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negócios com a PETROBRAS; QUE esclarece que não ganhou um centavo

com Isso; O DECLARANTE recebia remuneração ou comissão pelos

negócios conduzidos pelo "BRASIL TRADE"? Como se davam os

pagamentos? QUE nunca recebeu nada; O DECLARANTE conhece BO

HANS VILHELM LJUNGBERG? Como e quando a conheceu? Qual sua

relação com esta pessoa? Houve reuniões presenciais com ele? Onde?

Quais os assuntos tratados? O DECLARANTE sabe ou já se referiu a tal

pessoa pela sigla "Bo"? QUE era seu sócio na FONTE NEGÓCIOS e

INTRAPAR; QUE conheceu 80 HANS conheceu na década de 90; QUE 80

HANS foi executivo da empresa MARK RICH na Suíça; QUE sua relação

com BO, como era conhecido, era mais na área de metais; QUE "BO"

também participava das reuniões com a BRASIL TRADE porque ele que

tinha mais conhecimentos na área de petróleo; Qual o papel de BO HANS

VILHELM LJUNGBERG no grupo "BRASIL TRADE"? QUE BO HANS

também tentava buscar negócios com a PETROBRAS, mas que pelo que

sabe, também não se concretizou; O DECLARANTE conhece MÁRCIO

ACHÉ? Como e quando a conheceu? Qual sua relação com esta

pessoa? Houve reuniões presenciais com ele? Onde? Quais os

assuntos tratados? O DECLARANTE sabe ou Já se referiu a tal pessoa

pelas siglas "MA" e "MACHE"? QUE o conheceu nessas reuniões da

BRASIL TRADE; QUE ele era amigo de JORGE LUZ; QUE nunca teve

relação com tal pessoas: QUE manteve pouco contato com tal pessoa para

tratar dessas possibilidades de negócio; QUE MÁRCIO ACHE era ex-

funcionário da PETROBRAS; Qual o papel de MÁRCIO ACHÉ no grupo

"BRASIL TRADE"? QUE acha que pelos contatos que MÁRCIO dizia ter na

PETROBRAS era fazer um lobby na empresa para estruturar negócios; O

DECLARANTE conhece RAFAEL ACHÉ? Como e quando a conheceu?

Qual sua relação com esta pessoa? Houve reuniões presenciais com

ele? Onde? Quais os assuntos tratados? O DECLARANTE sabe ou já

se referiu a tal pessoa pelas siglas "RA"? Qual o papel de RAFAEL



0136

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ACHÉ no grupo "BRASIL TRADE"? QUE não conheceu, mas acha que
era o filho de MÁRCIO ACHE, sendo menino novo, que certa vez seu pai o

levou numa reunião do grupo; QUE não sabe informar, mas acha que ele

apareceu numa reunião apenas de ouvinte; O DECLARANTE conhece

TIAGO CEDRAZ? Como e quando a conheceu? Qual sua relação com

esta pessoa? Houve reuniões presenciais com ele? Onde? Quais os

assuntos tratados? O DECLARANTE sabe ou já se referiu a tal pessoa

pelas siglas "TC"? QUE não conhece e nunca viu tal pessoa, mas esse

nome era mencionado nas reuniões por JORGE LUZ e BRUNO como uma

das pessoas participantes da BRASIL TRADE; Qual o papel de TIAGO

CEDRAZ no grupo "BRASIL TRADE"? QUE não sabe dizer; O

DECLARANTE conhece SÉRGIO TOURINHO DANTAS? Como e quando

a conheceu? Qual sua relação com esta pessoa? Houve reuniões

presenciais com ele? Onde? Quais os assuntos tratados? O

DECLARANTE sabe ou já se referiu a tal pessoa pelas siglas "ST"?

QUE SÉRGIO TOURINHO DANTAS é seu conhecido já há bastante tempo,

sendo amigo e conhecido do BO, sendo advogado; QUE em relação a esses

encontros da BRASIL TRADE, nunca soube que SÉRGIO TOURINHO

DANTAS teria participado; QUE nunca tratou SÉRGIO TOURINHO por ST e

também nunca viu alguém trata-lo desta maneira; Qual o papel de SÉRGIO

TOURINHO no grupo "BRASIL TRADE"? QUE não sabe; O

DECLARANTE conhece a empresa "ENCOM TRADING"? Se sim,

explicar como e para qual finalidade a empresa era utilizada; QUE era

uma off-shore que possuía com BO e era utilizada para negócios de metais;

QUE tal off-shore ficava sediada em British-Virgin ireland; Por que referida

empresa foi liquidada em 2016? QUE foi liquidada porque não tinha mais

sentido em mantê-la, já que não tinha mais utilidade para ela em razão dos

poucos negócios; Referida empresa foi utilizada para recebimento de

recursos destinados a agentes políticos? QUE pelo que saiba não;

Referida empresa foi utilizada para recebimento de recursos

Cf-
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destinados ao PARTIDO DOS TRABALHADORES? QUE náo foi utilizada

para tal finalidade: Referida empresa foi utilizada para recebimento de

recursos destinados a CÂNDIDO VACCARE2ZA? QUE não foi utilizada

para essa finalidade; Referida empresa possuia conta em alguma

instituição financeira no exterior? QUE sim, no Credit- Suisse; Extratos

obtidos indicam que a empresa ENCOM TRADING S.A. possuia conta

no banco BNP Paribas (Suisse) S.A. O DECLARANTE confirma? O

DECLARANTE era o controlador da conta? BO HANS VILHELM

LJUNGBERG tinha controle da conta? Para que referida conta era

utilizada? O DECLARANTE se dispõe a apresentar os extratos de

movimentação financeira da conta? QUE não era o controlador da conta;

QUE tinha acesso à conta apenas para os negócios relativos a metais; QUE

80 HANS também tinha acesso e controle à conta; QUE não possui extratos

da conta; A empresa ENCOM TRADING S.A. foi constituída com qual

finalidade? QUE foi constituída para estruturar melhor os negócios de

metais e sucata como subsidiária da empresa FONTE NEGÓCIOS; A

empresa ENCOM TRADING S.A. possuía alguma outra conta no

exterior? QUE não possuía; Quais eram os principais clientes da

empresa? Quais os maiores deposítantes? Quais os maiores

beneficiários de recursos da conta? QUE náo recorda; O DECLARANTE

tem conhecimento da atuação do grupo "BRASIL TRADE",

especificamente nas figuras de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE

e BRUNO LUZ, para contratação da SARGEANT MARINE para

fornecimento de asfalto para a PETROBRAS a partir de 2010? Explicar;

QUE nunca participou de negociação envolvendo tal assunto e não sabe

explicar; O DECLARANTE teve participação nos episódios envolvendo a

contratação da SARGEANT MARINE? Explicar; QUE nenhuma, não

sabendo do que se trata; O DECLARANTE possuia vinculação com

algum agente ou partido político? Se sim, com quais? Explicar; QUE

nenhuma; O DECLARANTE tinha conhecimento da influência política
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exercida na PETROBRAS? Se sim, cite exemplos de cargos ocupados

por pessoas ligadas a agentes e agremiações políticas. QUE náo tinha

conhecimento; O DECLARANTE tinha conhecimento, à época, da ligação

de PAULO ROBERTO COSTA com o PARTIDO PROGRESSISTA e,

também, o PARTIDO DOS TRABALHADORES? QUE não tinha

conhecimento; PAULO ROBERTO COSTA teve influência no processo

de contratação da SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. QUE não

sabe; O DECLARANTE conhece JOSE RAIMUNDO BRANDÃO

PEREIRA? Como e quando a conheceu? Qual sua relação com esta

pessoa? O DECLARANTE tem conhecimento se tal pessoa possuia

ligação com algum agente e agremiação politica? Se sim, qual? O

DECLARANTE se referia a tal pessoa pela sigla "JP"? QUE nunca ouviu

falar de tal pessoa; JOSE RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA teve

Influência no processo de contratação da SARGEANT MARINE? Se

sim, explicar. QUE desconhece; O DECLARANTE conhece CARLOS

ROBERTO MARTINS BARBOSA? Como e quando a conheceu? Qual

sua relação com esta pessoa? O DECLARANTE tem conhecimento se

tal pessoa possuia ligação com algum agente e agremiação política?

Se sim, qual? O DECLARANTE se referia a tal pessoa pela sigla

"CAB"? QUE não conhece tal pessoa e não sabe responder; CARLOS

ROBERTO MARTINS BARBOSA teve influência no processo de

contratação da SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. QUE

desconhece; O DECLARANTE conhece SILLAS OLIVA FILHO? Como e

quando a conheceu? Qual sua relação com esta pessoa? O

DECLARANTE tem conhecimento se tal pessoa possuía ligação com

algum agente e agremiação política? Se sim, qual? O DECLARANTE se

referia a tal pessoa pela sigla "SIL"? QUE não conhece; SILLAS OLIVA

FILHO teve influência no processo de contratação da SARGEANT

MARINE? Se sim, explicar. QUE desconhece; O DECLARANTE conhece

CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, ex-deputado pelo
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PARTIDO DOS TRABALHADORES? Como e quando a conheceu? Qual

sua relação com esta pessoa? O DECLARANTE tem conhecimento se

tal pessoa possuía ligação com algum agente e agremiação política?

Se sim, qual? QUE náo conhece; CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA

VACCAREZZA teve influência no processo de contratação da

SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. QUE desconhece; O

DECLARANTE conhece ROBERTO FINOCCHI, HARRY SARGEANT III,

HARRY SARGEANT IV, DANIEL SARGEANT, todos executivos da

SARGEANT MARINE? Como e quando conheceu tais pessoas? Qual

sua relação com estas pessoas? Houve reuniões presenciais com ele?

Onde? Quais os assuntos tratados? QUE não conhece nenhum destes

nomes; O DECLARANTE tem conhecimento da assinatura de contratos

de consultoria com a SARGEANT MARINE e que previam pagamento de

comissão pela contratação da empresa americana pela PETROBRAS?

QUE desconhece: O DECLARANTE recebeu algum valor a esse título de

JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ,

indivíduos que receberam os valores da SARGEANT MARINE em

contas no exterior? Se sim, como? Onde? Em espécie? Transferência

bancária? QUE nunca recebeu um tostão; O DECLARANTE confirma que,

em 17.09.2010, a conta da empresa ENCOM TRADING S.A. recebeu US$

46.506,04 da conta da empresa TOTAL TEC POWER SOLUTIONS? Esse

valor se referia à comissão pela contratação da SARGEANT MARINE

pela PETROBRAS para fornecimento de asfalto em 2010? Qual a

destinação dado aos valores? QUE desconhece; O DECLARANTE

recebeu mais algum valor em função do sucesso da referida

negociação ou de contratos futuros que vieram ser celebrados entre a

SARGEANT MARINE e a PETROBRAS? QUE nunca; O sócio do

DECLARANTE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG, recebeu algum valor

a esse titulo de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO

GONÇALVES LUZ, indivíduos que receberam os valores da SARGEANT
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MARINE em contas no exterior? Se sim, como? Onde? Em espécie?

Transferência bancária? QUE desconhece: QUE se recebeu, lhe passou a
perna; O DECLARANTE sabe se outros Indivíduos envolvidos nas

negociações da SARGEANT MARINE, como LUIZ EDUARDO

LOUREIRO ANDRADE, RAFAEL ACHÉ e executivos da SARGEANT

(ROBERTO FINOCCHI, DAN e HARRY SARGEANT), receberam algum

valor a esse título de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO

GONÇALVES LUZ, indivíduos que receberam os valores da SARGEANT

MARINE em contas no exterior? Se sim, como? Onde? Em espécie?

Transferência bancária? QUE desconhece; QUE não sabe nada a respeito

de SARGEANT MARINE; O DECLARANTE sabe se outros indivíduos

envolvidos nas negociações da SARGEANT MARINE, como PAULO

ROBERTO COSTA, SILLAS OLIVA FILHO, CARLOS ROBERTO

MARTINS BARBOSA, JOSE RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, MÁRCIO

ACHÉ receberam algum valor a esse título de JORGE ANTONIO DA

SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ, indivíduos que receberam os

valores da SARGEANT MARINE em contas no exterior? Se sim, como?

Onde? Em espécie? Transferência bancária? QUE desconhece; O

DECLARANTE sabe se houve destinação da comissão para CÂNDIDO

VACCAREZZA ou para outros agentes políticos? Se sim, por que tais

pessoas faziam jus à remuneração? Qual o papel deles no processo de

negociação? Sabe de que forma foram efetuados os pagamentos? QUE

não sabe; O DECLARANTE conhece alguma das seguintes empresas

offshores TOTAL TEC POWER SOLUTIONS, ENCON TRADING S.A.,

YES TRADING CV. ZIPPY ENTREPRISES GROUP S.A., ROSY BLUE

DMCC, BIG PLUTO UNIVERSAL S.A., GREAT FALLS II LTD, OST

ÍNVEST & FINANCE INC, PENTAGRAM ENGINEERING, GROVETOWN

SERVICES CORPORATION e TUTEN S.A.? Se sim, para qual finalidade

foram utilizadas? O DECLARANTE sabia que eram utilizadas para

pagamentos de propina? O DECLARANTE sabia que eram utilizadas
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para pagamentos de comissão originadas de corrupção na contratação

da SARGEANT MARÍNE pela PETROBRAS? O DECLARANTE tem

conhecimento dos reais beneficiários das contas (possíveis doleiros)?

Se sim, quem são? O DECLARANTE recebeu recursos através de tais

contas? O DECLARANTE indicar alguma das contas de tais empresas

para JORGE e BRUNO LUZ ou para LUIZ EDUARDO LOUREIRO

ANDRADE (LEDU)? Explicar; QUE desconhece essas offshores; QUE a

ENCON TRADING náo tem qualquer relação com a SARGEANT MARÍNE;

No grupo "BRASIL TRADE" havia referência a agentes políticos pelos

codinomes de "V1" e V2". A quem especificamente se referiam? QUE

desconhece; Por que em 19.04.2010 o DECLARANTE esteve junto com

CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, JORGE ANTONIO DA

SILVA LUZ e outro agente político na sede da PETROBRAS em reunião

com PAULO ROBERTO COSTA? Quem era o outro agente político

participante da reunião? Quais os assuntos tratados? QUE essa foi a

única vez que esteve na Petrobras e que o tal CÂNDIDO VACCAREZA

estava na reunião, com tais pessoas citadas, para tratar da tentativa de

negócio com a PETROBRAS; QUE não recorda do que foi tratado

especificamente na reunião, mas seria uma espécie de lobby; O

DECLARANTE foi afastado do grupo "BRASIL TRADE"? Se sim, houve

interferência de MÁRCIO ACHÉ para tanto? Explicar. QUE desconhece;

QUE Isso é novidade para o declarante porque saiu de livre e espontânea

vontade; QUE enquanto estava no grupo da BRASIL TRADE nada ocorreu.

QUE se depois que saiu teve algum negócio ai não tem como saber; Foi

recuperado relato do DECLARANTE acerca dos assuntos tratados na

referida reunião (abaixo colacionado). Deverá o DECLARANTE informa

se confirma a autoria da mensagem e os assuntos tratados na reunião,

assim como dar maiores detalhes dos assuntos ali tratados: QUE

confirma que escreveu a mensagem e talvez outras, mas que não seria

possível neste ato detalhar fatos e nomes referidos nas mensagens porque
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precisaria de mais tempo para analisar com cuidado o teor de tais

mensagens. QUE, porém, esclarece que tudo que escreveu tem relação

com o que já foi dito acima, ou seja, que tentava através da BRASIL TRADE

obter negócios com a PETROBRAS, mas acabou não se concretizando

qualquer negócio, nem recebendo qualquer vantagem; QUE posteriormente,

após ter acesso à investigação, poderá, se convocado for, prestar maiores

detalhes;
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Ch«r1«» Wefaih <oxfordgtQjpnail.coin>

(no subject)
1 message

Charles Wetsh <oxfordgtQ^nall.com>
Draft

DaCH

Seuhores.

Vejam abaixo lelatório. dareunião de hoje uo gabinete do PR. coma pre$eDça deVl V2 JL e
CH.

- VI fez a introdução da conversa referindo-se a as discussões anteriores com V2 e JL durante
almoço emBrasília emfinal deMarço, enfatizando osinteresses dopartido para que osnegócios
foss^n viabilizados em tempoadeqtiado.

-VI chamou atenção também parao foto de termos elaborado uma pauta denegócios e projetos
que fossem passíveis de implem^taçfto.

- VI leu os itensda pama de negóciosde forma ampla e apresentou a ENCOMe a mini como a
tiading e o trader,para <q>eracionalizar os negócios .

- Fiz breveapres^tação do meuCV e do Bochamando atenção para nossalargaexperiência
como commodity traders ( metais e petróleo ) trabalhando na Marc Rich / Gleucore. e também o
excelenterelacionamentodo Bo com a Vilol em funçãoda sociedadedesta com a Eurominda
qual o Bo era um dos sócios majoritários.

- Reforceio nosso conhecimentoe acesso aos grandesplayers do mercadode petróleoe nossa
capacidadepara estruturare colocar em pratica as operações svigeridas na pauta de negóciosentre
outras.

- Isto posto discuti item a item da pauta com o PR :

Devo mencionar que o PR teve uma atitude altamente construtiva e profíssioual sem em uenhum
momento demonstrar qualquer animosidade

I) TAMPA : Meicionei que os detalhes técnicos do projeto já eram do conhecimento da
PB e que reunião entre o Pereira e Le estava agendada para 28/04 . Ele confirmou estar a
par dos acoutecuuentos. Eufatizei a imprataocia da tomada de decisão ser feita de forma
ágil evitando que o projeto entrasse nos procedimentos Slandards da empresa. Ele
entendeu perfeitamente a mensagem. VI perguntou se o Pereira era a pessoa certa para
tocar o negocio, e o PR conânnou que sim. Devemos desta forma dar continuidade a
estratégia traçada de dar continuidade ao assunto via Pereira.

Tu*. Apr 27, 2010 at 6:34 PM

2) BUNKER,: Coloquei o interesse da ENCOM em intermediar operações de compra e
venda com os grandes players do mercado com os quais lemos excelente acesso e
relacionamento e desta forma participar regularmente das negociações. Ele viu o nome das

12 4
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Tradiiigs mencionadas napauta e disse que uma vez que a PB já tem negócios diretos coui
eles não poderia aceitar ter a ENCOM como intenuediário. A única maneira seria
trazermos um cliente final e ter um mandatode agenciamento.Esta foi a nunlia leitura
comercial i.e, nãohá comointermediar operações com Tradings . O JL discorda e em
linha com sua \isãopolítica garante que seestniturarmos negócios envolvendo astradings
o PR endossara. Esteé umassunto quedevemos discutir paraencontrar o melhor caminho
a seguir .

3) OPERAÇÃO FUEL OIL - CAMESA : Expliquei que através deconhecimento de
pessoamuitapróxima aosKirshner e também amigodoJL, podemos viabilizar contrato de
fornecimento para a Argentina, substituindo a PDVSA pela YPFB com intermediação da
ENCOM. Nossopleito é para mn contratode aproximadamente 500.000m3. O PR disse
que tinlia interesse na\'enda de fueí oi! para a Argentina, mas ciiamou a atenção de fonua
enâtica.para o fato que aoperação sose materializaria com a apresentação pelo
comprador final de nmacartade garantia de um banco deprimeiralinha. Estaé uma
condição sine qua non para o fechamento donegocio. Ele deu como exemplo luna en^resa
que prometeua carta e no fim de 3 tueses não a trouxe e ele não quer passar por essa
expenência novamente. Assim temos quea\ ançar nasdiscussões como Jorge Roltemberg
para detalhar melhor a operação e ter certeza que podemos obter tal carta.

4) ASFALTO; Mencionei a discussõesque estão em andamentocom o gerente da área e
que o mercadoreporta mna demandaextra de 600.000tons para 2010 em função dos
investimentos do PAC.parao que ele aquiesceu. CoiLsíderei muito ímpnrtante esta
concordância pois antes ele tiuba dito ao BL que ainda não era certo este consumo
adicional. Deixei claroque o nosso pleito era para um fomeciniemo de pelo menos
300.000 tons. Entregueiem mãos a carta de intençõesda SargentMarines. Vejo que o
assunto esta agora bem encaminhando e podemos esperar uma ação do PR jxmto ao SIL.
Desta forma devemos seguir com a nossa estratégia de fazer o follow up junto ao PR ( via
BL ) e também obter a fonnula. Le deve marcai' reunião com o SIL para tentar minímiyar
atritos com ele.

5) PETROLEO: EXPORTAÇÃO PESADOE IMPORTAÇÃO LEVE : Fiz o mesmo
discurso da ENCOM participar nas c^M-açÕes de compra e e venda e apro\ eitei para
mencionar que a VTTOL. através do Mike ( sócio majOTitário). não tem objeçôes de
trabalhar conosco no bunkcr. no pesado . no le\ e. enfim em todo segmento contanto que a
PB sinalize claramente que a ENCOM é o canal de comercialização. PR. no meu
enteudimeuto, reforçou a impossibilidade de ter a ENCOM intermediando os negócios
com tradings pelos mesmos moti\'os apontados no item 2. Ele Disse teríamos que ser
mandatários de refinarias ou de produtores. Com isso os pontos da exigência da caita da
refinaria e dos assays na compra de petróleo acabou não sendo tocado.O JL discorda e diz
que o PR fará operações com Tradings. Devemos então \-er se conseguimos estruturar
negócios com a \TrOL e JL sugere mn encontro / jantar eiitie PR e Mike ou Pablo Galante
da VTTOL. Sugiro discutir a fundo o assunto quando do retomo do Bo auida esta semana.

6) GASOIL PAR-A YPFB ( BOLÍVIA ) - Coloquei que estamos negociando com
representantes da YPFB. atra\ és dos mesmos canais da operação CAMESA. contrato de
fornecimento de 60.000 mensais, eiu bases CFR por caminhões .Ele não tem objeçôes e
disse que poderia disponibilizar o produto em Pauliuea .Cliamou atenção para o mesmos
reqmsitos do íuel oil. i.e carat de garantia de Banco de 1° linha e mandato de agenciamento
para ENCOM.

Vale finalmente mencionar quejo PR destacou que TAMPA e Asfalto soa os projetos com
possibilidades de acoutecerem mais rapidamente e uma vez cumprida as exigências de íúel oil e
gasoil estes também seriam decididos rápido. De um modo geral achei a reunião muito positiva e
espero estar enganado quanto ao meu enteudimeuto das outras operações com Intermediação da
ENCOM

CH

13
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Especificamente quanto a atuação do DECLARANTE no assim

denominado grupo "BRASIL TRADE", deverá confirmar a autoria das

mensagens abaixo transcritas, bem como detalhar e explicar os

assuntos tratados nelas e informando os nomes verdadeiros de todas

as pessoas ali referenciadas, bem como eventuais atos que foram

praticados por tais pessoas, sejam elas particulares ou funcionários da

PETROBRAS: QUE confirma que escreveu a mensagem e talvez outras,

mas que não seria possível neste ato detalhar fatos e nomes referidos nas

mensagens porque precisaria de mais tempo para analisar com cuidado o

teor de tais mensagens; QUE posteriormente, após ter acesso à

investigação, poderá, se convocado for, prestar maiores detalhes;

- arquivo "_13.pdf, material referente aos autos n" 6011933-86.2017.4.04,7000 da 13 VF de Curitiba:

Gcaall
(no subject)
1 message

Charles Welsh <oxfordgt^ina{|.«)m>
Drafl

CharfM Welsh <oxfordgt@0mail.com>

Tue, Apr 13, 2010 at 12:33 PM

Sobre o assunto de Boiivia. eu nao s« se peroisar isna empresa Brasileira o se o Epcotí Trading sufive.
Aqui o endereço da Encom Trading para coniecar;

Encom Trading SA
f.torgan & Morgan Buílding
Pasea Estale, Road Tofwn
British Virgin Islands

Representantes comerciais:

Fonte Energia & Negocios Ltda
Av das Amencas 500

Bloco 21 B-COB 317

Shopping Down Town
22640 -100 Rio de Janewo

Se predsar dooim^tos da Encom. so falar eu mando por email

Abraços

14 Cf-
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arquivo "_28.pdf. material referenteaos autos n® 5011933-86.2017.4.04.7000 da 13 VFde Curitiba;

014S

Caail Charles Welsh <oxfordgt@gm«i.cofn>

(no subject)
1 message

Charles Welsh <oxford0tQgmall.com>
Orafl

Tue, May 4, 2010 at 11:22 AM

Vou tentar transferir o afrnoço de qu^a paraterçaafim de podermos contar com o Bo. Com relação ao
Rottent>erg ele ficou de meretonw e até agora nadalli O Pereira irá resporníeraaida hojeou no máximo
amanhã. Ele me comentou que o PR disse para ele levo"o assunto Tampa junto com Evergiades e
OrchkJ. Acho que é preciso urrra novaação do V2. Nasexta almoço com o Barresdo Petroleo (Carlos e
Bo se estiver aqui)
Amanhã falo com Ledu para entregar o CD da palestra Podíamos ter uma reunião na quinta para
atualização ,das açõeslíl Amarrhã estarei o dia intero p>or conta da definição de rx>sso escritório na
Flolanda porísso seria impossível lazer reunião rra Barra.
Como Carlos Bartxssa estou trertando de montar preço para a operação Bdívia (espero que o Rottnão
dê outra "fijgida')

DeCH:

Não fa possível tranfert reurriáo com Barbosa para hoje.Como conv^sado com MA remarcamos para
próxima segunda.

- arquivo "_31.pdr. material referente aos autos n® 5011933-86.2017,4.04.7000 da 13 VF de Curitiba:
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Caail Charles Welsh <oxfoixlgt@gmali.com>

BL - Todo List for ali (ATUALIZAÇÃO STATUS)
1 rr^sage

Charles Welsh <oxfordg^gmali.com>
Dratl

Prezados,

Segue a lista de cada um com as tarefas que precisam ser observadas:

i=D

1) VeriAcar o ãiteresse da SMem adquira a refinw» de okir^awa. (PENDING)

2) Asfcrito - Ficar em t^a do Sü para nao deixar s^ nacte sem conbDle rrosso. (PENDING)

MA

1) Asfalto - Conseguir a fórmula e o contrato de 175.000 ton com a Asphaltus. (PENDING)

2) Terminal Tampa - conse^ir resposta do JP ao e-mail do LD de 28/abnl, confâmando o interesse em
dar continuidade ao assunto, bem como acelerar a assinativa da LETTER OFINTENT (anexo do e-maH).
(IN PROGRESS)

3) Diesei e Gasolina - verificar informações sobre demarxlas da PB. (PENDING)

4) Argentina - verificar operações com o RcMemberg. (IN PROGRESS)

5) Marcar R^niões com (a) Carlos Barbosa e (b) José Carlos Barros com a presença do BO e CH. (IN
PROGRESS)

6) Apresentação PB - <x)nsegw c^ia da apresent^ão do PR para o setor. (PENDING)

BOeCH

1) VITCX- convidar Vitol para reuniões no Brasil. (DONE)

2) PREEM - onvidar Pieem para reunião no Brasil para possibilidade de toliing com PB. (PENDING) Vai
demorar ate eusería na suecia, para falar peaoalmente com eles

3) E-mail pars JP - Envi» e-maã com os tópicos para o JP. (DONE)

4) Verificar o in^esse da VITOL em adquirir a refraria de okinawa. (DONE)

- arquivo "_36.pdr. material referente aos autos n" 5011933-86.2017.4.04.7000 da 13 VF de Curitiba:
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Gciail Charles Welsh <0xr0rdgtQ9nail.com>

BL - Reunião com JP 07/05/10
1 message

Charles Welsh <oxford0tQ9nall.com>
Draft

Senhores.

Fri, May 7.2010 at 12:31 PM

Nareunião de 07/05/10 às 9hs comJP, agendada às pressas peloMA,f<wain tratados os seguintes
assuntos:

11 Asfalto:

Perguntado sobre a quantidade do contrato. JP confirmou que ele tinha conhecimento de 100.000
ton, e na minha frente ao ler o estudo que o Sil enviou para ele naquele momento, ele m<>gmo
surpreendeu-se que o contrato já estava em 175.000.

Alertei paia o fato de que tiiihamosreceio de que os aditivos continuassem e com isso ficaríamos
de fora sempre.

Quando ele confirmou o valor que estava na NOTA-ABAST do SIL. ele alegou que o Sil deveria
estar fazendo aditivos repetidos dentro do valor delegado à ele. mas que já tinham recebido
ordens do PR para atender ao nosso grupo em todo o excedente que houvesse, mostrou-me a
carta do chefe dele (PR) com o recado escrito a mão e que dizia "Pereira analisar e me falar
urgente."

Eu disse com muita clareza que precisávamos travar nos 175.000 e a partir dai fazer com a SM.
Ele concordou e mostrou-me também a carta que ele estaria submetendo ao PR para responder à
SM. e que em linhas gerais dizia o seguinte: "Obrigado pela carta, estamos atualmente
produzin<k> 3,3 milhões, temos carência na região nordeste, fechamos nossa demanda mès-a-mès,
teremos demanda para os próximos meses e vamos chamar a SM para dar preço". LD é
importante antecipar isto para a SM para não dar curto circuito de que a gente não sabe de nada.
Eles de\em receber na semana que vem pois PR está fora hoje ainda para aprovar e assinar a
carta.

No mesmo estudo (EU VI NA MÃO DELE) que a demanda projetada é de em tomo de 500.000
ton até o fim do ano 500.000 TON ALÉM DO QUE JÁ ESTÁ CONTRATADO COM A
ASPHALTO TRADE.

Em seguida mencionei para ele sobre a necessidade da formula, não para saber preço de
ninguém, mas simplesmente não levar uma rasteira quando apresentássemos nosso preço. Ele
disse que pegaria e me passaria. Na mesma hora ele saiu da sala e pediu para lun dos assessores.

Há pouco recebi ligação do MA dizendo que o JP já tinha passado para ele a formula.

21 Tampa;

Sobre tampa, li para ele a resposta ao e-mail e combinamos que eu mandaria o e-mail (enviado
hoje ll:29am).

17 C5^
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Ele niostrou-me a nota interna que foi submetida ao PR com os passos dados e ligou na minha
frente para a Sandrapara cobraragilidade.

Informou que estavam fazendo tudo rapidamente e que o PRdeu recado claro que tem interesse
que o negocio seja feito. Pediu que no encontro com PR, fosse cobrado dele agilidade quando
fosse mandada paraelea DIPsolicitando a assinatura da carta de intenção.

Falei sobre a necessidade da pressa e ele disse que a Sandra entraria em contato conosco com os
próximos passos (O que já fez hoje às 11:26am).

Em suma. sobre Tampa a coisa está andando muito bem, eu vi que estão produzindo e-mails e
papel internamente, e portanto deixei registrado que a nossa aflição seria o tempo e mostrarpara
a lOTC que a coisa estava evoluindo.

31 E-maü do CH nara gle

JP combinou comigo para fosse mandado um novo e-mail do Carlos, onde não sejam
mencionadas as mformações antecipadas, para não parecer que ele está nos fornecendo.

De posse deste e-mail, ele disse que responderia com as linhas gerais dos procedimentos da PB e
que nos colocaria em contato com as envidas áreas para tratar dos assuntos em questão.

Voltou a mencionar, que apesar da força política que precisamos apresentar refinarias e que ele
vai fazer chegar até nós informações sobre demanda de petróleo. E que não existe negocio
nenhum na empresa qiK fuja a estes procedimentos. Sugeriu que foquemos na Vitol e que
busquemos também outra refinaria, mencionando que eles hoje já vendem para 40 refinarias no
mundo, mas que torcia muito que trouxéssemos um neg^io para fazer, apesar dele achar este
tema conqilexo.

Sobre a Vitol. ele ainda mencionou que recentemente assinaram um MOU com eles em 2008
mas que fizeram ZERO, e que o CEO da Vitol tinha estado com o Gabrieli e com o próprio PR
mas que nada aconteceu, apenas uma com{Ma de óleo leve <pie eles tinham e que interessava à
PB. Dando a entender que nada tinha acontecido por culpa da própria Vitol.

Ele mencionou também que coti a Gl^core, estava havendo uma ^uoximação mas que nada
estava ocorrendo. E me falou em tom de pergunta: *Tião sei se vocês tem relação com eles, mas
nada esta ocorrendo por enquanto".

Sobre os outros assuntos do e-mail do Carlos, ele disse que iria dar prosseguimento na resposta
do novo e-mail, mas que no caso da YPFB. Gasoil. Fuel Oil, na maioria dos casos teria que partir
de nós pois a PB seria a vendedora a partir de nós, para os casos em que haviam problemas de
credito e que houvesse necessidade de uma trading no meio. Sobre o buuker. ele disse a mesma
coisa, quanto à armadores que tinha dificuldade âe credito.

CH. eu vou pr^>arar o novo e-mail e te mandar para você reoiviar para JP.

Senhores JP está octremamente pro-ativo e devidamente briefado pelo PR. Isto está muito claro.

abs

18
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- arquivo ".SS.pdr, material referente aos autos n°5011933-86.2017.4.04.7000 da 13VFde Curitiba:

^ 0150

Charles Welsh <oxfordgt@gmail.com>

ORCHID
1 message

Charles Welsh <oxfordgt@gfnall.com>
Draft

BUJL/MACHE/CHH /BO

Fri, May7. 2010 at 7:30 PM

fizcontato hoje com amigo da chevron (atualmente na area de tancagem r>a califomia). o mesmo não
sabia de nada deste projeto de postos mas ficou de se informar e dara retomo sobre ter ou nao acesso a
pessoa encarregada do assunto
farei o follow up

Led

- arquivo "_41.pdf. material referente aos autos n" 5011933-86.2017.4.04.7000 da 13 VF de Curitiba:

Charles Welsh <oxfordgt@gmail.com>
brCix)^

INITIAL STEP OF TESORO TOOLING
1 message

Charles Welsh <oxfordgt@gmall.com>
Draft To: BO

PLEASE SEE ENCLOSED

Led

The initial step of the deal.doc
27K

Sun, May 9, 2010 at 9:47 AM

- arquivo ''_49.pdr, material referente aos autos n® 5011933-86.2017.4.04,7000 da 13 VF de Curitiba:
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Charles Welsh <oxfordgt^majl.a>ni>

Thu, May 13,2010 at 12:18 PM

O Bofalou com o Mlke Loyaque esta disponível para uma coneversa em Houston neste domffigo.
Estamos organizando para que Bo viaje no sabado a norte chegando por volta de 6:30 em Houstwi.
Como díS(»itido esta conversa é muito imp<xtantee sabermos o "Delta" a ser aplicado no hjei oilé
^ndamentòl.
MA por favor nos avise o quanto antes.

CH

- arquivo "^ôrt.pdf. material referente aos autos n® 5011933-86.2017.4.04.7000 da 13 VF de Curitiba:

Caail
kr<.AX^

(no subject)
1 rrrassage

Charles Welsh <oxfonjgt@gmall.com>
Drafl To: Mache

DeCHH;

Charles Welsh <oxfordgt@gmail.com>

Wed, May 26, 2010 at 12:43 PM

Com base na ultima informação do BO sJ conversa com CAB, vale a a sua interferência na tentativa de
apressar o fechamento e chamar a atenção p^a as pressões poUidcas para confusão dos negoctos.
Realmente a difermça esta grande mas rtnportante pressiortar e ter um feedback preciso da situação.

- arquivo "_67.pdf, material referente aos autos n° 5011933-86.2017,4.04.7000 da 13 VF de Curitiba:
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Caail
hrGiik-ij(ic

BL - Pauta da Reunião de 27/5/10
1 message

Charles Weísh <oxfo{dg^gmail.com>
DraftTo: Todos

CH.

Charles W«ish <oxfordgt@gmall.com>

Thu, May 27, 2010 at 9:19 PKI

Nâo se preocupe com isto. Segue um resumo dos assuntos tratados;

1)CAB-Ful Oil
- BO ficou de consegui o valor mtfiimo com Vitole MAo valor máximo com CAB.
- MA ficou aindade sensit>iiizar CAB para a nossa operaçãodiminuindo a partedele.

2) Asfalto
- LD vai continuar tentandofrtar com o Silaté ammhã. Caso nao consiga BL vai tentar.
- LDestá trabalhando no scnpt e na proposta.
- Definiremos próximo passo após conversa com Sil.
- LD confirmou com o pessoal da SM que recebeiwn a carta em Bahamas.

3) Tampa
- BL infrxrrKXJ c^e a Suidra ligou hoje novamente e que está sensível ccxna rxissa pressa
- Foi muito doa atMindo as outras operações c^e eles estão analisarxio na R. (Chesrron, Exxon,
Evergiades) e alertou para o preço da Oiltankingde 0,95 que foio nrotivoda não cona)fdáncla PB com
Oiltanking.
- Sandra mendonou ainda sobre a vocaçao do porta de Tampa (vtsao PB).
- Comentou que estava dependerxio do jixidít» para mandar a versão da LOI.
- Ao final SafxJra pediu <^iefosse esdaredda a relaçao lOTC com STT.

4) Óleo de Soja:
- MA ficou de falar com o Carrilho e informar o LD.

5) Aegean;
- MA informou que esteve com o Cônsul e ccxnbinaram o fee deveria ser combinado entre JL e
Cônsul.

- Cônsul viaja na quinta e esta conversa devaria ser antes da viagem dele.
- Nosso fee seria um t>rok^age fee em dma do valor do afretamento do navio.

6) Etanol;
- MA informou que o novo gerente, 8t)âixo do Jorge é o Texeira, que foi iridicado pelo JP.
- LDd^ idéia de carimbarmos operações com Vertical, Cos^ e outras, combinando ixna estrategia com
JP para que o Texeira, indique LD para viatxlizar operações
- MA ficou de telar com JP que está em Houston junto ccxn Texeira.

7) Reunião Zonis com LD
- JL ficou de cot>rar do VI para levar LD para conversar com Zonis (BR).

Atxaços

- arquivo "_73.pdf, material referente aos autos n" 5011933-86.2017.4.04.7000 da 13 VF de Curitiba:
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Gi
Fuel Oii Argentina
1 message

Charles Welsh <oxrordgt^mall.com>
Drafl To: Bo^odos

From CHH:

Charles Welsh <oxfordgt@gmail.com>

Wed, Jun2.201Qat11:29AM

OABtokJ Mache that Pacific presented a new bkl for 50.000 mt to /Vgentina on same sch^ne
Camesa /PEDVSA/Petromar. OABc») bring the operation to us.
Sc this could be an opprtunityf<w VItol but As far I understand they are not interested to sell to Argentina
on an ord^ry way wheras they would to use Iheir termal facilíttes txil rather on a stmctured
operation as Aseems to be the case, whtch they would basic^ly fínance it. Do you see Vitol beà^
kiterested ???

M«^cio, I assume we need Rotiemberg s si^port in order to rep^ace Pacific. Piease clahfy prkx Bo talks
to Vitol

Mache aiso said Rott^berg confirmed lhe SOO.OOOmt deaí wiíl revived as from July. So we have to keep
Vitol wwm.

0133

Dentre os materiais ora apresentados, existe tabela de negociações

conduzidas pelo BRASIL TRADE, grupo que o DECLARANTE integrava,

que seriam de interesse de CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA

VACCAREZZA e outro agente político. O DECLARANTE confirma que

houve solicitação de vantagem por CÂNDIDO VACCAREZZA

relativamente aos negócios abaixo? Como foram pagas as vantagens?

Detalhar; QUE desconhe totalmente; QUE esclarece que não ganhou nada

com isso. QUE participou apenas do início da BRASIL TRADE; QUE até

quando participou não havia nada em concreto; QUE apenas Iniciou um

processo sem saber do tamanho do que ele ia se tornar; QUE repete que

não ganhou nada e também não sabe informar se alguém ganhou; QUE se

tivesse ganhado alguma coisa a sua empresa não estaria quebrada e

devendo R$ 4 milhões ao governo;
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Operações de Marketing

06/Afar«/2010

rriM A^NTO RESUMO OB& EmCTATlVA

1 Tanc^em Tampa
Grivo lOTC é corrcessionário da área do porto de Tampa,cuja
proposta de leasír^pareeria/sodedade está sendo apresentada para a
Petrofaras em (J7/Abril.

Residtado trazido a valor

presente de uma operação
de 20 anos

R$14.000.000

2 Bwker Operações de vertda de combustível de navio (burAer). R$3.soaooo

3 AsMto

Venda de Asfaltoda Sargeant Maríne (maior player mumid do setor)
para a Petrobras. É. viável um contrato de fornecimento de 10 meses
(PAC—Programa de Aceleração do Crescimettto). Considerando 30.000
tDrvfmès com um delta médio de USS 20,00/ton

Resultado trazido a valor

presente.
RS 7.000.000

4 Petróleo (Leve e Pesado}

Compra de petróleo pesado da Petrobras (M«lin e Albacora) e venda
de petróleo leve para a Petrobras. Necessáriaajuda para flexRHÍItar as
regras, tais corrw apresemar carta de refirtaría no ato.

Considerarrdo USS

200.00Q/op»ação e 1
operação por mès até o fím
do ano.

R$ 1.260.000

5 Camess (Atgentttta)
Corttpra do goverrw Argentino de óleo combustível da Petrobras.
Ver>da a ser feita através de leilões da CAMCSA, corRrolada p^
parceiro Argentino.

Resultados a serem

dívicfidos y>a K entre grupo
Brasil e grupo Argentina.

R$ZOOO.OOO

6 Etvtol(BR}

Compra de etancrf para o mercado interiM (M Distribuidora) com
arMedpação de pagamento. Estima-se que cada operação de
arMedpação atinja RS 55 milhões com um fee de sucesso de 3% sobre
0 valor da «itecípaclo.

Consider8r>do que
consigsnos re^zar duas

operações de R$ 1.^.000
cada.

R$1.320.000

7 Gasoil Ver>da de GasoU. R$1.400.000

eXPeCTATtVA TUTAl RS 50460000

Prenúsa: USS l.OO ° RS 1,7S

Além dos pagamentos relativos a contratação da SARGEANT MARINE

pela PETROBRAS para fornecimento de asfalto, houve outros

pagamentos a CÂNDIDO VACCAREZZA relativo aos demais negócios?

Se sim, informar quais, bem como o modo pelo qual os pagamentos

foram realizados. QUE desconhece totalmente: QUE não tem a menor

noção do que se está falando; Dentre os materiais ora apresentados,

existem outros documentos que revelam atos supostamente praticados

por CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, tais como o documento

abaixo e os itens 3, 5 e 6. Deverá o DECLARANTE informar qual sua

participação no assunto do item 3 (Bio Combustíveis); no assunto 5

(Operação Macro), informado do que se trata a solicitação de "V2" para

apoio na ordem de R$ 100 milhões com a utilização da empresa

ENCOM; e no assunto 6 (Formação da Trade Brasil); assim como a

participação societária descrita no item 2, devendo o DECLARANTE

esclarecer quais os indivíduos identificados por JL, BL, M, BO, CH, T,

S, A2 e reserva e quais os papeis que elas tinham nos fatos referidos

no documento: QUE reconhece que alguns fatos e situações listadas foram
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tratadas pelo declarante como possibilidade de projetos, mas que precisaria

de mais tempo para esclarecer com detalhes cada descrição abaixo: QUE,

porém, em relação ao item 5, OPERAÇÃO MACRO, o declarante afirma que

não teve qualquer participação;

1) Local de Fundonamerto - Proposta de ter-se wn escrttàrio no da ddade
junto com Cl DA/Rio, dMdiria o espaço e os custos

2} Rjfxlacão - Bn andwnento a Idéia de se kKentivar a fur>daçâo p^ticipar da
Trade Brasil.

3) Bto Combu^í^s - PB - l^omovlda reurtilo de CH axn gerente geral de Bío
Combustíveis que apokxj a idéia e já solkJtou que se a^x^esentasse projeto.
Carlos Herz Irá apresentar Inicialmente propor pata venda à índa de 400
ml/m' mês.

"t) EtancJ - BR Dt^burdora - Acertado só o c^ínho nao operack>r»l
viatílizará a possibilidade de entrar-se em um programa de grandes dimensões
de pré-pagamento. Falta coordenar-se com T.

5) Operação Macro - Está servio apresentada rermião do dia 22/03/10 ao Diretor
imia sdicitaçâo do V2 para mensalmente apresentar-se operações da Trade, de
fc^ma a viabilizar-se apdo da ordem de R$ 100 milhões. Para tníck) destas
operaçõfô utilizaremosa empresa ENCON TRADING.

6) Forríracão da TRADE BRASIL - Conx) explanado por CH e 80, o custo para
imji^ementaçâo de uma Tradir>g rra Brasil é alto, razão pela qua! a Trade Brasil
deverá ser corrstítuída inidaimente de forma OFF-SHORE para as operações
irtid^ e logo que se tenha sustentação própria viabilizaria-se uma empresa rto
Bra^l visto ser irtfenção de que a FurxJaçâo venha entrar de sócia ou mesmo
operar crxn a Trade Brasil.

7) Operação de Asfalto - Operação sendo coíKkiada por B e L relativa a
fomecãnento para Fortaleza e S^ador da ordem de 10.000/15.000 tor>eladas
métrica^mês, de Abrila Dezembro de 2010.

8) T^pa - Utilização do Porto da SM. L coorden^xk). J falará com fXFebx para
definição.

9) Argentina - JR - Prorrwvido encontro de JR com M aonde surgirexn boas
CHXxtunidades para operar em conjunto Trade Braal e Argentina. Em principio
definiu-se que os resrdtados s&iam competidos Vz a Vz.

10) OefKOTe - Operação de 400 mil a 1,2 milhões de barris de óteo combustí^.
BCfl^ de ^lar axn a Glencee.

12) Partictoacão Sodeteria - (proposta inidal - necessário re>^sar)

X + BL

M

BO + CH

L

T + S

A2

Reserva

15

15

15

15

15

15

10
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0156

Dentre os materiais ora apresentados, existem outros documentos que

revelam atos supostamente praticados por CARLOS HENRIQUE

NOGUEIRA HERZ, tais como o documento. Deverá o DECLARANTE

informar qual sua participação no assunto do item 2, assim como

esclarecer o que significava "Fortalercer Márcio junto à Pereira/A2",

"Identificar outras oportunidades", "Márcio cooptar agentes internos"

e "Carlos Hers e Bo operarem as oportunidades identificadas". Deverá

também esclarecer onde ocorreu citada reunião: QUE, resumindo, eram

conversas faladas no grupo; QUE não eram faladas pelo declarante; QUE,

porém, cabia ao declarante e a BO a potencial parte comercial do projeto,

mas que o declarante não entendia nada de petróleo;

Româo Tiidiog era 02/02/2010

1. Oportnoidades imediatas existeites:

1 f Tra<4wtp fU produlos:

a. EBTEparaGiencore-Prodiiâo Bnskeat;
b. Cn}deRoDcadoreMaritmparaGleoco(eou\^t6l;
c. Bonkerpara Mkaii / Pvfitsubishi / Cfaevraa;
d Fueloil residual; raSA-roVSA;
e. Etanol para Ifidia-40.000 in3.

1 7 Tarapom ^Inpabca:

£ Taocagem de gás emNavio;
g. Sasta Luda (HoustoiO - taoc^em existeote daHESS.
L PortEveiglades-Processo bãtatóno em F(»tLauderdaleFL.
L Lomiania-Basic Eitergy (proposta feitapara Zelada e Otávio CintnO
j. AfetaroPTrtQS- ^ualmente 74 aavios aBetad» com veDdmentosem 2010.

Z Pfóaimospassos:

Zl. FortalecerMárdo junto à FereirVAZ
2Z. Identificaroitras oportunidades;
23. Márdo cooptar gentesinternos; e
Z4.Cark»1^1 eBo operaram asoportmidades identificadas.

3. Ptóxmia raunâo: 09/02/2010 às 18<Kttis
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Dentre os materiais ora apresentados, existem outros documentos que

revelam atos supostamente praticados por CARLOS HENRIQUE

NOGUEIRA HERZ, tais como o documento. Deverá o DECLARANTE

Informar qual o significado das divisões abaixo, esclarecendo quais

são as pessoas referidas por MA, RA, JL, MURILO, LEDU, BO, CH, ST,

TC, CAB, JORO, JP e quais os papeis que elas tinham nos fatos

referidos no documento: QUE não sabe dizer; QUE acha que talvez sejam

Idéias do grupo; QUE náo tem conhecimento desse documento; QUE de sua

parte nada disso se concretizou; QUE até a sua saída tudo ficou na base de

projeção de negócios;
1 1

C( 'NVERSADO MA| RA 40%

J. + BL 40%

K^mo 20%

1
40% P0L|(PT/Fk^oe) i

40% COORDENAÇÃO ma£ra 20%

20% CASA X + BL 20%

20%

20%

LEDU

feÒ 4 ÇH
ST + TC 20%

MAh RA

PL
16,67%

16,67%
16.67%

X +

LEDU
CAB

JORÕ
16.67%

16.67%

JP 16,67%

POSSIB MW

)A

-

MA +

X + B

RA

L
40%

40%UDEI
miP» 0 20% 33%1

j

40%COORDENAÇÃO
CAB 33%

CASA JORO 33% 25%

JP 33% 33%

RAD( >RE>

BO 33%

OREI 1^ 1 33%
LEDW 33%

25%

33%
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Dentre os materiais ora apresentados, existem outros documentos que

revelam atos supostamente praticados por CARLOS HENRIQUE

NOGUEIRA HERZ, tais como o documento. Deverá o DECLARANTE

informar qual o significado das divisões abaixo, esclarecendo quais

são as pessoas referidas por MA, RA, JL, LD, BO, CH, ST, TC e quais

os papeis que elas tinham nos fatos referidos no documento; QUE

desconhece;

Resuftados da operação: I

—

Qtd. m 24.753,018
ÜS$/MT 25.00
FEE 618.825,45

Cor ribinado:

Coordenação 40,00% 247.530,18
Operação 40,00%

20,00%

247.530,18
Casa 123.765,09

1

Div são da Operação:
MAeRA 20,00% r 49.^,04
JLeBL

LD

20,00%! 49-506,04
20.00%' 49.506,04

20,00%' 49!506,04
|STeTC 20,00% 49.K)6.04

O DECLARANTE conhece JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES? Como o

conheceu? Em quais circunstâncias? Tal pessoa também integrava o

grupo "BRASIL TRADE"? Tal pessoa recebia valores de comissão

percebidos pelo grupo "BRASIL TRADE"? QUE não conhece; Dentre os

materiais ora apresentados, existem outros documentos que revelam

atos supostamente praticados por CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA

HERZ, tais como o documento. Deverá o DECLARANTE informar qual o

significado das divisões abaixo, esclarecendo quais são as pessoas

referidas por PT, LOBO, DIR, GERENTE, MU, JL, LD, MACHE, BL,

27
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RACHE e quais os papeis que elas tinham nos fatos referidos no

documento: QUE não tem a menor idéia;

18/03/2011

Passado Presente Sugestão M Alternativa 1 Alternativa 2

PT 40,00 24,00 24,00 24,00 24,00
LOBO - 24,00 24,00 24,00 24,00
DIR 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00
GERENTE - 13,00 13,00 13,00 13,00
MU - 8,60 12,90 6,75 6,15
JL 13,33 8,60 12,90 (t^LD) 6,75 6,15
LD 13,33 8,60 - 6,75 6,15
MACHE 13,33 - - 6,75 6,15
BL - 1,20 1,20 - 1,20

RACHE - - - - 1,20

Dentre os materiais ora apresentados, existem outros documentos que

revelam atos supostamente praticados por CARLOS HENRIQUE

NOGUEIRA HERZ, tais como o documento. Deverá o DECLARANTE

informar qual o significado das divisões abaixo, esclarecendo quais

são as pessoas referidas por Pol, Dir, BT, MA, JL, LD, MU, BL, RA,

CAB, JR, JP e quais os papeis que elas tinham nos fatos referidos no

documento: QUE desconhece mas que poderá após o acesso à

investigação tentar identificar algumas pessoas nas letras apresentadas;
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Pol - 35%

Dir- 15%

BT - 50%

Dos 50% da BT:

Operadores:

MA-8%

JL-8%

LD - 8%

MU-8%

Suporte:

BL-1,5%

RA-1,5%

Casa:

CAB - 5%

JR-5%

Reserva (possível p/ JP) - 5%

• 0160

Caso o DECLARANTE tenha negado o recebimento para si de vaiores

da comissão recebida pelo grupo "BRASIL TRADE", indagar se, diante

da informação de que existem diversos registros documentais de tais

pagamentos, bem como confirmação por prova testemunhai, pretende

confessar a prática de tais crimes, uma vez que os valores de comissão

só foram pagos em razão de crimes de corrupção praticados pelo

DECLARANTE, por RAFAEL ACHÉ, MÁRCIO ACHÉ, LUIZ EDUARDO

LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG, PAULO

ROBERTO COSTA, SILLAS OLIVA FILHO, CARLOS ROBERTO

MARTINS BARBOSA, JOSE RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, BRUNO

LUZ, JORGE LUZ e CÂNDIDO VACCAREZZA7 QUE continua negando

qualquer envolvimento na prática de crimes e recebimento de valores; Nada

mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o

encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com 0(a)
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declarante e comigo, FERNANDA DANTAS, Escrivã de Polícia Federal,

Classe Especial, matricula t,5.600, que o I

AUTORIDADE

DECLARANTE :

ESCRIVÃO(Ã)

30
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Evento 43 - MANDBUSCAAPREENC9

Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná

13* Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888. 2" andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br- Email: prctbl3dir@jfpr.jus.br

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA N" 5028412-57.2017.4.04.7000/PR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 700003700741

Endereço: Rua Aperana, 66, ap. 402, Leblon, CEP 22.450-190, Rio de
Janeiro/RJ

Carlos Henrique Nogueria Herz, CPF 363.104.257-49

O Doutor Sérgio Fernando Moro, Juiz Federal da 13® Vara Federal
da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, na forma da lei e
por decisão proferida nos autos em epígrafe,

Manda, a qualquer Autoridade Policial a quem este for apresentado -
observando-se o disposto no art. 5°, X e XI, da Constituição Federal, e nos artigos
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 e 250 do Código de Processo Penal - que, em
seu cumprimento, proceda à BUSCA e APREENSÃO na Rua Aperana. 66. ap.
402. Leblon. CEP 22.450-190. Rio de Janeiro/RJ. endereço de Carlos
Henrique Nogueria Herz. tendo por objeto a coleta de provas relativas à prática
pelos investigados dos crimes de corrupção, concussão. lavagem de dinheiro,
associação criminosa, evasão fraudulenta de divisas, violação de sigilo funcional e
de falsidade, além dos crimes antecedentes á lavagem de dinheiro,
especificamente:

- registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas,
ordens de pagamento e documentos relacionamentos a manutenção e
movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou
de terceiros, bem como patrimônio em nome próprio ou de terceiros;

- documentos relativos a pagamentos a agentes públicos ou a agentes
políticos envolvendo contratos da Petrobras ou de outras estatais e
entidades de Administração Pública;

- documentos relativos ao contrato da Petrobrás com a Sargeant
Marine, especialmente, mas não somente, relativo a pagamentos ou
negociação de comissões a agentes públicos, políticos ou privados;

0162
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- documentos relativos a negociações com a Petrobrás ou com a BR
Distribuidora, com intermediação ou influência de agentes políticos,
inclusive com a SargeantMarine ou com a Quimbra;

- documentos relativos à titularidade de propriedades ou a
manutenção de propriedades em nome de terceiros;

- documentos relativos à criação de empresas off-shores em nome
próprio ou de terceiros;

- documentos formais ou informais relativos à prestação de contas a
terceiros;

• HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrônicos, de
qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos
investigados ou de suas empresas, quando houver suspeita que
contenham material probatório relevante, como o acima
especificado;

- valores em espécie em moedaestrangeira ou em reais de valor igual
ou superior a R$ 50.000,00 ou USO 50.000,00 e desde que não seja
apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.

Fica autorizado, no desempenho desta atividade, o acesso pelas
autoridades policiais a dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas
armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônicos de
qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados, com a
impressão do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão, nos termos
acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos
rígidos.

Fica autorizado, desde logo, o acesso pelas autoridades policiais do
conteúdo dos computadores e dispositivos no local das buscas e de arquivos
eletrônicos apreendidos, mesmo relativos a comimicações eventualmente
registradas.

Fica autorizado o arrombamento de cofres caso não sejam
voluntariamente abertos.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo T.
inciso III, da Lei 11,419, de 19 de dezembro de 2006e Resolução TRF 4" Região n° 17,de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://\vww.trf4.jus.br/trf4/processos/veriílca.php. mediante o preenchimento do código verificador
700003700741v4 e do código CRC 4d714c4a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 02/08/2017 15:28:07
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OPERAÇÃO LAVAJATO

EQUIPE

0164

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

AU.OS n. b-07 -SV. 2,-^1 .(/{
Mandado de Busca n° ^000(^3 ^QO^i

)(S)S) /! 1\ y^dia(s) do mês^de
'Oi

Busca e Apreensão, exarado pelo MM Juiz da

nos autos do processo em epígrafe, a equipe de Policiais ^Feder^is chefiada peio

2017, nesta cidade de

Por

latrícula

Matrícula

compar^eu

matrícula [ W JT. \

no endereço

A ^
>1 Ü pi /̂(Tcj i (/oó^fí "2-Vo

Jipe proc^eu àleitura do Mandado, tendo franqueado oacesso aos

m cunpf9ftmerjto ao ManGíado de j
AALA^jJÉÍJWA'

oportunidade, ochefe dk equipe proceiieu à leitura do Mandado, tendo franqueado
policiais, que deram integrai cumprimento àdeterminação judiciai, logrando êxito em arrecadar e
APREENDER o seguinte:

pelos

MA In 1 J,,
matrícula ^ V̂

pramencionado

sendo recebidos

ITEM QTDE
DESCRIÇÃO ^ 7

h1 o\ 1^Lfr^í Ca CtrLJ
\i 1

/Vi' pLbV <- C lún coiLijAMAf—
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OPERAÇÃO LAVAJATO
/

Observações: (/f A Ò^

0166

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o pres^te c lido e achado conforme, vai
devidamente assinado, inclusive pelas testemunfíasT^e / o presenciaram, inclusive o
consentimento para adentrar no imóvel. Eu,

, Escrivão de Polícia Federal, que o lavi^i.

CHEFE DA EQUIPE;

PROPRIETÁRIO/MORADOR DO IMÓVEL:

TESTEMUNHA POLICIAL

TESTEMUNHA POLICIAL :

ADVOGADO:.

OAB:

TESTEMUNHA] V

CPF _

Endereço:

TESTEMUNHA:

CPF,

Endereço;

Telefone

ASSINATURA;

O

|\ a

» 17 4n. OI
ta ia

t

, Matrícula

Telefone; Q ASSINATURAi/g^^^^^i^r^ 1 fWA'
"iV \ í

OA^UoVMmH dl ^



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
LAVA JATO/DELECOR/DRCOR/SR/DPF/PR

LAVA JATO 44

IPL 1617/15

EQUIPE RJ-07

CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ
363.104,257-49

AUTO DE APREENSÃO MÍDIA
N° 1318/2017

Mandado de Busca e Apreensão n° 700003700741

Pedido de Busca e Apreensão n° 5028412-57.2017.4.04.7000

0167

Ao(s) 21 dia(s) do mês de agosto de 2017, nesta Superintendência de Policia Federal, em
Curitiba/PR, onde se encontrava FILIPE HILLE PACE, Delegado de Polícia Federal,
matrícula n° 19291, lotado na SR/DPF/PR, na presença das testemunhas VÍTOR MARTINEZ
BATISTA, matrícula n° 18652 e HUMBERTO CLÁUDIO SANTANA VIANA, matrícula n°
9811. ambos servidores da Policia Federal, em exercício nesta SR/PF/PR, pelo mesmo foi
determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo
discriminado:

MATERIAL

ITEM
ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

1 1
01 (UM) APARELHO CELULAR IPHONE MODELO A1688, ID: BOG-
E2946A. IC: 579C-E2946A, DE COR CINZA COM CARREGADOR

2 4 01 (UM) HD EXTERNO MARCATOSHIBA SN: 14L6PYAJT1ZB

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e
Arrecadação, referente a CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ (363.104.257-49), no
endereço situado na RUA APERANA, 66, APTO 402, LEBLON, CEP 22.450-190, RIO DE
JANEIRO/RJ, por força do Mandado de Busca e Apreensão n° 700003700741 - Pedido
de Busca e Apreensão Criminal n° 5028412-57.2017.4.04.7000, expedido pelo MM.
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•PERAÇÃO LAVA JATO 44

0168

Federal da 13® Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo,
determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qua^epois de lido e
achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu, LEONARDO
CARBONERA, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 19.315, que o ladeei.

AUTORIDADE POLICIAL:

TESTEMUNHA :

TESTEMUNHA:
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OPERAÇÃO LAVA JATO
Memorando n® 6529/2017 - IPL 1617/15-4 SR/PF/PR

0169

Em, 21 de agosto de 2017.

Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/PR.

Assunto: Espelhamento Mídia - MÍDIAS

Ref. Investigado: CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ (363.104.257-49) - LJ 44 • RJ-07

A fim de instruir os autos do IPL n° 1617/15-4-SR/PF/PR - Operação LAVA JATO 44 - Equipe

RJ-07, investigado CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ (363.104.257-49), solicito a Vossa Senhoria

seja procedido o espelhamento das mídias abaixo discriminadas, relacionados no Auto de Apreensão 44,

cópia anexa, como verificado abaixo;

MATERIAL

ITEM
ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

2 4 01 (UM) HD EXTERNO MARCA TOSHIBA SN: 14L6PYAJT1ZB U

Para facilitar a posterior análise, os discos rigidos/mídias originais, referentes a cada alvo

deverão ser agrupados em um único HD de destino (em sendo possível) separados em pastas nomeadas

em acordo com o ITEM/ITEM ARRECADAÇÃO, constante do auto de apreensão supracitado.

Considerando os problemas havidos anteriormentena vinculaçãoentre o material espelhado

e os documentos de apreensão por ocasião do retorno da perícia, a informação técnica/laudo deverá fazer

menção ao número do auto de apreensão e á descrição original do item no referido auto.

Atenciosamente,

FIÜPEHILLE PACE

Delegado de Polícia Federal
atrícula n® 19291
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Em, 21 de agosto de 2017.

Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/DPF/PR.

Assunto: Solícita perícia (LJ 44 RJ-07)

Referência: CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ (363.104.257-49)

A fim de instruir os autos do IPL em epígrafe, referente a Operação LAVA
JATO 44 - Equipe RJ-07, solicito a Vossa Senhoria seja procedido perícia nas mídias
descritas no Auto de Apreensão, cópia anexa, como descrito abaixo:

MATERIAL

ITEM
ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

• 1 1 01 (UM) APARELHO CELULAR IPHONE MODELO A1688, ID: BCG-E2946A, IC;

579C-E2946A, DE COR CINZA COM CARREGADOR

1. Qual a natureza e características do(s) material(ais) submetido(s) a exame?
2. Quais os números telefônicos de habilitação associados?
3. Há registros correspondentes às chamadas telefônicas recebidas, efetuadas e não

atendidas? Caso positivo, relacionar.
Há registros constantes da(s) agenda(s) telefônica(s)? Caso positivo, relacionar.
Existem registros referentes a mensagens SMS? Caso positivo, relacionar.
Há informações apagadas que puderam ser recuperadas?

Extrair os dados e metadados relativos às comunicações eletrônicas (por exemplo
WhatsApp), fotos e vídeos eventualmente armazenadas nos dispositivos informáticos,
devendo a apresentação destes dados ser em formato de texto legível e navegável.
É possível, a partir dos dados constantes no objeto de exame, identificar o usuário do
aparelho celular?

9. Outros dados julgados úteis.

4.

5.

6.

7.

8.

Para facilitar a posterior análise, os discos rígidos/mídias originais, referentes a
cada alvo deverão ser agrupados em um único HD de destino (em sendo possível)
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em pastas nomeadas em acordo com o ITEM/ITEM ARRECADAÇÃO, constante do auto de
apreensão supracitado.

Considerando os problemas havidos anteriormente na vincuíação entre o
material espelhado e os documentos de apreensão por ocasião do retorno da perícia, a
informação técnica/laudo deverá fazer menção ao número do auto de apreensão e à
descrição original do item no referido auto.

Atenciosamente,

FILIPE HILl^ACE
Delegado(a) de^licia Federal

Matrículân® 19291
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