
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - polícia federal

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

OPERAÇÃO LAVA-JATO 45
IPL n° 1617/2015

0002

INVESTIGADO: ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE

CPF-116.814.518-08

ENDEREÇO DE BUSCA: RUA DIOGO FRED FICHMAN, 272, GRANJA VIANA,
COTIA, SP.

EQUIPE: SP-01

AUTO DE APREENSÃO MÍDIA N° 1366/17



8/21/2017

o

-U
_c

Evenlo 13 - MANDBUSCAAPREENC1

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 BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N*^ 5034472-
46.2017.4.04.7000/PR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 700003782828

Endereço; Rua Diogo Fred Fichman, 272, Granja Viana, Cotia/SP

Ana Cláudia de Paula Albuquerque (CPF 116.814.518-08)

^oocíâ

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 Diogo Fred Fichman,
272. Granja Viana. Cotia/SP. endereço de Ana Cláudia de Paula Albuquerque,
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 à 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;

htlps://g^.jfpr.jus.br/eprocV2/contrQlador.php?acao=acessar_documento&doc=70l503320()Ü56467()0056929599566&evento=7015()33200056467000569296... 1/2
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fOOO J - documentos relativos a negociações com a Petrobrás ou com a BR
Distribuidora, com intermediação ou influência de agentes políticos,,
inclusive com a Sargeant Marine 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 moeda estrangeira ou em reais de valor igual
ou superior a R$ 50.000,00 ou USD 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 comunicações eventualmente
registradas.

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

CUMPRA-SE.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1®,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4" Região n® 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www,trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700003782828v3 e do código CRC 8in5cd2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 21/08/2017 16:15:10
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL " — - ,
POLÍCIAFEDERAL
POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DRCOR

MANDADO DE INTIMAÇÂO n''; 4349/17

Pelo presente mandado de intimação, fica o(a)senhor(a) ANA CLAUDIA DEPAULA
ALBUQUERQUE, com endereço no(a), mtimado(a) a comparecer no(a)
SUPERINTÊNDENCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP, as 10 hdo dia
23/08/2017, a fim de prestar esclarecimentos no interesse da Justiça, devendo trazer
documento de IDENTIDADE e CPF.

/rilípè
Defega^í>3Íg^Pòlícia^Féaerai

AVISO:

1. Os intimados que não comparecerem, sem motivo justificado serão, depois de
novamente intimados, conduzidos, mediante mandado escrito da autoridade policial, até
à sua presença e incorrerão em crime de desobediência, (art. 330 Código Penal
Brasileiro)
2. Não fornecemos informações sobre íntímações por telefone. Para obter
Informações, o intimado, ou seu procurador legal, deve comparecer pessoalmente
à sede da Delegacia, munido de identidade ou de procuração assinada.

Data /Ofe /l> Intimado

M^ia Santos Martins
ao de Polícia Federal

Curitiba/PR, 22/08/2017
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
Autos n° 5033355-88,2015.4.04.7000/PR(IPL 1617/2015)

TERMO DE DECLARAÇÕES
ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE:

Aos 23 dias do mês de agosto de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava MARCELO

FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n.° 9.467, compareceu

ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE, brasileira, casada, filha de Antônio Celso de

Paula Albuquerque e de Helena Machado de Paula Albuquerque, nascida aos 16/06/1968,

natural de Santos/SP, instrução ensino superior - graduação, advogada, documento de identidade

n° 12.147.I51-2-SSP/SP, CNH 4569772915, CPF 116.814.518-08, residente na Rua Diogo Fred

Fichman, n.° 272, Granja Viana, CEP 06709-150, no município de Cotia/SP, fone (11)

4702-6426, celular (11) 99655-7670, e-mail depaula01.adv@gmail.com. Inquirida a respeito dos

fatos, RESPONDEU QUE neste ato foi cientificada que será ouvidacomo investigada e que tem

direito de permanecer em silêncio, de responder apenas aos questionamentos que quiser, em

razão de seu direito de não produzir provas contra si mesma; QUE foi assessora do então

Deputado Estadual CÂNDIDO VACCAREZZA de 2000 até o ano de 2006, quando ele foi eleito

deputado federal. A partir de então, a declarante passou a trabalhar como assessora do Deputado

Federal CÂNDIDO VACCAREZZA, função que exerceu até o ano de 2010 ou 2011, não se

recordando a data ao certo; QUE a partir de 2010 ou 2011, foi desligada do cargo de assessora

de VACCAREZZA, que escolheu outra pessoa para lhe assessorar. Porém, a declarante ainda

atuava, eventualmente, como advogada, na área eleitoral e de assessoria jurídica, quando

VACCAREZZA solicitava. Nesses casos, a declarante passou a receber apenas por trabalho

prestado; QUE prestou esses serviços esporádicos como advogada para VACCAREZZA até

2014 e depois não houve mais necessidade; QUE desdeentão, continuaatuando como advogada,

salvo no período de janeiro a junho de 2017,quando exerceu a função de Secretária de Negócios

Jurídicos da Prefeitura de Barueri/SP, cujo prefeito é do PSDB. Que não conhecia o prefeito

quando foi contratada. Que conhecia o advogado dele e foi contratada por questão profissional;

QUE antes do ano 2000 a declarante não conhecia o deputado CÂNDIDO VACCAREZZA e foi

contratada por ele em razão de sua formação jurídica. Que foi apresentada a CÂNDIDO

VACCAREZZA por LUIZINHO, um colega de faculdade da declarante. Que não sabe o nome

completo de LUIZINHO e não mais mantém contato com ele. Que na época, LUIZINHO era
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filiado ao PT, o mesmo partido ao qual VACCAREZZA também era filiado; QUE antes do ano

2000, a declarante trabalhou como professora do ensino fundamental, como oficial de

promotoria do Ministério Público Estadual e, por último, como advogada; QUE as linhas

telefônicas utilizadas pela declarante nos últimos anos são (11) 99614-2460, (11) 99655-7670 e

(11) 4702-6426; QUE não é e nunca foi afiliada a partido político algum; QUE não possui

ligação com partidos políticos; QUE possui ligação de amizade com VACCAREZZA e contatos

com diversos políticos, em razão dos vários anos em que atuou como assessora de

VACCAREZZA; QUE não possui outros tipos de relação com outros políticos; QUE não possui

ligação, direta ou indiretamente com a PETROBRAS ou com a BR DISTRIBUIDORA; QUE

não conhece ninguém que trabalhe nessas empresas; QUE na fimção de assessora que a

declarante exerceu para VACCAREZZA, a declarante recebia pedidos de eleitores no seguinte

sentido: - propostas de projeto de lei; - de transferência de lotação de servidores; - para

providenciar funerais; - para que o Deputado desse uma ajuda em concorrências públicas, das

mais variáveis possíveis, inclusive da Petrobrás; - muitos pedidos de transferências e remoções,

dentre outros. Que esses tipos de pedidoseram todos respondidos diretamente pela declarante, de

forma polida, porém negativamente, com explicação de que não havia como o Deputado

interferir nesse tipo de assunto. Que a população brasileira em geral tem uma idéia muito errada

sobre a função dos deputados. E esses pedidos eram comuns e nem sequer eram repassados ao

Deputado VACCAREZZA; QUE todos os membros do poder legislativo no Brasil passam por

isso, inclusive vereadores, e precisam de assessores para lidar com esses pedidos; QUE não se

recorda de ter recebido algum pedido para nomeação em cargo público, sem concurso; QUE não

tem conhecimento se existia alguma relação entre VACCAREZZA e a PETROBRAS; QUE

desconhece a prática de alguma ação por parte de VACCAREZZA que envolvesse a

PETROBRAS; QUE não sabe dizer se VACCAREZZA visitava a PETROBRAS ou se algum

dia recebeu empresários relacionados à PETROBRAS. Que esse tipo de conhecimento somente

poderá ser informado pela secretária de VACCAREZZA; QUE CÂNDIDO VACCAREZZA

nunca solicitou que a declarante recebesse encomendas para ele. Que ele tinha secretárias; QUE

conhece JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, pessoa apresentada à declarante por

VACCAREZZA como empresário do ramo de engenharia e amigo pessoal de VACCAREZZA;

QUE não se recorda em que data foi apresentada a JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, mas

0
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provavelmente foi em alguma ocasião em que JORGE esteve no escritório de VACCAREZZA;

QUE viu JORGE ANTONIO umas três vezes, sempre no escritório de VACCAREZZA, e nunca

conversou muito com ele. Que o conhece apenas de vista; QUE não conhece BRUNO

GONÇALVES LUZ; QUE não faz idéia por qual motivo BRUNO LUZ possui o contato da

declarante no celular dele; QUE não sabe nem mesmo porque JORGE LUZ teria o contato da

declarante em seu celular. Que a declarante nunca agendou encontros ou reuniões para

VACCAREZZA. Essa não era a função da declarante; QUE não conhece PAULO SÉRGIO

VAZ DE ARRUDA; QUE CÂNDIDO VACCAREZZA nunca solicitou para a declarante se

encontrar com alguma dessas pessoas ou com emissários delas; QUE nunca recebeu dinheiro
A

para CÂNDIDO VACCAREZZA; QUE não tem conhecimento do recebimento de propina por

VACCAREZZA em negócio algum; QUE nada sabe sobre propinas envolvendo contratos na

PETROBRAS e a contratação da empresa SARGEANT MARINE; QUE é mentira qualquer

afirmação de que a declarante teria sido enviada por CÂNDIDO VACCAREZZA para receber

valores em espécie de JORGE LUZ e de BRUNO LUZ; QUE a declarante foi tesoureira de

campanhas de VACCAREZZA e nunca recebeu dinheiro em espécie, nem mesmo valores

pequenos. Até mesmo os pagamentos, mesmo de valores baixos, eram feitos em cheques, para

que ficassem registrados; QUE aberta a oportunidade para a declarante se manifestar,

acrescentar informações ou esclarecer quaisquer pontos que lhe pareçam relevantes, nada mais

foi dito, uma vez que a declarante não teve acesso aos autos da investigação e não sabe

exatamente do que está sendo acusada; QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. A

autoridade encerrou o presente que, lido e achado conforme, assina com a declarante, e comigo,

ROMULO SCARPA SITpNíf5rEscrÍY^ de polícia Federal,_3® Classe,^atrícula n.® 19.584.

DELEGADO

DECLARANTE

ESCRIVÃO
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%

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2017, nesta cidade de São
Paulo/SP, onde se encontravam presentes os Agentes de Polícia Federal

v/cetA matrícula e
AL^KAfj^rLC oC , matrícula e
o Escrivão de Polícia Federal, abaixo assinado, na presença das testemunhas

VTESTEMUNHA: 7^ Z.
RG n°. <.(elíF CPFn°.
End.: FvA H^ /ítjPiTr.i^aC. ^ Isf
nci - - 'iiOr..

2' TESTEMUNHA: /Ç Ll''x/^^JS^€
RG n°. (.<.Flçe CPFn°. ?-• Y i >-r V.^ - 9.^
End.: /\/. Çt^AaòO oX fíAA.SJ^y

Cl/\ Qi _ V/L/l Li fAl ^ l<^Ç^ é-l^O

Foi efetuada a arrecadação do(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados,

na forma da lei:

ITEM

(P^

^2

(Pi

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

£XXEf^*^^ J>3/^íva/<C^ ÍMrAÇif-iCÇx.t^ éOíll^ò1^õ
LqCaLx XAÍx-O ^ o PO fifJCíAru

^ C^A/íi^í^^/w/o £ 1í/íuíú.
e-f^rKC CÂffAit>(p Aj/L>^ .íi>v?'4 c Aa/a
DZ Loí-aUí,»6^^, jijTcmíA

TÃiJ
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í^Cí-ArLAÇ^ U €l.P'D,â
s/a-cca^i^í. y +2X^-0 iíií>U^.

PfííU i/f/vviti-wA yc<3(«,
Ê& ÍL^Ü-t O S/A^r^'» AJt
LocAU\'2Ag^ f4? <Xj>-fg.AA>\Ço .
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0(s) referido(s) documento(s) e/ou objeto(s) foi(ram) arrecadados(s) nesta data, em

face ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão rf

, expedido nos autos do IPL / processo rP

44'y 2-- •2 '̂'h^•<^^.? '̂̂ pelo MM Juízo da ^ r^C

, realizado no imóvel localizado na

ò Õ̂G~0 f í c Li-M Aü ^2-^ 2 ^
tüT>/> f^P
sob responsabilidade de:

Detentor/Morador:

RG n°.

End.:

CPF po.

Merecem ser consignados os seguintes fatos:

/? Po L,'C-'Arj

^f^£iCfL.€ ^ Oé . ^
g? i ^sr^\/^ A^rA//,/iyA^ PA O. A

/^-u IAA ^ ^•VvJifsT. CfiTuP.h^ A
J— ^ /P^r^TT ÒA ÚS: At Cí ^ <ú uir^f^O

r

éo X^rTò a/A 'Ul

Twu;i--

0010
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AÇ. S5pAp . ^

Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presente que, dep i:

achado conforme, vai devidamente assinado por todos. Eu,

GERARDO MAGELA UMA JÚNIOR, matrícula 19.187, Escrivão'âepolícia Federal,
que o lavrei.

DETENTOR:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA: ^
, —2^

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

OPERAÇÃO LAVA JATO 45

IPL 1617/15

EQUIPE SP-01

ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE

116,814.518-08

AUTO DE APREENSÃO MÍDIA
N° 1366/2017

Mandado de Busca e Apreensão n° 700003782828

Pedido de Busca e Apreensão n° 5034472-46.2017.4.04.7000

0011

Ao(s) 11 dla(s) do mês de setembro de 2017, nesta Superintendência de Policia Federal, em
Curitiba/PR, onde se encontrava FILIPE HILLE PACE, Delegado de Polícia Federal,
matrícula rP 19291, lotado na SR/DPF/PR, na presença das testemunhas CARLOS EGIDIO
DE JESUS, matrícula n° 2354 e JOSE AÍRTON SOARES VILELA, matrícula rP 6121, ambos

servidores da Polícia 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) HD externo SAMSUNG 320GB, cor azul/preto, identificação
E06U10Z101879, localizado no escritório do 1' andar

2 2

01 (um) HD externo SAMSUNG 640GB, cor marrom/preto, identificação
E0BNJ10SB01472, localizado no escritório do 1° andar

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e
Arrecadação, referente a ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE (116.814.518-08),
no endereço situado na RUA DIOGO FRED FICHMAN, 272, GRANJA VIANA, CEP
06.709.082, COTIA/SP, por força do Mandado de Busca e Apreensão n° 700003782828 -
Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 5034472-46.2017.4.04.7000, expedido
MM. Juiz Federal da 13^ Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada rnans



AUTORIDADE POLICIAL:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA r

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

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

^^PERAÇÃO LAVA JATO 45

havendo, determinou a autoridade policial oencerramento do presente auto, oqual de|^s
de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu,
LEONARDO CARBONERA, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 19.315, que oJ^rel.

0012
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
U\VA JATO/DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 45

Memorando n° 6672/2017 - IPL 1617/15-4 SR/PF/PR

0013

Em, 11 de setembro de 2017.

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

Assunto: Espelhamento Mídia - MÍDIAS

Ref. Investigado: ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE f116.814.518-08) - LJ 45 - SP-01

A fim de instruir os autos do IPL n° 1617/15-4-SR/PF/PR - Operação LAVA JATO 45 - Equipe

SP-01. investigado ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE (116.814.518-08), solicito a Vossa

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

Apreensão 1366/2017, cópia anexa, como verificado abaixo:

MATERIAL

ITEM
ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

1 1 01 (um) HD externo SAMSUNG 320GB, cor azul/preto, identificação
E06LI10Z101879, localizado no escritório do 1'' andar

2 2 01 (um) HD externo SAMSUNG 640GB, cor marrom/preto, identificação
E0BNJ10SB01472, localizado no escritório do 1° andar

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) separados em pastas nomeadas

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

Considerando os problemas havidos anteriormente na vinculação 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 oricinal do item no referido auto. ^

Atenciosamente,

^ILIPEJ-IILLÈ PACE
D^gadO de Polícia Federal

Matrícula n° 19291

Giovaníí^maral
RG; 7.5^ .549-9

IfRj 1/1
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ENDEREÇO DE BUSCA: SQS 316, BLOCO 0, AP. 404, ASA SUL, BRASÍLIA-DF.

EQUIPE: DF-01

AUTO DE APREENSÃO MÍDIA N° 1362/17

AUTO DE APREENSÃO DOC N° 1363/17
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Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná

13' Vara Federal de Curitiba

Av. AnitaGaribaldi. 888, 2"andar • Bairro: Cabra! - CEP: 80540-400 - Fone:(41)3210-1681
www.jfpr.jus.br - Email: prctb!3dirí'^jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N« 5034472-
46.2017.4.04.7000/PR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N« 700003783115

Endereço: SQS 316, Bloco C, Ap. 404, Asa Sul, Brasília

Tiago Cedraz Leite Oliveira (CPF 798.244.805-44)

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 SQS 316. Bloco C. Ap. 404.
Asa Sul. Brasília, endereço de Tiago Cedraz Leite Oliveira, tendo por objeto a
coleta de provas relativas à prática pelos investigados dos crimes de corrupção,
concussào, lavagem de dinheiro, associação criminosa, evasão fraudulenta de
divisas, violação de sigilo funcional e de falsidade, além dos crimes antecedentes à
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
negociaçãode comissõesa agentes públicos, políticos ou privados;

0015
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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 Sargeant Marine 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 acimaespecificado;

- valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual
ou superior a R$ 50.000,00 ou USD 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 oudiscos 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 comunicações eventualmente
registradas.

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

Embora as buscas tenham sido requeridas no endereço residencial de
Tiago Cedraz Leite de Oliveira, como eles é advogado, deverá ter a autoridade
policial especial cautela para não apreender documentos relativos à clientes, com
exceção por evidente dos negócios que constituem objeto da presente investigação,
já que há indícios de crimes, como, por exemplo, qualquer negócio envolvendo a
Petrobrás, Paulo Roberto Costa, Sargeant Marine, Refinaria de San Lourenzo,
Jorge Antônio da Silva Luz e Bruno Gonçalvez Luz.

CUMPRA-SE.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo T.
inciso III, da Lei 11.419. dc 19 dc dezembro dc 2006 c Resolução TRF 4" Região n° 17. dc 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.lrf4.jus.br/trf4/processos/veritlca.php. mediante o preenchimento do código verificador
700003783115v3 e do código CRC c4371ec2.

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/conlrolador.php?acao=acessar_documento&doc=70150.t320(X).S6467000569132i5745&eveElo=7015033200036467000569132.-. 2/3
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Infoimaçôes adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 21/08/2017 16:12:34

5034472-46.2017.4.04.7000 700003783115 .V3 FCM® SFM
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná

13" Vara Federal de Curitiba
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Av. Anita Garibaldi, 888, 2" andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br-Eraail: prcibl3dir@jfpr.ju8.br Ç (

PEDIDO DE BUSCA EAPREENSÃO CRIMLNAL N" 5034472- eAft /oí il6!í'
46.20l7.4.04.7000/PR ^ '

REQUERENTE: POLICIA FEDERAL/PR

ACUSADO: ANA CLAUDIA DE PAULA ALBUQUERQUE

ACUSADO: TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA

ACUSADO: SÉRGIO RAIMUNDO TOURINHO DANTAS

DESPACHO/DECISÃO

nWfAíl Oc

Expedido o mandado de busca e apreensão 700003783115 para
cumprimento no endereço SQS 316, Bloco C, Ap. 404, Asa Sul, Brasília, endereço
de Tiago Cedraz Leite Oliveira.

Informa a autoridade policial, evento 18, que no local constatou que o
correto é o apartamento 202 e não 404.

Fica retificado o mandado, passando este despacho a integrá-lo.

Ciência à autoridade policial.

Curitiba, 23 de agosto de 2017.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo T,
inciso I!I, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4* Região n" 17. de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http: /www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
7000037937I4v2 e do código CRC 68n568d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 23/08/2017 06:34:

5034472-46.2017.4.04.7000 700003793714 .V

hnps://eproc.jtpr.jus.br/eprocV2/conirolador.php?acao=accss«r_dotumenio&doc=701503480523282170031401372 :cvcmo=7uT5034805232821700314032... 1/1
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TERMO DE DECLARAÇÕES

TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA

LAVA JATO - 45, equipe DF-01
Processo eletrônico, autos n° 5033355-88.2015.4.04.7000/PR

(IPL 1617/2015 SR/PR)

AO(s) 23 dia{s) do mês de agosto de 2017 nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, em Brasília/DF, onde se encontrava

o(a) Excetentíssimo(a) Delegado{a) de Polícia Federal FLÁVIO RODRIGUES CALIL

DAHER, compareceu TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA, sexo masculino, filho(a) de

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA e ELIANA LEITE OLIVEIRA, nascido(a) aos

20/01/1982, CPF 798.244.805-44, residente na(o) SQS 316 Bloco C, APTO202, bairro

Asa Sul, CEP 70387-030, Brasília/DF. Inquirido,a) a respeito dos fatos, RESPONDEU:

QUE

1. Qual seu histórico profissional no período de 2009 a 2014? Atuou como
advogado, sendo sócio titular do Escritório Cedraz e Tourinho Dantas (nome até
2011/2012, depois da saída de Sérgio Tourinho Dantas o Escritório passou a se
chamar apenas Cedraz Advogados). Além disso é sócio de duas empresas:
Hanover Administradora de Bens Próprios (99,9% de participação) e Providência
Teleféricos (60% de participação atualmente).

2. Especificamente no período de 2010 a 2012, o DECLARANTE exercia alguma
atividade relacionada, ainda que indiretamente, à PETROBRAS? Não.

3. O DECLARANTE possui alguma espécie de vínculo, ainda que indireto, com a
PETROBRAS? Se sim, explicar, bem como informar quais contratações da
PETROBRAS foram intermediadas pelo DECLARANTE. Não possui nenhuma
espécie de vínculo.

4. O DECLARANTE já esteve na sede da PETROBRAS? Com quem? Quando?
Quem visitou e qual foi o assunto tratado? Já, quando das tratativas para a
aquisição da Refinaria de São Lourenzo, acompanhado de colegas de escritório
e de representantes das empresas do empresário argentino Cristobal Lopez.
Foi algumas vezes mas não recorda especificamente da data.

5. O DECLARANTE já foi usuário da conta de e-mail <oxfordql@qmaij.cüm>? Se
sim, explicar para qual finalidade referida conta era utilizada. Nunca foi.

6. Qual o significado do grupo "BRASIL TRADE" para o DECLARANTE? Explicar,
caso conheça referido grupo. Vide resposta do item 11.

7. O DECLARANTE tinha relação com o grupo "BRASIL TRADE"? Auxiliava de
alguma forma as atividades do grupo? Explicar como se iniciou a relação e os
atos praticados; Vide resposta do item 11.

8. Existiam reuniões presenciais do grupo? Onde eram realizadas? Quais os
assuntos tratados? Vide resposta do item 11. ^
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9. O DECLARANTE recebia remuneração ou comissão pelos negócios conduzidos
pelo "BRASIL TRADE"? Como se davam os pagamentos? Vide resposta do item
11.

10.0 DECLARANTE conhece BRUNO GONÇALVES LUZ? 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 "BL"? Vide resposta do item 11.

11.0 DECLARANTE conhece JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ? 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 "JL"? Conheceu JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ
por intermédio do Deputado Aníbal Gomes (PMDB/CE). O deputado agendou
um horário do escritório do declarante. Que no dia agendado compareceram o
deputado acompanhado JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e JOÃO AUGUSTO
RESENDE. Foi feita uma consulta acerca de um Processo que JOÃO
AUGUSTO RESENDE respondia junto ao TCU da época em que havia sido
Diretor da BR DISRTIBUIDORA. Que o escritório do declarante fez a análise do
caso mas não chegou a assumir o caso. Foram feitas apenas orientações. Não
chegou a firmar contrato de honorários. Foi entregue apenas uma legal opinion.
Nessa oportunidade o então sócio do declarante, Sérgio Tourinho, adentrou a
sala e reconheceu seu amigo de longa data JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ.
A partir de então Sérgio e Jorge passaram a manter contato freqüente. Então
JORGE manifestou a Sérgio o interesse de manter uma parceria com o
escritório para promover a captação de demandas jurídicas no setor de óleo e
gás. No âmbito desta parceria o primeiro assunto trazido por JORGE via Sérgio
foi a M and A (aquisição) por uma empresa Argentina (do empresário argentino
Cristobal Lopez) de uma Refinaria que pertencia a PETROBRÁS instalada na
Argentina. Jorge então apresentou ao declarante e a Sérgio o empresário
argentino Cristobal Lopez na Argentina e foi então firmado o contrato de M and
A. Nesse contrato o escritório era formalmente representado pelo sócio Sérgio
Tourinho. Se compromete a trazer cópia do contrato celebrado e emails acerca
do caso. Começaram então uma bateria de reuniões na Argentina e na
PETROBRÁS, com a diretoria Internacional e com a diretoria Jurídica, em que o
escritório do declarante estava fazendo o duo diligence, apresentando o
valuation e conduzindo a negociação (precificação). O negócio não andava. A
negociação emperrou com uma divergência razoável no preço pretendido pelas
partes. Nesse momento chegou uma informação vinda de JORGE LUZ e
CRISTOBAL de que o contrato de honorários do escritório do declarante deveria
ser "loteado", Houve então uma discussão não amigável acerca da
impossibilidade de fazer essa "participação" de honorários a terceiros. Não se
recorda especificamente dos nomes dos potenciais beneficiados mas se recorda
não eram pessoas da PETROBRÁS. Após a negativa do declarante foi
surpreendido então com um aditivo contratual com redução de cerca de 80%
dos honorários. A partir dessa discussão os contatos com o cliente foram
drasticamente diminuídos seguido de uma rescisão contratual não sabendo
informar quem, após o escritório do declarante se retirar, continuou a condução
do negócio. Sabe que vários meses depois a venda foi concretizada. Já BRUNO
LUZ foi apresentada ao declarante por seu pai JORGE LUZ, não se recorda a
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oportunidade. BRUNO foi apresentado ao declarante como braço direito de seu
pai. BRUNO, a época, secretariava alguns assuntos. Os contatos com BRUNO
eram episódicos e jamais da iniciativa do declarante. Já sobre a BRASIL TRADE
se recorda que em um dado momento Sérgio abordou o declarante sobre a
possibilidade de outra parceria com Jorge, desta feita não de captação para
serviços jurídicos e sim uma parceria comercial. Que Sérgio dizia que seu
network associado ao de Jorge abriria muitas possibilidades de negócios de
compra e venda de produtos de toda sorte (de minério de ferro a casas de
praia). Então o declarante manifestou a Sérgio sua falta de interesse em
assuntos não jurídicos os quais não tinha conhecimento que o habilitasse a
conduzir com segurança o negócio. Conforme era de costume no âmbito da
parceria original, o declarante, Jorge, Bruno, Sérgio e Tiago eram copiados em
todos os emails indistintamente. Foi copiado em alguns emails relativos a
negócios do BRASIL TRADE apesar de nunca ter feito parte. Nunca teve
nenhum tipo de participação em nenhum negócio da BRASIL TRADE. Que não
respondia emails que vinham sobre assuntos da BRASIL TRADE, bem como
não respondia a grande maioria dos emails da própria parceria original. Jorge,
Bruno, Sérgio, Tiago e demais pessoas que se comunicavam por email se
utilizavam de siglas com as iniciais dos nomes e prenomes ou algo do gênero.
Que o declarante jamais se utilizou de siglas para se referir a quem quer se que
seja por email. Não tem conhecimento da formalização em PJ da BRASIL
TRADE. Jamais deu anuência verbal ou escrita para nenhum ato relativo a
BRASIL TRADE.

12.0 DECLARANTE conhece LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE? Como e
quando a conheceu? Qual sua relação com esta pessoa? Flouve reuniões
presenciais com ele? Onde? Quais os assuntos tratados? O DECLARANTE
sabe ou já se referiu a tal pessoa pelas siglas "LD" ou "LEDU"? Não sabe quem
é, pode ter sido eventualmente apresentado ao mesmo em algum encontro
fortuito no escritório do Jorge.

13.0 DECLARANTE conhece BO HANS VILHELM LJUNGBERG? Como e quando
a conheceu? Qual sua relação com esta pessoa? Flouve reuniões presenciais
com ele? Onde? Quais os assuntos tratados? O DECLARANTE sabe ou já se
referiu a tal pessoa pela sigla "Bo"? Não sabe quem é, pode ter sido
eventualmente apresentado ao mesmo em algum encontro fortuito no escritório
do Jorge.

14.Qual o papel de BO HANS VILHELM LJUNGBERG no grupo "BRASIL TRADE"?
Não tem idéia.

15.0 DECLARANTE conhece CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ? 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 "CH" e/ou "CHH"? Não sabe quem é,
pode ter sido eventualmente apresentado ao mesmo em algum encontro fortuito
no escritório do Jorge.

16. Qual o papel de CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ no grupo "BRASIL
TRADE"? Tem conhecimento se o sócio do DECLARANTE, SÉRGIO TOURINHO
DANTAS, foi responsável por apresentar CARLOS HERZ a JORGE ANTONIO DA
SILVA LUZ? Se sim, detalhar o episódio. Não tem idéia. Çp
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17.0 DECLARANTE conhece MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÊ CORDEIRO?
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"?
Não sabe quem é, pode ter sido eventualmente apresentado ao mesmo em
algum encontro fortuito no escritório do Jorge.

18. Qual o papel de MÁRCIO ACHÉ no grupo "BRASIL TRADE"? Não tem idéia.
19.0 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"? Se recorda que salvo engano é o marido ou ex-marido do
filha de Jorge Luz. Não tinha nenhuma relação com essa pessoa.

20. Qual o papel de RAFAEL ACHÉ no grupo "BRASIL TRADE"? Não tem idéia.
21.0 DECLARANTE conhece SÉRGIO TOURINHO? 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"? Já respondido.

22. Qual o papel de SÉRGIO TOURINHO no grupo "BRASIL TRADE"? Que s'[o tem
conhecimento da participação se SÉRGIO TOURINO através dos emaisl em que
foi copiado.

23.0 grupo "BRASIL TRADE" atuava para gerar, ainda que não fosse seu objetivo
principal, recursos destinados a agentes políticos? Referido grupo foi utilizado
para repasse de recursos destinados ao PARTIDO DOS TRABALHADORES?
Referido grupo foi utilizado para repasse de recursos destinados a CÂNDIDO
VACCAREZZA? Desconhece por isso não sabe responder.

24.0 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. Desconhece esse fato
por isso não pode responder.

25.0 DECLARANTE teve participação nos episódios envolvendo a contratação da
SARGEANT MARINE? Explicar. Não.

26.0 DECLARANTE possuía vinculação com algum agente ou partido político? Se
sim, com quais? Explicar; A época dos fatos nenhum de nenhuma espécie. Hoje
advoga para o SOLIDARIEDADE.

27.0 DECLARANTE tinha conhecimento da influência política exercida na
PETROBRAS? Se sim, cite exemplos de cargos ocupados por pessoas ligadas
a agentes e agremiações políticas. QUE tem apenas o conhecimento dos fatos
que foram veiculado na imprensa.

28.0 DECLARANTE tinha conhecimento, à época, da ligação de PAULO
ROBERTO COSTA com o PARTIDO PROGRESSISTA e, também, o PARTIDO
DOS TRABALHADORES? Não conhece PAULO ROBERTO COSTA, jamais
teve nenhum tipo de contato com o mesmo e por isso desconhece sua atuação
junto a qualquer partido.

29. PAULO ROBERTO COSTA teve influência no processo de contratação da
SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. Não sabe responder por não ter
nenhuma relação com ofato. (?

I
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30.0 DECLARANTE conhece JOSE RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA? 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 "JP"?
Não tem idéia de quem seja essa pessoa.

31. JOSE RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA teve influência no processo de
contratação da SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. Não sabe responder por
não ter nenhuma relação com o fato.

32.0 DECLARANTE conhece CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA? 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
"CAB"? Não tem idéia de quem seja essa pessoa.

33. CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA teve influência no processo de
contratação da SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. Não sabe responder por
não ter nenhuma relação com o fato.

34.0 DECLARANTE conhece SILLAS OLIVA FILF10? Como e quando o 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"? Não tem idéia de
quem seja essa pessoa.

35. SILLAS OLIVA FILFIO teve influência no processo de contratação da
SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. Não sabe responder por não ter
nenhuma relação com o fato.

36.0 DECLARANTE conhece CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, ex-
deputado pelo 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? Só sabe quem por matérias veiculadas na imprensa.
Jamais teve nenhum tipo de contato com o mesmo.

37. CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA teve influência no processo de
contratação da SARGEANT MARINE? Se sim, explicar. Não sabe responder por
não ter nenhuma relação com o fato.

38.0 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? Jamais ouviu falar de qualquer dessa pessoas.

39.0 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? Tem ciência se houve
assinatura de contrato através de empresa offshore de JORGE LUZ de nome
TOTAL TEC? Não tem ciência de nenhum desses fatos.

40.0 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? Jamais recebeu nenhum valor dessa
natureza. H i. C



0024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policiai Sul - Brasília/DF - CEP 70.610-902

41.Ao DECLARANTE é familiar a empresa offshore ROSY BLUE DMCC? O
DECLARANTE indicou a conta de tal empresa a JORGE LUZ e/ou BRUNO LUZ
para que fizessem depósitos de comissões pela contratação da SARGEANT
MARINE pela PETROBRAS? A quem pertencia tal conta? Doleiros? Quem?
Flouve disponibilização em espécie dos valores no Brasil ao DECLARANTE?
Onde? Por quem? Nunca ouviu falar da empresa offshore ROSY BLUE DMCC.
Nunca esteve com um doleiro na vida.

42.0 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? Não participou da referida negociação.

43.0 sócio do DECLARANTE, SÉRGIO TOURINHO DANTAS, 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? Não sabe
responder.

44.0 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? Não possuí nenhuma informação sobre essa
negociação.

45.0 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? Não possui nenhuma
informação sobre essa negociação.

46.0 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? Não possuí nenhuma
informação sobre essa negociação.

47.0 DECLARANTE conhece alguma das seguintes empresas offshores TOTAL
TEC POWER SOLUTIONS, ENCON TRADING S.A.. YES TRADING CV, ZIPPY
ENTREPRISES GROUP S.A,, BÍG PLUTO UNIVERSAL S.A., GREAT FALLS II
LTD. OST INVEST & 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 para
pagamentos de comissão originadas de corrupção na contratação da
SARGEANT MARINE 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 BRUNClLUZ ou
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para LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE (LEDU)? Explicar. Das empresas
listadas se recorda que Jorge se apresentava como proprietário da TOTAL TEC
POWER SOLUTIONS. Desconhece as demais. Desconhece a finalidade para
qual Jorge utilizada a offshore TOTAL TEC POWER SOLUTIONS, Desconhece
que as mesma era utilizada para pagamento de propina. Desconhece qualquer
atividade da empresa.

48. No grupo "BRASIL TRADE" havia referência a agentes políticos pelos
codinomes de "VT' e V2". A quem especificamente se referiam? Sabe apenas o
que saiu na imprensa.

49.0 DECLARANTE foi afastado do grupo "BRASIL TRADE"? Se sim, houve
interferência de MÁRCIO ACHÉ para tanto? Explicar; Na verdade jamais chegou
a participar por isso náo poderia ser afastado.

50.0 DECLARANTE e/ou SÉRGIO TOURINHO DANTAS tiveram que espécie de
relacionamento com a empresa MILLFOX TRADING S.A.? Qual a relação com
essa empresa e em qual sua ligação com a operação de aquisição pela
PETROBRAS da refinaria de San Lorenzo na Argentina? Qual o envolvimento
do DECLARANTE e de SÉRGIO TOURINHO DANTAS com a citada operação
de aquisição? Aempresa MILLFOX TRADING S.A era a empresa designada por
Cristobal para assinar o contrato de honorários com o escritório do declarante,
conforme já descrito no item 11.

51. Dentre os materiais ora apresentados, existe documentos que revelam atos
supostamente praticados pelo DECLARANTE (item 4), tais como o documento
abaixo. Deverá o DECLARANTE informar qual sua participação nos assuntos;
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. Desconhece o documento bem como o item 4, em que é
supostamente feita menção à pessoa do declarante.

r
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TRADE BRASIL

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Locai de Fundonamento - Propoáa de ter-se um escritórto rK> centro da cidade
jurrto com CIDA/Rio, dividiria o espaço e os custos

Fundação - Em andamento a idéia de se incentivar a fundação participar da
Trade Brasil.

Bio Combustíveis - PB - Pronwvida reunião de CH com gerente geral de ffio
Combustíveis que apoiou a idéia e já solicitou que se apresentasse projeto.
Carlos Hef2 irá apresentar íniciaimente proposta para venda à índia de 400
mi/m^ mês.

Etanoi - BR Distribuidora - Acertado que só o caminho não operacional
viabilizará a possibilidade de entrar-se em uni programa de grandes dimensões
de pré-pagamento. Faita coordenar se com T.

Ooeracao Macro - Está sendo apresentada reunião do dia 22/03/10 ao Diretor
uma solicitação do V2 para mensalmente apresentar-se operações da Trade, de
forma a \iabiiizar-se apoio da ordem de R$ ÍOO milh^. Para inicio destas
operações utilizaremos a empresa ENCON TRADÍN6.

Fotmacêo da TRADE BRASIL - Como explanado por Qt e 80, o custo para
implementação de uma Trading no Brasil é alto, razão pela qual a Trade Brasil
deverá ser constituída inidaimente de forma OFF-SHORE para as operações
iniciaise logo que se tenha sustentação própria viabiüzaria-se uma empresa no
Brasil visto ser intenção de que a Fundação venha entrar de sócia ou mesmo
operar com a Trade Brasil.

Operação de Asfalto - Operação sendo conduzida por B e L, relativa a
fornecimento para Fortaleza e Salvador da ordem de 10.000/15.000 toneladas
métricas/mês, de Wxll a Dezembr o de 2010.

Tampa - Utilização do Porto da L coordenando. 3 felará com Diretor para
definição.

Argentina • 3R - Promovido encontro de 3R com M aonde surgiram boas
oportunidades para operar em conjunto Trade Brasil e Argentina. Em principio
definiu-se que os resultados seriam compartidos Vz a Vi .

10) Glencore - Operação de 400 mil a 1,2 milhões de barrisde <^eo combustK'el.
80 ficou de falar com a Glencore.

12) Participação Societária - {propostaInicial - necessáriorwisar)

31 + BL

M

B0-5-CH

L

T +S

A2

Reserva

15

15

15

15

15

15

10

002C

52. Deverá o DECLARANTE informar qual o significado das divisões abaixo,
esclarecendo quais são as pessoas referidas por MA, RA, JL, MURILO, LEDU,
80, CH, ST, TC, CAB, JORO, JP e quais os papeis que elas tinham nos fatos
referidos no documento. Não participou da confecção do aludido documento por
Isso não pode dar as explicações solicitadas, Gostaria de acrescentar que os
percentuais ali referidos, se eventualmente geraram algum tipo de pagamento o
declarante jamais os recebeu. Nunca viu este documento antes.
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COMVERSAOO

iO%iPOL;(PT/PMDe)
40raÒ<fcB^ÂÇÃD
20%:CASÁ

J L

f-
i
t-

PQSSIBILIDÀlig

40%COORDEHAÇÂO

tir
! i

•1 i

MA + RA

JL + èL
MURiLÓ"

40%

40%

20%

MA + RA 20%

JL4 6L 20% i i

LEDÜ 20%

20%

1 •ST^TC i 20%
;

MA + RA ; 16.67% :

JL ^BL i 16-67%

LEDU ; 16.67% :

OAB i 16.67% :

JORO i 16.67% f
;

i 16.67% •

i

illDERAt-IÇA
MA + IRA :40%

JL 81 40% 50%;

MURILO 20%

CASA

OPERADORE:

CAB 1 33%

JOPCN 33%

JP : 33%

i

BC : 33%

33%

LEDu^ 33%

3.3% i

25%;

33% i

0027

53. Deverá o DECLARANTE informar qual o significado das divisões abaixo,
esclarecendo quais sáo as pessoas referidas por MA, RA, JL, LD, BO, CH, ST,
TC e quais os papeis que elas tinham nos fatos referidos no documento.
Novamente é a primeira vez que tem contato com o documento questionado.
Por isso nâo sabe dar detalhes sobre o documento.

4
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Resuitados da operação:
íQtd. MT 24753,010

iUSSTvIT 25.00

;FEE 613 825,45

Combinado:

iCoordenação
iOpecaçao
iCssa

40.00%

: 40,00%:
; 20.00%:

247 530,18
247,530.18

123.765.09

Divisão da Opera0o:
ÍMAeRA 20.G0%;

:jL e BL 20.00%
iU) : 20,00%
80 «Çi; 20,00%
ISTeTC : 2Õ.GQ%

49.506,04
495Ò6;Õ4"
49 506.04

43.506.04

49,506.04

0028

54. 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, RACHE e quais os papeis que elas tinham nos fatos
referidos no documento, É a primeira vez que tem contato com o documento
questionado. Por isso não sabe dar detalhes sobre o documento.

I8/03.-:201l

Passado Presente Snsestào M Alternativa 1 Alternativa 2

PT 40.00 24.00 24.00 24.00 24.CK)

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 íc-LD) 6,75 6,15

LD li.33 8.60 - 6.75 6,15

MACHE 13,33 - - 6,75 6.15

BL - 1,20 1.20 1.20

RACHE - - - - 1.20

55. 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. É a primeira vez que tem contato com o documento questionado.
Por isso não sabe dar detalhes sobre odocumento. ^
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Pol-35?-'«

Dir -15%

BT - 50%

Dos 50% da BT:

Operadores:

MA - 8®í.

JL - 5%

LD - 8%

MU -

Supoite :

BL - 1.5%

RA- 1,5%

Casa:

CAB -

JR-5%

Reserva (possível p^" .TP) —5%

0029

56. Caso o DECLARANTE tenha negado o recebimento para si de valores 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 valoresde comissãosó foram pagos em razão
de crimes de corrupção praticados pelo DECLARANTE, por RAFAEL ACHÉ, MARCtO ACHÉ, LUIZ
EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM UUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA
HERZ, SÉRGIO TOURINHO DANTAS, PAULO ROBERTO COSTA, SILLAS OLIVA FILHO, CARLOS
ROBERTO MARTINS BARBOSA, JOSE RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, BRUNO LUZ, JORGE LUZ e
CÂNDIDO VACCAREZZA? Reitera que não tem relação com os fatos investigados por isso não
tem crime a confessar; e o deciarante ACRESSENTA QUE possui também como advogado
constituído o Sr. JOSÉ FRANCISCO FISCHINGER, OAB/DF 78.277. Nada mais disse e nem lhe foi
perguntado. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com o deciarante na
presença de seus advogados EDUARDO DE VILHENA TOLEDO, OAB/DF 11830, endereço
comerciai SAS Quadra 01, Ed. Terra Brasilis, Brasília - DF, telefones (61) 33235260 e 981771420
e RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA, OAB/DF 28438, com endereço comercial SHIS Ql 19,
Conjunto 13, Casa 2^1ago Sul, Brasília DF, telefone (61) 33125600; comigo, lOÃQí^AULO
RODRIGUES E SILVA,

AUTORIDADE

DECLARANTE :

ADVOGADO:

ADVOGADO:

rivão de Polícia Federal, matricula 19.119 que o lavrei.
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EQUIPE DF-01

AUTO CIRCUNSTANCÍADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Autos n" B02><miA i<0 QOiy.^.Ol looo/(>f{

Mandado de Busca n'''

Ao(s) 2-5

Busca eApreensão, exarado pelo MM Juiz da À õujuÍiÁk
nos autosí/do processo em epígrafe, a equipe de Policiais Federais chefiada pelo

j Í* '̂0 \ p matrícula7$'. e pelos

dia(s) do mês

JJIE—

de de 2017, nesta cidade de

, em cumprimento ao Mandado de

^ matrícula , .Ab^

Matrícula e P{?F CAOtoSo matrícula
compareceu no endereço declinado no documento supramencionado

, sendo recebidos

Por^M^O rfX)KK7 LfiT^ OUucíJ^/k CPF . Na

oportunidade, o chefe da equipe procedeu à leitura do Mandado, tendo franqueado o acesso aos

policiais qje deram integral cumprimento à determinação judicial, logrando êxito em arrecadar e
APREENDER o seguinte:

01 õi

0 L Oi

iaunt^ÉfSlHJiiAU7ã(cc wf,cír-/::,^iiA sc[,7^C LÍ'!^i£A
Caviéter'''

A

/
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Observações: f/tz-ji-ji- a, - Lztyí tiíi

N.

7

0033

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente que, lido e achado conforme, vai

devidamente assinado por todos. Eu, c Pa^L-c ^ ^ ^ , Matrícula

. Escrivão de Polícia Federal, que o lavrép)^

CHEFE DE EQUIPE :

PRPRIETÁRIO DOS^ENS/RESPONSÁVEL PELO LOCAL:. ^

TESTEMUNHA POLICIAL :

TESTEMUNHA POLICIAL

TESTEMUNHA \r)ií,(-cM& U/€<R A :

CPF. ^ // RG: Z.Oll QG:C-SS9/Vf
Endereço: C2A ^
Telefone:

TESTEMUNHA :ZitAt^DíA TC ^Lajuc-Afi

CPF. ^ RG.: ' ^?/Pf
Endereço: (2W^. AyA /
Telefonei^/

ADVOGADO: ^/u;aK) 'CE. <U(C\JQ\A^
ONã/7'̂ '̂ Z^ ^ASSINATURA: /f

' ^.yozí
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IPL 1617/15

EQUIPE DF-01

TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA

798.244.805-44

AUTO DE APREENSÃO MÍDIA
N° 1362/2017

Mandado de Busca e Apreensão n° 700003783115

Pedido de Busca e Apreensão n° 5034472-46.2017.4.04.7000

Ao{s) 24 clia(s) do mês de agosto de 2017, nesta Superintendência de Policia Federal, em
Curitiba/RR, onde se encontrava FILIPE HILLE PACE, Delegado de Polícia Federal,
matrícula n° 19291, lotado na SR/DPF/PR, na presença das testemunhas CARLOS EGIDIO
DE JESUS, matrícula n° 2354 e JOSE AÍRTON SOARES VILELA, matrícula n° 6121, ambos
servidores da Polícia 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:

0034

MATERIAL

ITEM
ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

01 01
01 (um) Celular iPhone S, Model Al688, FCC ID: BCG-E2946A, 10:5790-
E2946A, com senha para desbloqueio 255000

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e
Arrecadação, referente a TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA (798.244.805-44), no endereço
situado na SQS 316, BLOCO C, APTO 202, ASA SUL, CEP 70.387-030, BRASILIA/DF, por
força do Mandado de Busca e Apreensão n° 700003783115 - Pedido de Busca e
Apreensão Criminal n° 5034472-46.2017.4.04.7000, expedido pelo MM. Juiz Federal da
13® Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a
autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e ach^
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