motivo  de  destaque  também  a  proximidade  existente  entre  JORGE  LUZ e
BRUNO LUZ com JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, operador de propina do
PMDB na gestão de JORGE ZELADA na diretoria internacional da PETROBRAS.

Ademais, ainda constata-se que são mantidas inúmeras contas no exterior utilizadas
para intermediar  propina,  identificando-se as  contas  TOTAL TEC POWER SOLUTIONS,
PENTAGRAM  ENGINERRING  LTD,  PENTAGRAM  ENERGY  CORP,  FARALLON
INVESTIMENT LTD e SEVEN PAR CORP.

Desses fatos, depreende-se que não existem registro de atividade lícita exercida por
JORGE LUZ e  BRUNO LUZ.  Pelo contrário,  ambos operavam propina de contratos da
PETROBRAS em conjunto em contas em nome empresas  offshores, figurando em algumas
ocasiões JORGE LUZ ou BRUNO LUZ como beneficiários finais das contas.

Por sua vez, APOLO SANTANA com atuação criminosa principalmente no Estado
de Pernambuco, tendo como atividade a intermediação de propina de contratos realizados com
a administração pública, com a utilização de empresas de fachada.

Segundo  informações  trazidas  pela  RECEITA FEDERAL (ANEXO67),  APOLO
SANTANA VIEIRA foi  denunciado,  no  ano  de  2009,  em decorrência  das  investigações
ocorridas no âmbito da operação Ômega, que apurou que, entre 1997 e 2001, o investigado
em outras  14 pessoas realizava a importação subfaturada de pneus e  posterior  introdução
destes no mercado interno a preço abaixo do mercado. No esquema criminoso eram utilizadas
três empresas no exterior (AMA IMPORT & EXPORT, FREE WAY CAPITALS, CORP E
RAM TRADING INTERNATIONAL INC).

Apesar  disso,  a  atuação  criminosa  de  APOLO  SANTANA  VIEIRA não  foi
interrompida.  Após  denúncia  recebida  pela  Associação  Brasileira  dos  Importadores  e
Distribuidores  de  Produtos  Automotivos  em  2010,  a  RECEITA FEDERAL apurou  que
APOLO SANTANA  continuou atuando  na  importação  fraudulenta  de  pneus,  mediante  a
utilização de empresas registradas em nome de terceiros. O principal fornecedor estrangeiro
era a empresa FEDERLIK SA, com sede no Uruguai, empresa que tinha como responsável,
entre 05/2007 e 08/2007, sócio de APOLO SANTANA em empresa no Brasil, sendo que no
endereço da sede da FEDERLIK SA funciona o ESTUDIO ALGORTA & ASSOCIADOS,
pertencente a OSCAR ALGORTA, acusado na Operação Lava Jato pela prática do crime de
lavagem de dinheiro envolvendo a aquisição de apartamento de  NESTOR CERVERÓ em
nome da empresa JOLMEY. 

Além disso, APOLO SANTANA foi preso recentemente em virtude da denominada
operação Turbulência, pois seria um dos reais proprietários da aeronave que caiu, vitimando o
então candidato à presidência da República EDUARDO CAMPOS.

Em consulta pública no site da Justiça Federal de Pernambuco, ao consultar os autos
de ação penal nº 0004073-09.2016.4.05.8300, é possível verificar o despacho que recebeu a
denúncia oferecida em face de APOLO SANTANA e outros (ANEXO60).

Nesse sentido,  APOLO SANTANA se apresenta como profissional voltado para a
lavagem de ativos e vale-se constantemente de contas no exterior para circular valores ilícitos,
o  que  justifica  o  recebimento  de  valores  de  propina  oriundos  do  navio-sonda  VITÓRIA
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10.000 em conta oculta no exterior, operação que deve ter sido realizada em favor de algum
agente político, diante da ausência de relação de APOLO SANTANA com algum funcionário
da PETROBRAS.

No caso  Lava Jato,  APOLO SANTANA foi  responsável  por  receber,  através  da
conta secreta ZAGO INC, o valor de USD 510.000,00 de propina do contrato de construção
do navio-sonda PETROBRAS 10.000.

Sem  causa  aparente  de  licitude,  a  conta  ZAGO  INC,  considerando  apenas  as
transações superiores a 100.000,00 USD, movimentou USD 19.620.124,68 a título de créditos
recebidos e USD 12.552.582,90 a título de débito, no período em que a conta esteve aberta, de
01/09/2005 até 07/07/2011.

Ainda paira a suspeita de que APOLO SANTANA seja também o responsável pela
K& S TIRE INTERNATIONAL, pois, quando solicitou o fechamento da conta ZAGO INC,
solicitou  a  transferência  dos  valores  remanescentes  para  a  conta  K  &  S  TIRE
INTERNATIONAL.

Diante da prática sistemática de crimes graves, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
pela necessidade do acautelamento cautelar, como já citado por este douto juízo em outras
decisões:

"(...)  Verificados  os  pressupostos  estabelecidos  pela  norma  processual  (CPP,  art.
312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/1986, que reforça os
motivos  de  decretação  da  prisão  preventiva  em  razão  da  magnitude  da  lesão
causada, não há falar em revogação da medida acautelatória.
A necessidade de se resguardar  a  ordem pública revela-se em consequência  dos
graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas." (HC 80.711-
8/SP - Plenário do STF - Rel. para o acórdão Ministra Ellen Gracie Northfleet - por
maioria - j. 13/06/2014)

Caso continuem em liberdade, JORGE LUZ, BRUNO LUZ e APOLO SANTANA
poderão continuar a reiterar a prática de crimes, como também a manejar o produto de seus
crimes que ainda está oculto.

Desse modo, em primeiro lugar, deve ser decretada a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da situação pessoal
dos investigados que indicam um risco enorme de reiteração delitiva.

Sobre o assunto, deve-se mencionar o novo paradigma de interpretação da garantia
da ordem pública nos crimes empresariais:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
"OPERAÇÃO  LAVA-JATO".  PRISÃO  PREVENTIVA.  MATERIALIDADE  E
INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  COMPLEXO  ENVOLVIMENTO  DO
CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS. 1. A prisão cautelar é medida rigorosa que,
no entanto, se justifica nas hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta,
para tanto. 2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do
fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à
aplicação  da  lei  penal.  3.  A  complexidade  e  as  dimensões  das  investigações
relacionadas  com  a  denominada  Operação  Lava-Jato,  os  reflexos  extremamente
nocivos  decorrentes  da  infiltração  de  grande  grupo  criminoso  em  sociedade  de
economia mista federal,  bem como o desvio de quantias nunca antes percebidas,
revela a necessidade de releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a
estabelecer novos parâmetros interpretativos para a prisão preventiva, adequados às
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circunstâncias  do  caso  e  ao  meio  social  contemporâneo aos  fatos.  4.  Em grupo
criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada
aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato - como os
representantes  das  empresas  envolvidas  no  esquema  de  cartelização  - ou  que
exercem papel importante na engrenagem criminosa. 5. Havendo fortes indícios
da participação do paciente em "organização criminosa", em crimes de "lavagem de
capitais" e "contra o sistema financeiro nacional", todos relacionados com fraudes
em processos licitatórios  dos quais  resultaram vultosos prejuízos a  sociedade de
economia  mista  e,  na  mesma  proporção,  em  seu  enriquecimento  ilícito  e  de
terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem
pública  (STJ/HC nº  302.604/RP,  Rel.  Ministro  NEWTON TRISOTTO,  QUINTA
TURMA, julg. 24/11/2014). 6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal,
é  indevida  a  aplicação  de  medidas  cautelares  diversas,  quando  a  segregação
encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade
efetiva  de  continuidade  no  cometimento  da  grave  infração  denunciada"  (RHC
50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 7.
Ordem de habeas corpus denegada. (TRF4, HC 5014245-54.2015.404.0000, Oitava
Turma,  Relator  p/  Acórdão  João  Pedro  Gebran  Neto,  juntado  aos  autos  em
29/05/2015)  

Pelas mesmas razões a  prisão preventiva deve ser decretada como garantia da
ordem econômica,  na  medida  em que  o  recente  recebimento  e  ocultação  do produto  de
milhões  de  reais  de  crimes  contra  a  administração  pública  certamente  lesa  gravemente  a
ordem econômica.

Também afigura-se inegável o risco à instrução criminal e aplicação da lei penal,
caso o representado permaneça em liberdade. Assevere-se, que BRUNO LUZ, JORGE LUZ
e  APOLO SANTANA, apesar de ser brasileiro, utilizaram diversas contas no exterior não
declaradas e que estão em nome de empresas offshores.

BRUNO LUZ e JORGE LUZ são vinculadas a contas não declaradas em nome das
empresas offshores  TOTAL TEC POWER SOLUTIONS, PENTAGRAM ENGINERRING
LTD, PENTAGRAM ENERGY CORP,  FARALLON INVESTIMENT LTD e SEVEN PAR
CORP.

APOLO SANTANA é vinculado às contas vinculadas às empresas AMA IMPORT
& EXPORT, FREE WAY CAPITALS, CORP E RAM TRADING INTERNATIONAL INC,
FEDERLIK SA e ZAGO INC.

Desse modo,  existem fortes  indícios  de que são mantidos  no exterior  valores  de
origem criminosa pelos investigados, o que oferece grave risco de fuga e de não recuperação
dos valores decorrentes da prática dos crimes referidos.

Na Operação Lava Jato, este douto juízo entendeu que a manutenção de depósitos
secretos milionários no exterior era fundamento suficiente para a prisão preventiva por risco à
ordem pública e para assegurar aplicação à lei  penal no caso do ex-diretor JORGE LUIZ
ZELADA: 

Sem a preventiva, há risco concreto da prática de novos atos de lavagem por parte de
Jorge Luiz Zelada em relação aos ativos secretos ainda não bloqueados, com o que
as  chances  de  recuperação  dos  ativos  pela  Justiça  brasileira  serão  frustrados.
Enquanto a recuperação de cerca de 97 milhões de dólares de Pedro Barusco, assim
como dos valores acordados para devolução com Paulo Roberto  Costa no exterior e
no  Brasil,  representam,  em  princípio,  um  grande  trunfo  institucional,  fruto  do
trabalho  da  Polícia  Federal,  do  Ministério  Publico  Federal  e  do  DRCI/MJ,  a
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recuperação integral dos valores mantidos no exterior em contas secretas por Jorge
Luiz Selada será frustrada caso se admita que ele permaneça em liberdade quando se
verificou que,  já no curso das investigações,  praticou novos atos  de lavagem de
dinheiro buscando ocultar ainda mais o produto de sua atividade criminosa.

Essa  decisão  foi  mantida  pelo  TRF  da  4ª  Região  ao  analisar  o  habeas  corpus
impetrado pelo ex-diretor da área internacional da PETROBRAS:

OPERAÇÃO  LAVA-JATO'.  HABEAS  CORPUS.  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE
AUTORIA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS.  CRIMES  CONTRA  A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  COMPLEXO  ENVOLVIMENTO  DO
CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS. 1. A prisão provisória é medida rigorosa
que,  no entanto,  se justifica nas  hipóteses em que presente a necessidade,  real  e
concreta, para tanto. 2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a
presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à
instrução  ou  à  aplicação  da  lei  penal.3.  A  complexidade  e  as  dimensões  das
investigações  relacionadas  com  a  denominada  'Operação  Lava-Jato',  os  reflexos
extremamente  nocivos  decorrentes  da  infiltração  de  grande  grupo  criminoso  em
sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de quantias nunca antes
percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudência até então intocada, de
modo  a  estabelecer  novos  parâmetros  interpretativos  para  a  prisão  preventiva,
adequados às circunstâncias do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos. 4.
Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser
reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato,
como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que
exercem papel importante na engrenagem criminosa. 5. Materialidade e indícios
suficientes  de  autoria  caracterizados  pela  transferência  de  significativo
numerário entre contas situadas no exterior, em nome de offshores das quais o
paciente  figura  como  controlador  e  beneficiário,  inclusive  no  curso  da
investigação e após a sua notoriedade. 5. Havendo fortes indícios da participação
do paciente em 'organização criminosa', em crimes de 'lavagem de capitais' e 'contra
o  sistema  financeiro  nacional',  todos  relacionados  com  fraudes  em  contratos
públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e,
na mesma proporção,  em seu enriquecimento ilícito  e  de terceiros,  justifica-se a
decretação  da  prisão  preventiva,  para  a  garantia  da  ordem  pública  (STJ/HC  nº
302.604/RP,  Rel.  Ministro  NEWTON  TRISOTTO,  QUINTA  TURMA,  julg.
24/11/2014). 6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a
aplicação  de  medidas  cautelares  diversas,  quando  a  segregação  encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de
continuidade no cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 7. Ordem de habeas
corpus  denegada."  (Grifo  nosso)  (HC n.  5025774-70.2015.4.04.0000/PR,  Relator
João Pedro Gebran)

Por esses fundamentos, com base no artigo 312 do Código de Processo, a prisão

cautelar dos investigados deve ser decretada.

C) CONSTRIÇÃO DE BENS
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A fim de  obter  a  reparação  do dano  decorrente  dos  crimes  investigados,  faz-se
necessário também o bloqueio dos ativos financeiros  por meio do sistema BacenJud 2.0, já
que por serem dotados de maior liquidez servem de maneira adequada e menos custosa ao
objeto do presente requerimento. Assim requer-se que a medida recaia sobre JORGE LUZ,
BRUNO LUZ e as empresas pertencentes a eles de fato, bem como em face de  APOLO
SANTANA, mesmo que através de seus familiares.

 A indisponibilidade agora pretendida deverá recair sobre quaisquer outros bens ou
valores  sob guarda,  depósito  ou administração da instituição  financeira,  tais  como ações,
participações  em  fundos  de  ações,  letras  hipotecárias  ou  quaisquer  outros  fundos  de
investimento, assim como PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL – Vida Gerador
de Benefício Livre e Fundos de Previdência Fechado, não se limitando àquelas albergadas no
sistema  BacenJud  2.0,  tais  como  instituições  financeiras  que  administrem  fundos  de
investimento,  inclusive  das  que  detenha  a  administração,  participação  ou  controle,  as
cooperativas  de  crédito,  corretoras  de  câmbio,  as  corretoras  e  distribuidoras  de  títulos
imobiliários.

IV – REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

A) autorização judicial para a realização de  BUSCA E APREENSÃO pela Polícia
Federal, com acompanhamento pela Receita Federal do Brasil, mediante prévia confirmação
de endereços pela autoridade policial, nos seguintes locais:

a.1)  residência  de  JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ,  CPF:  108.612.897-49,
localizada na Avenida Dulcidio Cardoso, nº 2915, bloco 1, apartamento 601, Golden Greenn
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

a.2) residência de  BRUNO GONÇALVES LUZ, CPF: 070.373.367-26, localizada
na  Avenida  Lucio  Costa,  nº  4000,  bloco  5,  apartamento  301,  Barra  da  Tijuca,  Rio  de
Janeiro/RJ;

a.3) residência de  APOLO SANTANA VIEIRA, CPF: 337.006.804-49, localizada
na Avenida Boa Viagem, nº 5450, apartamento 1201, Boa Viagem, Recife/PE e na Avenida
S/N  LT21,  A1,  QD  D04,  praia  do  paiva,  torre  2,  apartamento  601,  Gr,  Cabo  de  Santo
Agostinho/PE;

a.4)  sede  da  empresa  TOTAL  EXPRESS  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  CNPJ:
40.376.113/0001-00, com endereço na Rua Olavo Bilac,  nº 28, sala 1104, Centro,  Rio de
Janeiro/RJ (formalmente pertencente a JORGE LUZ até 09/02/2015);

a.5) sede da empresa  GEA PROJETOS EIRELI, CNPJ: 02.25.790/0001-81, com
endereço na Rua Presidente Vargas, nº633, sala 207, Centro, Rio de Janeiro/RJ (formalmente
pertencente a JORGE LUZ até 14/02/2011 e usufrutuário);

a.6)  sede  da empresa  ROTA ENGENHARIA E ARQUITETURA (atual  ROTA
RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS), CNPJ: 42.273.854/0001-91, com endereço
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na Rua Presidente Vargas, nº 633, sala 207, Centro, Rio de Janeiro/RJ (pertencente a JORGE
LUZ);

a.7)  sede  da  empresa  REDE  ENGENHARIA  EMPREEDIMENTOS  E
PARTICIPAÇÕES  LTDA (atual  REDE  RIO  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS
LTDA), CNPJ: 04.281.127/0001-87, com endereço na Rua Presidente Vargas, nº 633, sala
207, Centro, Rio de Janeiro/RJ (pertencente a JORGE LUZ);

a.8)  sede  da  empresa  FRB  COMÉRCIO  INDÚSTRIA  LTDA,  CNPJ:
36.211.654/0001-01, com endereço na rua Luiz Carlos Prestes, nº 410, sala 327, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (pertencente a BRUNO LUZ);

a.9) sede da empresa SEVEN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIREILI,
CNPJ: 15.349.581/0001-49, com endereço na rua Luiz Carlos Prestes, nº 410, sala 327, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ(pertencente a BRUNO LUZ)

a.10)  sede  da  empresa  LUZ PARTICIPAÇÕES  E  INVESTIMENTOS  LTDA,
CNPJ: 15.423.724/0001-15, com endereço na rua Luiz Carlos Prestes, nº 410, sala 327, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (pertencente a BRUNO LUZ)

a.11)  sede da  empresa  BRAZIL RIG AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA,
CNPJ: 15.349.544/0001-30, com endereço na rua Luiz Carlos Prestes, nº 410, sala 327, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (pertencente a BRUNO LUZ);

a.12)  sede  da  empresa  DEMA PARTICIPAÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ: 74.064.254/0001-00, com endereço na rua Luiz Carlos Prestes, nº 410, sala
327,  Barra  da  Tijuca,  Rio  de  Janeiro/RJ  (formalmente  pertencente  a  BRUNO  LUZ  até
30/07/2014);

a.13)  sede  da  empresa  PARTNERS  AIR  SERVIÇOS  E  COMÉRCIO  DE
PETROLEO,  CNPJ:  07.803.085/0009-42, com endereço na Avenida Carlos  Prestes,  410,
sala 228, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

a.14)  sede  da  empresa  PARTNERS  COMERCIO  DE  COMBUSTIVEIS
AUTOMOTIVOS,  CNPJ:  17.323.805/0001-79,  com  endereço  da  Rua  Engenheiro  José
Afonso Teixeira, nº 2.315, São Cristovão, Salvado/BA

a.15) endereço dos escritórios comerciais de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ,
situados Rua Presidente Vargas, nº633, Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de obter acesso e
espelhamento dos bancos de dados que armazenam os registros de visitantes e funcionários,
registros de entradas em saídas do referido condomínio;

a.16) endereço dos escritórios comerciais de BRUNO GONÇALVES LUZ, na rua
Luiz Carlos Prestes,  nº  410, Barra da Tijuca,  Rio de Janeiro/RJ,  a fim de obter acesso e
espelhamento dos bancos de dados que armazenam os registros de visitantes e funcionários,
registros de entradas em saídas do referido condomínio.
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Ressalte-se que os endereços e locais de realização das buscas deverão estar sujeitos
à verificação da autoridade policial acerca do juízo de conveniência de oportunidade sobre a
realização de diligência em diversos locais, evitando-se assim o agigantamento desnecessária
das diligências.

B) a  PRISÃO PREVENTIVA de:  JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ,  CPF:
108.612.897-49, BRUNO GONÇALVES LUZ, CPF: 070.373.367-26 e APOLO SANTANA
VIEIRA, CPF: 337.006.804-49.

C) o BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD em face de:

c.1) JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, CPF: 108.612.897-49;

c.2) BRUNO GONÇALVES LUZ, CPF: 070.373.367-26;

c.3)  TOTAL EXPRESS PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:  40.376.113/0001-00;

c.4) GEA PROJETOS EIRELI, CNPJ: 02.25.790/0001-81;

c.5)  ROTA  ENGENHARIA  E  ARQUITETURA (atual  ROTA  RIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS), CNPJ: 42.273.854/0001-91;

c.6)  REDE ENGENHARIA EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(atual  REDE  RIO  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA),  CNPJ:
04.281.127/0001-87;

c.7) FRB COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA, CNPJ: 36.211.654/0001-01;

c.8)  SEVEN  PARTICIPAÇÕES  E  INVESTIMENTOS  EIREILI,  CNPJ:
15.349.581/0001-49;

c.9)  LUZ  PARTICIPAÇÕES  E  INVESTIMENTOS  LTDA,  CNPJ:
15.423.724/0001-15;

c.10)  BRAZIL  RIG  AGENCIAMENTO  MARITIMO  LTDA,  CNPJ:
15.349.544/0001-30;

c.11)  DEMA  PARTICIPAÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA,  CNPJ:
74.064.254/0001-00;

c.12)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0009-42;

c.13)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0001-95;

c.14)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0002-76;
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c.15)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0003-57;

c.16)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0004-38;

c.17)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0005-19;

c.18)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0006-08;

c.19)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0007-80;

c.20)  PARTNERS AIR SERVIÇOS  E COMÉRCIO DE PETROLEO,  CNPJ:
07.803.085/0008-61;

c.21) PARTNERS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, CNPJ:
17.323.805/0001-79;

c.22) APOLO SANTANA VIEIRA, CPF: 337.006.804-49

Curitiba,  01 de fevereiro de 2017.

______________________________

     Deltan Martinazzo Dallagnol

        Procurador da República 

______________________________

Orlando Martello

Procurador Regional da República

______________________________

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

______________________________

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

______________________________

Laura Tessler

Procuradora da República

______________________________

Julio Noronha

Procurador da República

______________________________

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 
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Athayde Ribeiro Costa
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______________________________

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

______________________________

Jerusa Burmann Vieceli

Procuradora da República

______________________________

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

______________________________

Antonio Carlos Welter

Procurador Regional da República

______________________________

Januário Paludo

Procurador Regional da República
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