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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ- POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES

que presta BRUNO GONÇALVES LUZ

Ao{s,04 dia(s) do mês de agosto de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante FILIPE HILLE PACE,
Delegado de Polícia Federal, 3a Classe, matrícula n° 19.291, comigo, Escrivão(ã) de
Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente BRUNO GONÇALVES LUZ,
sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Jorge Antônio da Silva
Luz e Maria Silvia Braz Gonçalves Luz, nascido(a) aos 06/11/1977, natural de Rio de
Janeiro/RJ, instrução ensino superior ou seqüencial tecnológico, profissão
Administrador(a) de Empresas, documento de identidade n° 0102711850/DETRAN/RJ,
CPF 070.373.367-26, residente na(o) Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, 2915,
Condomínio Golden Green - BI 01-Apto 601, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
A Defesa do DECLARANTE, ciente da existência da presente investigação,

manifestou, de maneira espontânea, interesse de colaborador com o

aprofundamento investigativo, tentando identificar, se possível, os demais
coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles

praticadas relativas aos fatos ora sob apuração, bem como explicar a estrutura

hierárquica e a divisão de tarefas da organização e indicar o destino final dos
recursos de corrupção auferidos pelos participantes dos fatos. Assim, julgando a
Autoridade Policial importante a iniciativa, consignando-se que a eficácia das
declarações será analisada em momento posterior, passou a inquirir o

DECLARANTE sobre os fatos envolvendo a contratação da Sargeant Marine em

2010 pela PETROBRAS para fornecimento de asfalto, na presença de seus

advogados GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA, inscrito na OAB/RJ sob n° 123924 e
FERNANDO MARTINS MARIA SOBRINHO, inscrito na OAB/PR 59.343, tendo sido
respondido QUE ao final de 2009/início de 2010, o pai do DECLARANTE tinha sido

apresentado a CARLOS HERZ pelo amigo e advogado SÉRGIO DANTAS; QUE sabia
que CARLOS possuía uma trading que comercializava etanol e compra e venda de

sucata; QUE JOREGE LUZ apresentou ao DECLARANTE, em seu escritório na Barra

da Tijuca CARLOS HERZ; QUE o pai do DECLARANTE passou a ter relacionamento

com CARLOS HERZ; QUE, posteriormente, CARLOS HERZ apresentou ao pai do
DECLARANTE a pessoa de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, chamado de
LEDU; QUE o DECLARANTE conheceu LEDU posteriormente no escritório de seu pai;

QUE LEDU havia apresentado como representante da empresa SARGEANT MARINE
e narrou todas as dificuldades que a empresa tinha para entrar na PETROBRAS para
oferecer o único produto que ela fornecia; QUE o tom de LEDU era de crítica, pois
julgava que a PETROBRAS tratava mal a SARGEANT MARINE, muito embora fosse
ela a maior produtora e vendedora de asfalto do mundo; QUE também criticava que a

empresa que fornecia asfalto à PETROBRAS, de nome ASPHALTOS TRADE, que era
de um ex-funcionário da SARGEANT MARINE de nome CRIS TUDG^éstava
"nadando de braçada" dentro da estatal; QUE havia grande demanda de^sialto *e
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razão do Programa de Aceleração do Crescimento; QUE, diante daquele quadro, o

DECLARANTE buscou estudar sobre o assunto, até mesmo para subsidiar seu pai em

alguma questões; QUE soube, por exemplo, que o Brasil era um grande importador de

asfalto uma vez que a produção interna não era suficiente para atendimento da

demanda interna; QUE, naquela época, o pai do DECLARANTE combinou que levaria

o assunto, isto é, o interesse da SARGEANT MARINE em ser contratada, para PAULO

ROBERTO COSTA; QUE algum tempo depois o pai do DECLARANTE efetivamente

levou o assunto ao então diretor, mas, ainda assim, nada ocorreu de concreto para que

a SARGEANT viesse a ser contratada; QUE se recorda que houve insistência de

JORGE LUZ no assunto, sendo inclusive possível que o DECLARANTE tenha

participado de alguma reunião com PAULO ROBERTO COSTA para explicar o papel

da SARGEANT MARINE; QUE, ainda assim, a contratação não se concretizou; QUE,

nesse contexto, havia o funcionário da PETROBRAS de nome MÁRCIO ACHE, que

era conhecido do pai do DECLARANTE; QUE MÁRCIO costumava ter reuniões no

escritório do pai do DECLARANTE e o próprio DECLARANTE chegou a presenciar

alguns destes encontros; QUE nesse período o DECLARANTE teve algumas reuniões

com SILLLAS OLIVA FILHO, Gerente Geral da área de interesse da SARGEANT, para

tratar do assunto; QUE acredita que levou LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE em

alguma reunião com SILLAS na PETROBRAS; QUE o DECLARANTE acredita que

teve cerca de três ou quatro encontros com SILLAS na PETROBRAS e, ainda assim, o

assunto não evoluía; QUE soube que em um das reuniões de JORGE LUZ com

PAULO ROBERTO COSTA, diante de tanta insistência, teria revelado que não estava

atendendo ao pedido para contratação da SARGEANT porque já tinha um

compromisso naquele tema, sem dar maiores detalhes; QUE JORGE LUZ havia

entendido que, para contornar a questão, deveria buscar apadrinhamento político;

QUE VANDER LOUBERT e CÂNDIDO VACCAREZZA foram procurados por JORGE

LUZ; QUE JORGE utilizaria apenas a força política de ambos, a qual seria

devidamente remunerada; QUE soube posteriormente que existiu um jantar entre o pai

do DECLARANTE, VACCAREZZA e PAULO ROBERTO COSTA, no qual se discutiu o

assunto da SARGEANT MARINE e a idéia de se ajudar financeiramente o parlamentar

em virtude de campanha eleitoral; QUE naquele momento PAULO ROBERTO COSTA

teria aceitado passar o nome da SARGEANT MARINE para SILLAS OLIVA FILHO a

fim de que fosse ela contemplada; QUE, ainda assim, não havia evolução no assunto;

QUE JORGE LUZ utilizou novamente o nome de VACCAREZZA e o assunto, enfim,

começou a evoluir, ainda que de maneira desproporcional, isso porque a ASPHALTOS

tinha vigente contrato de fornecimento e a SARGEANT era contemplada apenas em

eventuais excedentes; QUE LEDU relatava sofrer constante pressão de DAN e

HARRY SARGEANT; QUE souberam que SILLAS OLIVA FILHO, posteriormente,

havia sido transferido para CINGAPURA, tendo sido substituído por CARLOS

ROBERTO MARTINS CARBOSA; QUE competiu a MÁRCIO ACHE se aproximar de

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA; QUE, salvo engano, o DECLARANTE

acredita que MÁRCIO ACHE aproximou CARLOS BARBOS de LEDU; QUE houve

recomeço das tratativas para contratação da SARGEANT; QUE CARLOS BARBOSA

teria afirmado a LEDU que necessitava de ordem de PAULO ROBERTO COSTA para

passar a comprar mais asfalto da SARGEANT MARINE; QUE LEDU confirmou

posteriormente que PAULO ROBERTO COSTA tinha instruído CARLOS BARBOSA a

dividir a demanda de asfalto entre SARGEANT MARINE e ASPHALTOS TRADE; QUE

chegou a viajar com LEDU e CARLOS BARBOSA aos Estados Unidos, em_

tinha por objetivo apresentar ao então Gerente da PETROBRAS
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SARGEANT MARINE, com exposição das sedes, navios e refinarias que possuía;

QUE houve encontros na sede da empresa e um encontro posterior na casa de

HARRY SARGEANT; QUE pelo que se recorda não foram tratados dos aspectos

ilícitos do negócio, isto é, do apadrinhamento político e dos pagamentos de propina;
QUE se recorda de episódio envolvendo a obtenção da fórmula de preço empregada

pela ASPHALTOS TRADE; QUE a fórmula era solicitada a SILLAS OLIVA FILHO, o

qual não a fornecia, na visão do DECLARANTE, para obstaculizar a ação da

SARGEANT e proteger a ASPHALTOS; QUE se tratava de uma formula para

preenchimento das variáveis para compor o preço, envolvendo aferição da logística,

valor do produto, variável do preço de asfalto no mercado internacional ("POTTEN");

QUE a fórmula era necessária para que a SARGEANT pudesse ofertar o preço que a

PETROBRAS desejava; QUE nada obstante a entrada de CARLOS BARBOSA,

atuando segundo instruções de PAULO ROBERTO COSTA, LEDU ainda reclamava

porque dizia que o preço da SARGEANT era sempre mais baixo que o da

ASPHALTOS; QUE toda a negociação técnica do preço acontecia diretamente entre

LEDU e os gerentes e outros funcionários da PETROBRAS; QUE o grupo formado por

MÁRCIO ACHE, LEDU, BO LJUNGBERG, CARLOS HERZ, JORGE LUZ, TIAGO

CEDRAZ, SÉRGIO TOURINHO e o DECLARANTE começou a se desmantelar; QUE

entendia-se que MÁRCIO ACHE estava minando determinadas pessoas do grupo,

informando que elas passaram a se tornar desnecessárias; QUE TIAGO CEDRAZ e

SÉRGIO TOURINHO foram retirados da divisão por MÁRCIO ACHE; QUE,
posteriormente, também foram retirados BO LJUNGBERG e CARLOS HERZ; QUE os

argumentos para a retirada eram vagos, sendo que MÁRCIO informava que eles não

estavam contribuindo com nada, quando, na verdade, entendeu-se que MÁRCIO
estava liberando espaço no grupo para que, posteriormente, viesse a ser ocupado por

MURILO, representante de EDISON LOBÃO;
QUE o papel de RAFAEL ACHE no grupo era mais ou menos equivalente ao

DECLARANTE, uma vez que ambos prestavam assistência a seus pais; QUE RAFAEL

participava de algumas reuniões, mas não tinha, assim como o DECLARANTE, poder

decisório; QUE conforme o grupo ia se alterando, alteravam-se também as

participações nas comissões; QUE se lembra que houve quase uma imposição para

que MURILO BARBOSA SOBRINHO passasse a ter participação nas divisões de

comissão; QUE o DECLARANTE preparava planilhas e documentos contendo estas

divisões conforme determinação de JORGE LUZ; QUE o DECLARANTE e RAFAEL

ACHE entravam nas divisões mais como "pro-forma"; QUE JORGE gostava de

contemplar o DECLARANTE nas divisões, mas o DECLARANTE não recebeu dinheiro

especificamente do assunto SARGEANT MARINE, uma vez que simplesmente não

cobrava o repasse daqueles valores, pois quando precisava de dinheiro, este era dado

por seu pai; QUE para os demais do grupo o DECLARANTE recebia valores a partir de

sua participação; QUE não tem conhecimento se MÁRCIO ACHE repassava recursos

que recebia para seu filho RAFAEL; QUE na medida em que EDISON LOBÃO passou
a ter representação nos assuntos, houve reclamação das demais pessoas do grupo,

uma vez que a operação já contava com apoio de PAULO ROBERTO COSTA; QUE,

nada obstante, a entrada de LOBÃO foi imposição de MÁRCIO ACHE como uma

espécie de "seguro" para que não houvesse futuros problemas nos contratos; QUE

MURILO efetivamente participou de algumas reuniões e até recebeu dinheiro da

operação; QUE LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE e MÁRCIO ACHE atuayaj

nos repasses de recursos a MURILO; QUE acreditava que eles indicavam ffãf
exterior para esse fim; QUE, com o passar do tempo, PAULO ROBER
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enfraquecendo e houve alteração na representação contratual do grupo do

DECLARANTE junto a SARGEANT. Os contratos prévios foram feitos entre a TOTAL

TEC e depois pela PETRAGRAM diretamente com a SARGEANT, Em momento

posterior, LEDU, observando o enfraquecimento de PAULO ROBERTO, na intenção

de manter o negócio mas sem a participação de JORGE LUZ, fez com que a

PENTAGRAM assinasse contrato com a TUTEN, que julgava o DECLARANTE

pertencer ao próprio LEDU; QUE os últimos pagamentos para a PENTAGRAM

relativas ao assunto da SARGEANT foram provenientes da TUTEN; QUE pode se

constatar que depois dos depósitos recebidos da TUTEN não houve transferência de

valores para LEDU; QUE, depois da deflagração da Operação Lavajato, LEDU

procurou JORGE LUZ bastante preocupado e com a idéia de justificar de alguma

forma os pagamentos que a SARGEANT havia feito; QUE LEDU entregou alguns

relatórios e informações para justificar os pagamentos da SARGEAN MARINE para

TOTAL TEC e PENTAGRAM; QUE esclarece o DECLARANTE que não combinou a

forma como seriam feitos os pagamentos para VACCAREZZA, competindo isso a seu

pai; QUE em relação a pagamentos, esclarece o DECLARANTE que depositava para

contas indicadas por PAULO SÉRGIO VAZ ARRUDA e que após os valores eram

entregues em pacotes no escritório de seu pai; QUE PAULO ARRUDA trabalhava com

DIEGO CANDOLO quando este ainda era administrador das contas de seu pai; QUE

CANDOLO se separou posteriormente de PAULO ARRUDA; QUE o pai do

DECLARANTE passou a prestigiar PAULO ARRUDA; QUE PAULO ARRUDA passou

a gerenciar as contas do pai do DECLARANTE; QUE o DECLARANTE interagia com

PAULO ARRUDA quando desejava obter recursos em espécie no Brasil; QUE PAULO

indicava as contas nas quais deveriam ser feitos os depósitos com esta finalidade;

QUE PAULO ARRUDA não tinha efetivo conhecimento da operações conduzidas pelo

pai do DECLARANTE; QUE foi PAULO ARRUDA apresentado pelo DECLARANTE a

HUMBERTO MESQUITA, genro de PAULO ROBERTO COSTA, quando este desejava

abrir uma conta para possibilitar os pagamentos referentes ao fornecimento de asfalto;

QUE BRUNO LUZ apenas apresentou PAULO ARRUDA, não prestando qualquer

espécie de auxílio para a abertura da empresa OST FINANCE e da conta em seu

nome; QUE ROBERTA PRATA era assistente de PAULO ARRUDA e executava suas

tarefas a mando dele; QUE em relação a entregas de dinheiro em São Paulo,

esclarece que JORGE LUZ não possuía estrutura naquela cidade, sendo que pode ter

solicitado a PAULO ARRUDA que disponibilizasse dinheiro em espécie em seu

escritório; QUE PAULO possuía empresa constituída no Uruguai de nome MILLENIA, a

qual era usada para assinar contratos de representação que ele tinha com bancos

estrangeiros; QUE indagado sobre a origem de pen drive contendo materiais

confeccionados pelo DECLARANTE na residência de OTHON PINHEIRO, acredita

que isto pode ter ocorrido porque o DECLARANTE havia contratado no passado os

serviços de PAULO, conhecido como "PAULO SISTEMA", da empresa

DRAFTSYSTEMS, e, por isso, passou a hospedar alguns arquivos em nuvem no

sistema chamado Drousys; QUE, com o aparecimento do nome da ODEBRECHT em

fatos investigados pela Operação Lavajato, PAULO ARRUDA havia comentado que

"PAULO SISTEMA" iria mudar o servidor do sistema de local, sendo que faria uma

cópia dos arquivos hospedados pelo DECLARANTE em nuvem; QUE PAULO

ARRUDA havia lhe apresentado esse serviço; QUE PAULO ARRUDA provavelmente

guardou esse pen drive e em determinado momento lhes deu para OTHON PINHEIRO

na esperança de que este o entregasse ao DECLARANTE ou a seu pai; QUE acredita

que este pode ser motivo para o material ter sido encontrado na residência de OJJ
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QUE ou foi DECLARANTE ou RAFAEL ACHE o responsável pela criação da conta

rwfnrHnt^nmail mm: QUE apenas SÉRGIO TOURINHO, TIAGO CEDRAZ, RAFAEL
ACHE MÁRCIO ACHE, CARLOS HERZ, BO LJUNGBERG, JORGE LUZ, LEDU e o
DECLARANTE tinham acesso à conta de e-mail; QUE foi explicado ao DECLARANTE
que a POLÍCIA FEDERAL teve acesso ao conteúdo da caixa de e-mail da
oxfordgt@gmail.com e não foram encontradas mensagens armazenadas, tendo o
DECLARANTE informado que não foi responsável pela limpeza da caixa, não tendo
maiores informações sobre esse fato; QUE indagado se CÂNDIDO VACCAREZZA
tentou manter contato o DECLARANTE ou com seu pai após o aprofundamento das
investigações da OPERAÇÃO LAVAJATO, disse se recordar de que ele encaminhou
uma mensagem de celular buscando contato, mas não foi ela respondida pelo
DECLARANTE- QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_01.pdf,
referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado,
inicialmente que os assuntos ali tratados, ainda que consubstanciassem e-mails
confeccionados pelo DECLARANTE, atendiam aos interesses de seu pai, JORGE
LUZ responsável pela condução dos negócios. O arquivo trata do relato de uma
reunião do DECLARANTE com SILLAS OLIVA FILHO na PETROBRAS; QUE ao
DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_03.pdf, referente ao material dos
autos n° 5011933-86 2017.4.04.7000, tendo ele explicado se tratar de mensagem de
autoria de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE; QUE ao DECLARANTE foi
mostrado o arquivo eletrônico "_04.pdf, referente ao material dos autos n°
5011933-86 2017 4 04 7000, tendo ele explicado se tratar de mensagem de autoria de
LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o

arquivo eletrônico "_05.pdf, referente ao material dos autos
5011933-86 2017 4 04.7000, tendo ele explicado se tratar de mensagem de autoria de
LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o

arquivo eletrônico "_06.pdf, referente ao material dos autos
5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado que se trata de mensagem redigida
pelo DECLARANTE a pedido de seu pai, ou seja, a mensagem era proveniente de
JORGE LUZ- QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_07.pdf,
referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado
que se trata de mensagem redigida pelo DECLARANTE a pedido de seu pai, ou seja,
a mensagem era proveniente de JORGE LUZ; QUE gostaria de esclarecer que em

determinadas mensagens nas quais existia indicação de supostas reuniões com

PAULO ROBERTO COSTA, isto poderia ter sido mero blefe aos demais membros do

grupo para que parassem de pressionar sobre determinado assuntou ou mesmo para

acalmar a todos" QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_09.pdf,
referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado

que se trata de mensagem redigida pelo DECLARANTE a pedido de seu pai, ou seja,

a mensagem era proveniente de JORGE LUZ; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o

arquivo eletrônico "_10.pdf, referente ao material dos autos n°
5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado que se trata de mensagem redigida

pelo DECLARANTE a pedido de seu pai, ou seja, a mensagem era proveniente de

JORGE LUZ; QUE a planilha anexa à mensagem não foi confeccionada pelo

DECLARANTE pelo que se recorda, razão pela qual não tem conhecimento para

justificar os números ali existentes; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo
eletrônico "_11.pdf, referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4JM.700r

tendo ele explicado que se trata de mensagem redigida pelo DECLARANT-E^apedid

de seu pai, ou seja, a mensagem era proveniente de JORGE LUZ; QUE a
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DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_14.pdf, referente ao material dos

autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se tratar de relato de reunião

do DECLARANTE com SILLAS OLIVA FILHO; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o

arquivo eletrônico "_16.pdf", referente ao material dos autos n°

5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado que se tratar de mensagem de

autoria de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE; QUE ao DECLARANTE foi

mostrado o arquivo eletrônico "_18.pdf", referente ao material dos autos n°

5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se tratar de mensagem redigida pelo

DECLARANTE a pedido de seu pai, ou seja, a mensagem era proveniente de JORGE

LUZ; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_19.pdf", referente ao

material dos autos n° 5011933-86-2017.4.04.7000, tendo ele explicado se tratar de

mensagem originalmente encaminhada por LEDU e com comentários do

DECLARANTE atendendo a seu pai; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo

eletrônico "_21.pdf", referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000,

tendo ele explicado se tratar de mensagem de autoria de LUIZ EDUARDO LOUREIRO

ANDRADE; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_25.pdf,

referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se

tratar de relato de CARLOS HERZ sobre reunião ocorrida na sede da PETROBRAS

com PAULO ROBERTO COSTA, CÂNDIDO VACCAREZZA, VANDER LOUBERT E

JORGE LUZ; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_28.pdf",

referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se

tratar de mensagem de autoria de MÁRCIO ACHE; QUE ao DECLARANTE foi

mostrado o arquivo eletrônico "_31.pdf, referente ao material dos autos n°

5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se tratar de tarefas que foram

designadas aos membros da BRASIL TRADE após alguma reunião presenciai; QUE

ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_36.pdf, referente ao material

dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se tratar de relato do

DECLARANTE de reunião que teve com JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA na
sede da PETROBRAS; QUE ingressou na sede da PETROBRAS para visitar MÁRCIO

ACHE; QUE havia tentativa junto ao superior imediato de SILLAS OLIVA FILHO, isto é,

junto a JOSÉ PEREIRA, para que ele tentasse fazer com que a SARGEANT MARINE

viesse a ser contratada; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico

"_37.pdf, referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele

explicado que o arquivo anexo ao e-mail, isto é, a fórmula, havia sido obtida por

MÁRCIO ACHE; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "__46.pdf",

referente ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se

tratar de mensagem redigida pelo DECLARANTE a pedido de seu pai, ou seja, a

mensagem era proveniente de JORGE LUZ; QUE esclarece que não ocorreu

necessariamente um jantar, mas apenas um encontro com PAULO ROBERTO

COSTA; QUE ao DECLARANTE foi mostrado o arquivo eletrônico "_67.pdf", referente

ao material dos autos n° 5011933-86.2017.4.04.7000, tendo ele explicado se tratar de

resumo em forma de pauta acerca de reunião ocorrida entre os membros do assim

denominado BRASIL TRADE; QUE o Defesa do DECLARANTE compromete-se a

apresentar quaisquer elementos de corroboração que possua para convalidar os

relatos aqui prestados, x/
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Nada-majs havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o

prebentejtermo que, lido e achado conforme vai por todos assinado, inclusive por mim,
]~\y , Cintia Maria Santos MartJDS,-Escr,ivã de Polícia Federal, 2a Classe,

matrícula n° 18.343, que o lavrei.

AUTORIDADE

DECLARANTE :

ADVOGADO

ADVOGADO

BRUNO GDNCÍ.LL/ES LUZ
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