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TERMO DE DEPOIMENTO rocuradora aa Repub/Jca 

que prl:Sta MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MICÊ1dª'0 • PGR 

Aos 08 dias do mês de setembro de 2017. no cidade do Rio de Janeiro/RJ. na sede da 

Procuradoria Regional da República da 2" Região. na presença do Procurador Rcgionc1I da 

República Carlos Aguiar e do Procurador da República Jessé Ambrosio dos Santos Júnior, 

nomeados pela Portaria PGR/MPF nº 847. de 6 de setembro de 2017. compareceu o Dr 

MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER. Advogado, portador da cédula de 

identidade nº 10143987-5- IFP e CPF nº 042965287-93, residente e domici liudo na Rua 

Av Alexandre Ferreira, nº 474, opto 402. Lagoa/RI. acompanhado dos seus advogados Dr. 

Paulo Mareio Ennes Klein. pon.ador da identidade OAB/RJ nº 100444. Dr André 

Perecmanins, OAB/RJ 109187. com escritôrio no Rua do Assembleia nu 77. sala 1601. 

Centro/RJ, para prestar depoimentos nos autos do Procedimento Administrativo nº 

1.00.000.016663/2017-47, que tem como objero a revisão do acordo de colaboração 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal nus autos da Petição 7003/20 17. e prestou os 

seguinte esclarecimentos. os qunis seguem gravados em áudio e vidco. inicialmente foi 

alenado ao depoente sobre o dever de falar a verdade e <:obre o direito de não responder às 

perguntas que possam incriminá-lo: Indagado, respondeu QUE conheceu Francisco de 

Assis, que no segundo semestre de 2016 começou a cogitar a possibilidade de sair do 

MPf e comentou sobre isso com algumas pessoas. dentre a~ quais a advogada Fernanda 

Tónima; que em cena ocasião a Ora Fernanda Tórtima disse ao depoente que conhecia o 

diretor jurídico do grupo J&F. Dr Francisco de Assis. que estava n procura de alguém para 

ser diretor global de complaince do grupo e que por isso esse queria conhecer o depoente: 

que acredita que a Ora Fernanda tenha comentado com o Dr í-'ranc;7-·sco obre o i 
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do depoente em sair do MPF. que isso st= dt!u em fevereiro de 2017 no Rio de Juneiro, que 

manifestou para algumas pessoas o desejo de sair o MPF: que nessa época o dt:p0t.:11tc tra 

amigo da Ora Fernanda Tó11ima a quem conheceu em razão de atuações prolissionais; 

que o primeiro encontro com o Dr Francisco também ocorreu em leverciro de 2017. mas o 

depoente não se recorda a data. mas pode precisar que lbi no est:ritório <la Ora Fernanda 

Tórtima: que o depoente se encontrava com a Ora Fernanda Tórtima e, entuulmentc, 

muitas vezes para tratar sobre a ideia de sair do Ministério Público. que e!ise assunto foi 

tratado com outras pessoas próximas ao depoen1c, como o seu radrinho Dr Lui1 Fernando 

de Freitas Santos. Diretor Jurídico do Companhia Boznno; que cogitaram inclusive de o 

depoente ir trabalhar no escritório de advocacia da Ora Fernanda. mas csc;c ac;sunto não foi 

adiante; que o depoente não queria trabalhar na área criminal. porque preferia atuar com 

complaince ou direito internacional e dirt:ito corporativo. de um modo geral: Que o 

depoente chegou a iniciar entendimentos, mais especificamente em ouLUbro de :!O 16. pom 

atuar na área de complaince do escriLôrio Chcdiok. raiava mais especificrunente com o Dr 

José Andres Lopes da Costa; que no inicio de Jcverc,ro ou final de janeiro o depoente 

estava próximo de fechar uma proposta linanceira com o escrilório Ched1ak: que nessa 

épocu o padrinho do dc!poentc mencionou a possibilidade de o depoente trahalhar no 

escriLório Trench Rossi Watanabe; que logo cm seguida. final de janeiro ou inicio de: 

fevereiro o depoente recebeu urna ligação da Ora Eslher Flesch; a quem conhecia de uma 

negociação do caso Ernbruer. t:UJa responsável era a Dra Érica Saruhi ; que o depoente 

atuava em auxilio ao Dr Thiugo. cnlào lotado no NCC do Rio de Janeiro; que nessa 

ocasião o contato com a referida ad, ogada ocorreu no linol de 2016: que o depoente não 

tratou com a advogada dessa sua pretensão de sair do MPr-: que na ligação a Ora Esthcr 

abriu a possibilidade de contratação do Jepoente; que pouco depois houve outras 

reuniõt:s. duas ou tre!), nas quais p.irticíparam wmbém u Dr Hércules Celeulski; que essus 

reuniões ocorreram entre os dias OI a 20 de fevereiro de 20 17; que o depoente tez opção 

pelo escritório Trench Rossi Wmanabe por seu alcance global e! muior possibilidade 

desafios profissionais: que possui~a que ~B~ 
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conheceu Dr Francisco na primeira quinzena de fevereiro. em reuniilo no escritório do Ora 

Fernanda Tórtima: que nessa reunião o depoente se apresentou como procurador da 

República que estava decidido a deixar o MPF: Que o Dr Francisco mencionou que estava 

procurando por um profissional que exercesse n função de Diretor geral de Complwce. 

que nessa ocasião não foi esclarecida a razão para se ocupar essa diretoria: que o depoente 

nessa ocasião mencionou a iminente contratação pelo escritório Trach e Watanabe, ra1.ão 

pela qual entendeu que não haveria ambiente para aprofundar sobre a possível 

contratação: que ainda assim Dr 1-rancisco instou o depoente a manter aberta a 

possibilidade de contratação: que naquela ocasião não se cogitou de o depoente vir a ser 

contratado pelo grupo J&F atravé:s do escritório rranch Rossi Watanabe; que o depoente 

sabia que a Ora remanda r órtima odvognva cm um inquérito pol ic ial relacionado ao 

grupo J&F. mas não sabia qual era o objeto e nem procurou saher; que nunca lhe ocorreu 

de advogar para pessoas Jis,cas e sim para empresas; que o depoente não via 

incompatibilidade entre a sua condição de ex procurador e a possibilidade de, 

eventualmente. aluar em acordo de leniência com o próprio Ministério Publico: que no 

início de março ou final de fevereiro. mais especificamente em São Paulo. o tlepoente jú 

havia pedido exoneração. quando levou cm mãos o pedido para o Procurador Geral da 

República. no dia 23 de fovereiro de 2017. quando fe1 viagem de serviço a Brasília. que 

na ocasião estava presente o Dr Vlad1m1r Aras; que pediu que os efeitos do exoneração 

ocorressem a partir de 05 de abril para que pudesse usufruir de tenas regulamentares. jü 

que possuía mais dt! um período acumulado; que tambJm pretendia gozar de licença 

médica para realização de cirurgia: que antes de cnlrt:gar o pedido de exoneração ao 

Procurador Geral da República. o depoente participou de uma derradeira reunião na qual 

estiveram presentes três dos vários sócios ma,ioritários do l.!Scrito Tronch Rossi Watanahe; 

Ester e Dr I Jcn.:uh!s, a Ora Simone Musa, quando dcliniram os termos do contrato. volore<; 

etc: que o depoente foi orientada a só pedir exoneração após responder ao e-mail dando 

seu de acordo com os termos do contrato; que o depoente não se recorda a data desse e-

·1 . 1 1 d /. . ma1 . mas compromete-se a entrega- o: que a essa a tura o epo~su1u uma 
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proposta fonnal do escritório Trench Rossi Watanabe: que essa proposta íot encaminhada 

para o e-mail pessoal do depoente. marcellomiller@hotmail.com, que o segundo conuno 

que o depoente teve com o Dr Francisco ocorreu antes do carnaval. mas pouco depois de 

pedir exoneração; que a viagem se deu em caráter panicular mas o depoente acredita que 

não estava de férias. e que a viagem pode ter oco1Tido no dia 24 de fevereiro. um dia 

depois do pedido de exoneração; que part iu do Rio para São Paulo: que a passagem foi 

custeada pelo depoente, que foi sozinho: que essa viagem ocorreu porque o Dr Francisco 

convidou o depoente: que na reunião. em um restaurante de São Paulo durante o almoço. 

o depoente foi convidado para trabalhar na J&f-. ocasião em que dis~c que já tinha sido 

contratado pelo escritório franch Rossi Watanabe: que ainda assim o Dr Frnncisco 

demonstrou interesse em contratar o depoente e o convidou, no mesmo dia, para ir alé a 

casa de Joesley Batista; que antes dessa reunião o depocnle f cz levantamentos por fontes 

abenas para se informar e conhecer melhor a empresa não só a situação jurídica Jela; que 

o depoente explicou para o Sr Joesley sobre compliancc quando eSlt!ve nu casa dele: que o 

depoente acredita que o interesse pela contratação dele advém do conhecimento adquirido 

na atuação funcional. 111clusive em acordos de leniência de grandes empresa, pelo GT 

Lava Jato da PGR e também por sua atuação como representante do \IJPF no grupo de 

trabalhos sobre suborno da OCDE. dentre outros; que também mencionou ao Dr. 

Francisco que tizero mestnido em direito internacional; que desejo consignar que não viu 

no interesse nada de malévolo; que. embora já tivesse fechado com o escri tório Tranch 

Rossi Watanabe, continuou a conversa neste momento antes do camaval; que pensou na 

possibilidade de a J&F contratar u escri tório ou fazer-lhe uma proposta profissional 

irrecusável: que tudo isso ocorreu prornvelmente no dia 24 de fevereiro; que nessa mesma 

ocasião. depois das explicações que fez para Joc~ley este. pessoalmente, sondou sobre a 

possibilidade de trabalhar com o grupo J&f. que o depoente mais uma vez recusou; que o 

depoente acredita que o inleresse em contratá-lo, naquela época, era especificamente por 

sua capacidade técnica; que o depoente nilo viu problemas de compatibilidade entre os 

eventuais interesses dos seus clientes e.· o dever de sigilo, já que es~evalecer: 

~ // 'D~ 
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que o depoente pesquisou sobre regras de quarentena de Membro do Ministério Público e 

concluiu que não haveria impedimento pora que atuasse nas unidades do Ministério 

Público; que na sua avaliação. não poderia atuar nos o11cios criminais temáticos 

especializados em crimes linarn.:eiros e de lavagem de dinheiro e nas varas perante os 

quais atuou. ou seja. 2n. 3n, 5n e 7". todas do Rio de Janeiro: que essa limitação não constou 

do contrato. apesar de ter sido discutida com o escritório de advococin: que ainda na 

reunião com o Sr Joesley. após o depoente mencionar que já estava comprometido Com 

Tranch Rossi Watanabe - TRW. Joeslcy informou que! iria contratar o escritório: que 

indagado ao depoente se conseguiu um cliente antes de integrar o escritório. inicialmente 

respondeu que sim; que acrescentou que na suo avaliação. sua presença no escritório foi 

relevante, contundo. não foi o único motivo: que o depoente se recorda de ou, ir do Dr 

Francisco '"vai ter que ser o Tranch mesmo": que u captação du J&F como cliente do 

escritório não interferiria e não interferill na remuneração que o depoente receberia; que o 

depoenle. mesmo ainda integrando os quadros do MPF não viu nenhuma ilegalidade, 

imoralidade ou desconformidadt nill> traLativas com o grupo J&F; que horas depois ligou 

para Ora Esther Ftesch comunicando sobre o interesse de o grupo .l&F contratar o 

escritório TRW; que não se recorda se esse contulo se deu pelo tel runcionul o particular. 

cujos números. respectivamente. i,ào: 21 993702440 e 2 1 991598167; que não se recorda 

de ler trocado mensagens de texto com o escritório naquele <.lia : que o depoente 

comunicou sobre todo o episódio para a Dra Fernanda Tórtimn. porém não se recorda 

quando, nem a forma; qut: no inicio de março de 2017 o depoente. já de lerias. retoma a 

São Paulo para reunião com Dr francisco. acompanhado da Drn Esther, que nessa reunião j 
discuLiram os termos do contrato entre J&F e TRW; que nessa ocasião Dr Francisco citOL1 

quais eram os problemas de cornpliance que o grupo possuía. citando l!'ipccificamente 

umo demanda da PROF sobre uma investigação interna realizada pelo escritório Veirano, 

que foi considerada insuficiente e que precisava ser refeita: que o escritório TRW cobra 

. 

por hora de acordo com a categoria do profissional que atua, por isso njo se làlou em 

valores para o contrato: que ne~o~ J: e·~~wmuit~ 
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rapidamente. de forma protocolar; que acredita que o Dr Francisco possuía autonomia 

para realizar o contrato e discutir os seus termos: que as Lrativas contemplavam o 

patrocínio do escritório TRW em um eventual acordo de leniência: que o depoente, apesar 

de estar em lerias entendeu que não haveria nenhuma incompa11bilidadc nu reunião, pois 

estava 110 iminência de ser efetiva1111::nte exonerado. não só porque já havia pedido 

exoneração. como também porque se desvencilhara de todos os grupos dos quais l'a.7ia 

parte institucionalmente. inclusive despedindo-se na rede membros: que. no entanto, 

manteve sua estrutura de gabinete, com acervo que foi lratado no curto periodo que atuou 

após as férias; que manteve, nesse pcriodo. o telefone funcional, assim como a caneira 

funcional e o acesso ao c-matl e demais bancos de dados disponíveis no MPF; que ressalta 

não ter uccssado nenhum banco de dados nesse periodo; que o depoenlc, até então, não 

havia mantido n<:nhum contato cnm o Dr Anselmo. procurador responsável pela operação 

Greenfield. o que só veio a saber postcriom1ente: que nunca atuou na PROF e que. 

portanto, não conhecia nada sobre a investigação em oi vendo o grupo Eldorado; que ndc, 

existe no Ministério Público e no Poder Judiciário, diferentemente do qu~ ocorri! nos 

cargos mais rele, antes do executivo. uma quarentena remunerada e mais curta. com regros 

densas e especificas, por isso o depoente procurou higienizar 'iUO suida do Ministério 

Público e sua transição para a inicioti, u privada; que o depoente não imaginou que 

poderia consultar a corregedoria sobre essa possibilidade. contudo, se houvesse alguma 

orientação interna. o depoente teria seguido; que, salvo engano, o contrato foi assinado no 

início de março; que o depoente passou a atuar na defesa dos interesses do grupo J&r 

após a exoneração se tornar eficaz. o que se deu cm abril: que ainda de féria-; ) 

aproxirnadamenre uma semana depois da reunião em que trataram da conLratação do < 
escritóri o. em duas ou três ocasiões o depoente esteve sozinho na sede da JBS em São 

Paulo. sempre a pedido do Dr Francisco: que em algumi casos pode ter passado pelo 

controle de portaria. mas em ouu·os não, porque Francisco é quem dizia por onde passava; 

que nessas ocasiões o escritório TRW custeou as despesas com deslocamento: que as 

passagens aéreas foram tiradas pelo próprio ritório e que a va que;psêÍ · com 
"L ;. ,, 
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láxi seriam reembolsadas, mas não se recorda se efetivamente foram : que não sc recorda 

ao certo, mas em uma ou duas dessa<; ocasiões foi apresentado ao senhor Ricardo Saud; 

que em todas as ocasiões esteve com o dr. Froncisco: Que nessas reuniões trataram dos 

seguintes assuntos: a ideia de o depoente se tomar o diretor geral d1; comp/iance da 

empresa. em decorrência da necessidade de se ter gente de peso no compliance; qut! tal 

insistência foi comunicada à Dra. Esther, para que não se achasse que o depoente estaria 

procedendo com falta de ética perante o escritório; que o depoente recusou esses convites. 

dizendo que tal seria inviável num primeiro momento, e que poderio se pensar isso para o 

futuro: que o dr. Francisco sempre trazia uma pauta de di scussão jurídica. especialmente 

sobre o caráter multijurisdicional de um acordo que a empresa poderia lazer; que o 

depot:nte sabia que haveria acordos de colaboração criminais pessoais. mas isso nunca foi 

discutido com o depoente: Que Ricnrdo Snud tinha uma prcocupaçflo grunúe con'I 

imagem da empresa em caso de celebração de acordo. e em caso de nfio haver o acordo: 

que numa das reuniões em março. Ricor<lu Saud lhe pediu uma revisão de uma minuta do 

que lhe pareceu ser um projeto de anexo de acordo. cujo ubjcto seriam notas ticais: que 

ficou desconfortável com isso. t: se limitou a fazer uma revisão meramente gramaticul; 

que indagado por que se sentiu desconfortável com o pédido re lativo a anexu de 

colaboração criminal e não em relação ao acordo de leniência, respon<leu que o escritório 

não fora contratado para isso: que comunicou tal foto a Esther; que passava pelo sua 

cabt:ça que não haveria diferença essencial entre o que fazia e ministrar uma palestra com 

despesas custeadas por entidade privada; que no trato com Francisco lhe parecia que eles 

tinha imenção de segregar o assunto sob o aspecto criminal, mas acredita que o dr. 

Francisco estava presente nesta ocasião: que entl!ndía que. apesar de l~r as despesas pagas 

pelo escritório, não estava atendendo ao cliente nnquelas oponunidodcs. nem prestando 

serviços de advocacia, mas apenas ''politicn de boo vizinhança": que indagado se 

consegue esclarecer a que título efetivamente ia à J&F. respondeu que ia tratar de assuntos 

cuja pauta era determinnda pelo clientt:, que 

Francisco falava que gostaria de Lr~ 

o demandava por telefone; que o dr. 
/ / &~rrr~ 
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celular em março, mas se dispõe a entregá-lo. se o encontrar; que apagou as mensagens. 

mas não o fez por nenhum motivo não republicano; que apaga regularmente as 

mensagens. inclusive pessoais; que indagado se chegou a ter algum desentendimento com 

Ricardo Saud. se recorda que houve um mal estar decorrente do uso de alguma palavra 

pelo depoente que Ricardo não gos1ou. mas não houve nada demais: que acha provável 

que Ricardo Saud já soubesse quem o depoente era. de nome: que agora realmente não 

tem dúvidas de que se encontrou com Ricardo duas vezes, Lendo est~ mani testado sua 

preocupação com a imagem da empresa como já dito; que o contC;\lO du preocupação do 

Ricardo Saud era a operação Carne Fraca; que indagado se a operação j:i teria ocorrido. 

disse que seguramente sim; que indagado sobre como teria oco1Tido tal situação. já que u 

estimativa leva a situar as reuniões na primeira quin.Lcna. disse que não sabe precisar as 

datas; que, porém. sabe que pelo menos a segunda com Ricardo Sau<l ocorreu depoic; du 

operação: que o depoente disse que a operação demonstrava que a empresa deveria 

remediar suas práticas efetivamente; que disse também, como diria em quulqucr ocasião. 

que a empresa não deveria se esconder das autoridades. mas sim procurnr as autoridades. 

expondo seus ilícitos: que isso não foi orientação. mas apenas um comentário; que não 

comentou nada a respeito de acordos de colaboração criminal: que deseja retificar o que 

disse para esclarecer que afirmou que não pockriil ajudar no nnexo que lhe foi 

apresentado. afirmando que não poderia tratar do assunto naquele momento: que deseja 

retificar o que foi dito anteriormente para di.ler que não sabia se o anexo seria para acordo 

de leniência ou para acordo de colaboração criminal; que quando viu a minuta. achou que 

era para as duas coisas, que começou a t1abalhar para a empresa eletivamente após sua 

exoneração. no dia 05 de abril; que embora não tivesse o registro para advogar. o depoente 

entende que poderia exercer algumai, atividades de comp/iance, desde que não fossem 

privativas de advogado: que teve então contato com os antxos para iniciar seu$ trabalhos; 

que noventa por cento das atividades de compliance não são privativas Je a<.hogado, por 

isso não se sentiu impedido de iniciar suas atividades imediatamente: que o depoente, 

assim que iniciou olicialmente as a1iv1da<l n.-u;-,.1 _,.--,;;"7" __ I:.sther para 

R 
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os Estados Unidos com o objetivo de se reunir com o escritório Oaker Mckenzic. 

conveniado com o escritório TRW. para comunicar qut: uma enorme empresa brasileira, 

com presença robuslo nos estados Unidos. ha, ia contratado o escritório para desenvolver 

atividade de investigação interna, interlocução com aulOridades estrangeiras. compliance 

ele; que nessa ocasião houve a discussão de estratégias em âmbito mundial; que _já no 

escri tório o depoente começou a tomar conhecimento dos fulos envolvendo a J&F: que no 

dia 05 de abril de 2017 o clepol!ntc encontrou-se com Francisco de A.ssis e <;ilva no 

aeroporto de Uuarulhos/SP oca"ião cm que tiveram uma conversa para discutir a missão 

do depoente nos Estados Unidos: que nessa oportunidade Francisco deu ao depoente 

maiores detalhes "obre a necessidade de contratação do escritório. ocasião em qu~ 

mencionou sobre o pagamento de propina em diversas situações. para dh ersos agentt:s 

públicos. cililnto desde o Presidente da llcpúblii:a alé depulados. passanuo por Senadores. 

Governadores. entre outros; que na oca iao Francisco informou ao depoente que possuía 

elementos de corroboração. tais como contratos fictícios, notas fiscais frias. depoimentos e 

algumas gravações: que nessa ocasião foi dito que a gravação envolvia o presidente 

Michcl Temer. o Senador Aécio Nt:vcs. que o depot:nte ficou impn:ssionado com as 

declarações e acabou nilo perguntando sobre eventuais outrus pl!ssoa:,; que nesse mesmo 

dia viajou para os Estados Unidos no companhia da Ora Esthcr para quem o depoente 

rt:passou o teor da conversa que acabara de ter com francisco; que esse lalo foi informado 

ao escritório nos Estados Unidos, mais especifica mente aos advogados John e Joan 

Meyer, ambos do escritório BM; Que ao retomar no Brasil verificou a colaboração eslava 

em fase avançada e a leniência ainda não havia iniciado; que nessa época. após o retorno 

dos EUA tomou conhecimento dos anexos que serium utilizados nos acordos dl! 

colaboração e leniência: que o depüt!nlc, acompanhado da Drn Camilo Steinhoíl: sócia do 

escrito TRW, aJém do Dr francisco estÍ\ eram no sede Procuradoria Gcrol da República no 

dia 11 de abril dt! 2017 para tratnr especiticamcntc sobre a leniênc1a e saber com que seria 

essa interlocução. 4ue essa reuniao com os Drs Sérgio Bruno. Eduardo Pellela. !·~mando 

Alencar e. salvo engano. Ronaldo~ , U< o di:poe~~wtrand~ 
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com o Dr Sérgio Bruno. porque tinha o telefone ch:le e com quem tinha mais facilidade 

para falar; nessa ocasião foi esclarecido que pretendiam iniciar t.rntativos para viabilizar a 

leniência; Que o acordo de colaboração era conduzido pe lo Dr Francisco e que a Ora 

Fernanda atuava apenas prestando consultoria ao Dr Francisco; que o depoente não 

procurou ninguém da PGR para tratar do acordo de colaboração; que provavelmente uma 

c;cmana após a reunião do dia 11 c.:hegou-sc à conclusão qu~ o Dr Francisco teria que fazer 

pane do acordo de colaboração; que l!ssu necessidade surgiu porque veio a tona foto 

supostamente ilícito envolvendo o procurador da República Ângelo. u A<.lvogado Wilcr 

Tornaz e o Dr Francisco; que o depoente teve conhecimento desse tàto no mês de abri l: 

que o depoente perguntou se poderia participar da reunião envolvendo acordo de 

colaboração da J&f, mais especificamente sobre a fo ll1:1 de apresentação desse fato 

especílico relacionado ao prm.:urador Ângelo, que o promotor Sérgio Bruno disse que o 

depoente não poderia panicipar Ja reunião: que o depoente tinha o interesse de participar 

da reunião porque precisava iniciar as lrntuti,as sobre leniência; que na rl!união tida no dia 

11 de abril foi dito ao Jcpocnte que o equipe e.lo Ministério Público infoITTiaria a quem 

caberia lidar com a leni~ncia postcrionnente: que no mesmo dia 27 de abril o <lepocme 

reuniu-se com o procurador da Repúblico no DF. Dr Anselmo e iniciou as trutativas do 

acordo de lcniência~ que o depoente não uprcst!ntou nenhum ane>..o oo Dr Anselmo por 

razões de sigilo; que próprio Dr Anselmo optou por não ter comato com n material ate que 

a questào da colaboração ficasse resolvida, que depois que ingressou formalmente no 

escritório TR W o depoente passou ~ ter mais contato com Ricardo Saud; que Ricardo não 

lhe disse se gravou ou iria gra, ar alguém; que o depoente. nas vezes cm que esteve com 

Ricardo Saud havia a presença de outras pessoas, mas eventualmente ficavam a sós. que 

nunca foi para uma reunião especificamente com apenas Ricardo: que essas reuniões se 

prestavam o trotar do andamento da kniência, já que a colaboração e"tuva em fase 

avançada; que nas ocasiões em que estiveram a sós não houve nenhuma ofcna de 

vamngem ou pagamento no exterior e que o assunto tratado dizia respeito, j · 

invariavelmente. às quest~es relacionad · a le · - tia; que o sc~lc, e o 

/,;;~~ 
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i.enhor Weslcy chegaram a participar dessas reuniões; que deseja n:gistrar que jamais 

recebeu nl!nhum centavo da J&F ou de qualquer empresa do grupo; evemualmt!nte 

participava a Ora Fernanda Tórtima e com mais frequência o Ora C:.imila; que houve 

episódios em que o depoente participou dt: reuniões sem que as duas advogadac; 

esLJvessem presentes; que mesmo com o depoente já contratado. volta e meia o Dr 

Francisco retomava com o tema sobre a contratação do depoente; que Joeslc} e Weslc) 

também insistiam com isso; que a último vez que esteve com integrantes do grupo J&f 

coincidiu com o momento em qut! deixou de atuar no acordo de leniência: que depois 

disso o depoente não mais foi convidado para integrar o grupo J&F; que um pouco antes 

de tornar-se pública n 1m cstigaçi'io decorreme do acordo de colabornção com o grupo J&F 

o Ministério Público solicitou que o depoente se afasta~SI! uas negociações: que não houve 

um motivo especifico mais foi esclarecido pelo Dr Anselmo que hovio dc:sconforto com a 

participação do depoente na negociação da mulla; que após esse afastamento o depoente 

passou a atuar apenas internamente. tratando de 4ucstõcs adicionais ao acordo; que muis 

adiante, quando foi veiculada pela imprensa a participação do depoente no acordo de 

leniêncía, com enorme estardalhaço. u Dru Esther pediu que o depoente se aíustnsse 

espl!cilícameme desse caso: que enquanto esteve no escritório TRW o depoente atendeu u 

outras quatro ou cinco empresas; que o depoente retirou-5c do escritório no meio do ano 

em um distrato amigável: que inicialmente a repercussão do assunLo envolvendo u 

participação do depot:ntc na leniêncio não gerou o desligamento do escritório: que 

somente com as declarações do Presidente M 1chel Temer e a exploração desses fotos pela 

imprensa. assim como n publicação de sua remuneração pela imprensa. o escritório 

concluiu pela necessidade de saída do depoente; que depois que saiu do escritório não teve 

mais nenhum conhecimento sobre eventuais contratos firmados;; que o depoentl! apagou 

todas as mensagens trocadas na época; que apesar de ter contato com os anexos, não 

interveio na formação dos anexos. mui Los menos na orientação sobre o que de, erio ou não 

ser entregue: que essn tarefa. alé onde sabe, era do Dr r rancisco, o qual. eventualmente 

consult•v• n Dra Femandoc que o~ /-r1:SeroR 
.? 
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telefônicos do Dr Francisco e. provavelmente do senhor Ricardo: mas do senhor Joesley 

acredita que não mais: que o depoente se recorda que no dia em que foi deflagrada a 

operação Carne Fraca lembra-se de ter trocado alguma mensagem com o Dr Francisco; 

que pode ter sido por mensagem de texto; que pode ter explicado ao Dr Francisco sobre a 

fonna de atuação do Mmistêrio Público e o porquê da referida operação: que só esteve nu 

casn de Joesle, uma vez e na ca-.a dos demais jamni) esteve: Que jamais sugeriu oos 

interlocutores Fernanda Tórtima, Francisco de Assi'l. Joeslc.> Batista ou Ricardo Saud que 

Leria facil idades. livre trânsito ou poderia realizar conraco junto a PGR ou alguns dos 

integrantes do G r da Lava Jato. com a lina lidade dt facilitar o processo de colaboração 

premiada: que não acredita que os diretores úo grupo J&f- pensassem que de alguma 

fonnn poderia influir nas decisões do PGR: que o dcpoentt: deixou n GT Lava Jato cm 

04/07/ 16. confonne certidão a ser juntada: que em 27 de outubro de 2016 loi o último uto 

que realizou nessa condição. muis cspccificamente em reunião com a FT em Curitiba; que 

o depoente jamais fa lou sobre o Drive J com ninguém fora do MPf; que não sabia da 

existência de um suposto diálogo no qual Ricardo Saud declara para Joesley Bausta sobre 

uma suposta oferta de pagamento para o depoente a ser concretizado no e:-.. teriur; que essa 

ofen.n não existiu; que cm momento nenhum Ri cardo Saud falou com o depoente sobre 

intimidades relacionadas a autoridades do República; que não chegou a falar com o senhor 

Ricardo Saud sobre um suposto levantamento de possíveis colaboradores que entregariam 

o grupo J&F; que não sabe dizer quantas reuniões o depoente fez com os colaboradores: 

Que não revelou aos colaboradores nenhum comentário reito pelo PGR. que na época em 

que o depoente lrabalhnva na La, a Jato. não tinha conhecimento de alguma investigação 

contra a J&F; que depois que saiu do GT Lava Jato não teve mais contato com o PGR me 
pedir exoneração, ntm por telefone: que em uma ocasião chegou a procurar o grupo de 1· 
trabalho da Lava Jato no Rio de Jandro, representando a empresa STRYKCR: que em um 

primeiro momento não houve objeção no participação do depoente. que depois a f-T LAVA 

JAl O/RJ. através do Dr Leonardo. informou ao depoente que se entedia que a quarentena 

se aplicaria já que a eventual leniêncio ser adn no 7• VFsY1rdepocnte não 
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passou nenhum texto para o senhor Ricardo Saud; que o depoente não perguntou. mas 

imaginava que todas as gravações tivessem sido entregues ao Ministério Público; que 

jamais talou que o Dr Rodrigo Janot advogaria com o depoente; qui! não conhece Cristian 

nem Adrian: que não tt:ve nenhum desentendimento com a Dru Fernanda sobre a 

colaboraçi1o; que não teve conhcc1menro de nenhum foto relacionodo ao ex ministro José 

Eduardo Cardoso; que não foi dito ao depoente que através de José Fduardo Cardoso 

conseguiriam chegur em ministros do Supremo Tribunal Federal: que ao depoente nunca 

lài dito que poderia ler sido gravado pelo!) diretores do grupo J&F: que não conhece a 

DPF Rubia: que não se recorda de ter sido mencionado seu nome pela pessoas da J&F. 

nem pela Ora remanda Tortimn; que eles nunca mencionaram também um advogado de 

nome Marco Aurélio de Carvalho; que gosturia de declarar. por lim. que jamais aceitou 

promessa de vantagem devida ou indevida da J&F: que hoje e~tá desempregado: que o 

distrato contempla o pagamento de um um milhão seiscentos e dez reais durante 18 

meses. que contempla todos os haveres do depoente: que este dinhelfo é poupado e se 

sustenta com o salário da esposa. que e procuradora federal na CVM. na gerência de 

licitações e contratos; que jamais atuou nos dois lados. pois jamais atuou como procurador 

em qualquer caso que envolvesse essas duas empresas; 4uc junta certidões em reforço de 

sua afirmação; que indagado se essas ccnidões contemplariam atuações eventWlis em 

outros estados responde que nunco atuou como itinerante em outros estado: que não 

integrou nenhuma força tarefa além do GT da lava jato da PGR; nuncn transmiuu 

nenhuma infonnaçâo ou dado sigiloso ou ostensivo de suu atuação funcional ou de seu 

conhecimento dentro do MPF para nenhum cliente; que após uma décad::i de dedicação ao 

MPF, não fez nem faria nada parra trair a instituição. que rem muito convicção de que não 

fez nada de ilegal ou imoral. mas ap~nas tentando uma fom1a de encontrar c;cu cuminho de 

inserção profissional; que s1:quer imagina o que se passou pela cobcça desses senhores 

para mencionar seu nome na conversa estapafúrdio contida no áudio cm qucstüo; Natia 

mais foi perguntado e nado mais foi respondido. 
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