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From:
Sent:
lo:
Subject:
Attachments:

Flesch, Esther M.

domingo, 5 de março de 20L7 72:13

marcellomiller@ hotmail.com
JBS

Termos-Gerais-de-Contratação.pdf

Marcello, veja o que acha desta minuta. Depois que vc comentar, mando por email para ele. Se ele estiver de acordo

mando em formato de carta na segunda de manha.

Prezado Dr. Francisco,

ou J&F)

Teremos grande satisfaçåo em assessorar a JBS na avaliaçäo de riscos ("risk assessment") referente a assuntos de
"compliance" de diversos temas, inclusive anti-corrupçäo. Eu serei a sócia responsável pela conduçäo dos trabalhos, e

incluirei na equipe outro(s) sócio(s) ou advogados conforme for apropriado. Considerando as operaçöes globais da

empresa, poderemos necessitar de cooperaçäo com advogados em outros países. Nessa hipótese, incluiremos nas
equipes de trabalho os advogados de Baker & McKenzie que forem apropriados. A contratação de Baker & McKenzie
poderá ser feita mediante subcontrataçåo por nosso escritório ou através de contrataçåo direta.

A prestaçäo dos serviços será regida pelos Termos Gerais de Contrataçäo anexos. Os honorários seråo cobrados em

base horária conforme a tabela de taxas horárias anexas. Nossas taxas horárias estäo sujeitas a reajuste. O valor da

hora do advogado poderá variar em virtude de promoçäo na carretra.

Na prestaçåo dos trabalhos, nosso escritório fará a consultoria de avaliaçäo de riscos em compliance. Em sendo
detectado riscos que necessitem de remediação, faremos as recomendaçöes de remediaçåo. Além disso, [inserir a

hipotese de success feesl

Todos os custos e despesas a serem incorridos em decorrência desta contrataçäo, como deslocamentos, telefonemas,
cópias, pedidos de certidåo, honorários de escritório correspondente, peritos e assistentes técnicos seräo pagos ou

reembolsados separadamente pela [nome do cliente].

Ficaremos muito satisfeitos em iniciar a prestação dos serviços aqui descritos imediatamente, täo logo seja formalizada a
contrataçäo de nosso, o que poderá ocorrer mediante assinatura do campo abaixo, ou encaminhamento de e-mail ou

correspondência indicando concordância com os termos desta proposta.

Estamos à inteira disposição de V.Sas. para qualquer informaçäo necessária.

Atenciosamente,

Trench RossiWatanabe

De acordo:

[nome do cliente]
Por:



From:
Sent:
lo:

Marcello Miller < marcellomiller@hotmail.com>

domingo, 5 de março de 2017 13:38

Flesch, Esther M.

Re: JBS

Prezado Dr. Francisco,

Teremos grande satisfação em assessorar a JBS na avaliaçåo de riscos ("risk assessment") referente a

assuntos ãe "compliance" de diversos temas, inclusive anti-corrupção. Eu serei, A PRINCÍPlO, a sócia

responsável pela conduçäo dos trabalhos, e incluirei na equipe outro(s) sÓcio(s) ou advogados conforme

for apropriado, EM CONSULTA COM A JBS. Considerando as operaçöes globais da empresa,
poderemos necessitar de cooperação com advogados em outros países. Nessa hipótese, incluiremos

nas equipes de trabalho os advogados de Baker & McKenzie que forem apropriados, NOVAMENTE EM

CONSULTA COM A JBS. A contratação de Baker & McKenzie poderá ser feita mediante subcontrataçäo
por nosso escritório ou através de contrataçåo direta.

A prestaçåo dos serviços será regida pelos Termos Gerais de Contrataçäo anexos. Os honorários seräo

cobrados em base horária conforme a tabela de taxas horárias anexas. Nossas taxas horárias eståo

sujeitas a reajuste. O valor da hora do advogado poderá variar em virtude de promoçåo na carreira.

Na prestaçäo dos trabalhos, nosso escritório fará a consultoria de avaliaçåo de riscos em compliance.
Em sendodetectado e remediação, faremos as recomendaçöes de remediaçäo.

CASO A IMPLEMEN MENDAÇOES ENVOLVA TRATATIVAS COM

ENTIDADES ESTAT PARAMETROS MUTUAMENTE SATISFATÓRIOS PARA

A AFERIçAo DE NoSSo ÊXITO, A QUE ESTARÁ ATRELADA, EM PROPORÇAO A SER FIXADA

CONSEN_SUALMENTE, VERBA HONORARIA SUPLEMENTAR.

Todos os custos e despesas a serem incorridos em decorrência desta contrataçäo, como
deslocamentos, telefonemas, cópias, pedidos de certidåo, honorários de escritório correspondente,
peritos e assistentes técnicos seräo pagos ou reembolsados separadamente pela [nome do cliente].

Ficaremos muito satisfeitos em iniciar a prestaçäo dos serviços aqui descritos imediatamente, tåo logo

seja formalizada a contrataçåo de nosso, o que poderá ocorrer mediante assinatura do campo abaixo,

ou encaminhamento de e-mail ou correspondência indicando concordância com os termos desta
proposta.

Estamos à inteira disposição de V.Sas. para qualquer informaçåo necessária.

Atenciosamente,

Subject:

Sent from my iPhone

On 5 Mar 2017, at 12:13, Flesch, Esther M. <Esther.Fleschfg)tre wrote:

Marcello, veja o que acha desta minuta. Depois que vc comentar, mando por email para ele. Se ele

estiver de acordo mando em formato de carta na segunda de manha.

Trench RossiWatanabe



De acordo:

This message may contain confidential and privileged information. If it has been sent to you in
erïor, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this message.

Please visit www.trenchrossiewatanabe.com.brldisclaimer for other important information
concerning this message.

[nome do cliente]
Por:

<Termos Gerais de_Contratação.pdÞ



From:
Sent:
lo:
Subject:

Para conhecimento. Abs.

Flesch, Esther M.

domingo,5 de março de20t7 20:38

marcellomiller@ hotmail.com
FW: Compliance - comunicação confidencial e privilegiada'

From: Francisco De Assis E Silva fmailto:francisco'deassis@jbs.com.br]
Sent: domingo, 5 de março de 2017 19:33
To: Flesch, Esther M.

Subject: Re: Compliance - comunicação confidencial e privilegiada'

Esther boa noite

Lerei com atenção

Todavia a Contratação deverá ser feita e endereçada a JF lnvestimentos S/A e não a JBS'

Lerei o restante

Obrigado e bom domingo

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA

advogado OAB PR 16.615

On 5 Mar 2OL7, at18:!2, Flesch, Esther M. <Esther.Flesch@trenchrossi.com> wrote:

Prezado Dr. Francisco,

Conforme conversamos, por favor veja anexa a minuta de carta de contrataçäo para seus comentários.
Se estiver de acordo, enviarei a minuta assinada na segunda feira logo no início da manhå.

Fico a disposiçåo para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Esther

This message may conta¡n confidential and privileged information lf it has been sent to you in error, please reply.to adv¡se the sender of the

errorandthénimmediatelydeletethismessage.PleaseV¡sitforotherimportantinformation
concerning this message

<Timbrado SP.docx>
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