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Estudo apresentado pela defesa

Os advogados de defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista apresentaram no
último dia útü um extenso relatório financeiro encomendado, supostamente sem elaboração
de quesitos prévios, à FIPECAFI. Este relatório versou sobre aspectos das operações no
mercado de valores mobiliários que são objeto do presente apuratóúo(ações daJBS S/A em
Bolsa e denvativos de câmbio).

Em linhas gerais, tal relatório indica que não teria havido anormalidade nas
operações cursados em abril e maio de 2017 em comparação com operações ocorridas
antetionnente, em destaque aquelas realizadas no período das discussões sobre o
'impeachment" da então presidente Dilma Rousseff.

Indica também que a utilização do programa de recompra de ações pela JBS
S/A não teria gerado impacto signiãcativo no mercado, ou seja, não teria influenciado o
preço do atino por ocasião das vendas das ações que foram realizadas pela cont:roladora FB
Participações.

Há ainda referência aos posicionamentos do Fundo VERDE, gerido por Luis
Sthlberger, sugerindo posicionatnento comprado em dólar no período de 2017 que a
companhiaJBS S/A realizou as suas compras em mercado ou sela, informam que haveria
informações públicas que sugetiriam posicionamento comprado nesta moeda estrangeira e
que, diante disso, o administrador da companhia JBS S/A não poderia deixar de atear para
proteger a empresa, cuja dívida possuiria forte exposição cambial\

Em síntese, estes são os principais pontos deste relatório apresentado por
Joesley e Wesley Batista

Sem qualquer demérito à instituição FIPECAFI ou aos mestres que
elaboraram este estudo, é necessário de pronto indicar alguns pontos que fazem toda a
diferença na inteJ:pretação dos dados:

a-) por premissa, o referido relatório se baseou em um contexto de
normalidade, que não me parece adequado ao contexto de abril e maio de 2017 para as
pessoas de Joesley e Wesley no que tange às operações no mercado de valores mobihádos
Como visto em detalhes, eles detinham farta infoi:mação privilegiada e conhecimento de seu
impacto direcional nos mercados e efetivamente utilizaram estas informações nas operações
que 6ueram no mercado. Embora este sela o cerne de toda a questão crialinal aqui
investigada, este ponto não foi tido como premissa para os estudos da FIPECAFI e isto faz
TODA a diferença. Até mesmo a comparação com operações realizadas em períodos
anteriores fica prejudicada quando não feita esta ressalva, porquanto no presente momento
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estavam operando utilizando informação privilegiada e nout:ro momento, anterior, nao
sabemos ou não temos este indicativo concreto. Assim, normalidade ou anomaalidade não

se mede apenas pelos aspectos quantitativos das operações em mercado, mas principalmente
se mede pelo fato do autor deter uma informação capaz de derrubar todas as expectativas
dos agentes económicos(ou seja, com forte impacto direcional no mercado), deter também
uma expectativa de prazo para a publicização desta informação privilegiada e, mesmo assim,
se posicionar no mercado de valores mobiliários;

b-) a premissa de que havia informação pública disponível indicando risco de
alta da moeda est:rangeira dólar também deve ser vista com limites de adequação: com efeito,
sempre haverá estudos económicos apontando para lados divergentes, quanto não até
mesmo antagónicos e contraditórios e isto por si só não descaractetiza o crime de "insider
trading". O fato de haver no mercado pessoas e estudos recomendando certo
posicionamento no mercado, não desnatura o crime daquele que linha informação
privilegiada e dela fez uso em negociações no mercado de valores mobihátios. Abas, o mais
comum é que os autores do crime de "inside/' se valham de informações que em tese
justificam:iam'' as posições adotadas, como se elas não tivessem sido tomadas em mercado a

parta da utilização da informação privilegiada;

c-) um aspecto interessante do estudo apresentado pelos investigados é a
revelação de forte posicionamento da empresa no mercado de dedvativos cambiais no
Momento político nacional do "impeachment" da então presidente Dilma Rousseff. Este
fato indica que os diretores da JBS S/A tinham expertise em se posicionar no mercado de
valores mobiliários em momentos politicamente contubados. Isto corrobora a hipótese da
prática do "insider trading" comprovada nestes autos. Explico: o dolo, como um dos
elementos do tipo penal, exige o conhecimento e a vontade -- e esta experdse em operar no
mercado ãnanceiro com base em riscos políticos indica mais uma vez que Wesley e Joesley
tinham pleno conhecimento de que as informações do conteúdo e do procedimento da
colaboração premiada(de fol«ssimo conteúdo poético) geralh intenso impacto no mercado
6manceiro -- isto corrobora a rapidez com que Wesley buscou aumentar os li=tnites de crédito
)unto aos bancos para operar NDFs, inclusive quando o Diretor de Controle de Risco, Rafael
Harada, ainda estava em férias no exteJ:ior.

Considerações e requerimentos finais

Os fatos apurados no presente inquéi:ito policial são supervenientes e não

integram os fatos que foram objeto do acordo de colaboração premiada fumado com a

Procuradoria Geral da República. Conforme inclusive mencionado pela Procuradora da
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República de São Paulo, ao se manifestar sobre a representação policial de prisão dos imaãos

Joesley e Wesley Batista: "A presente manifestação não significa, em hipótese alguma, afronta

ao acordo de colaboração premiada armado por JOESLEY BATISTA e WESLEY

BATISTA com a Procuradoria Geral da República e homologada pelo STF, pois os fatos

narrados na presente apuração não estando abrangidos pelos

acordos homologados. Além disso, mesmo que fosse diferente, é fato público e notório que

referidos acordos estão sendo revisados pelo próprio STF, conforme decisão que está

disponível na internet. De qualquer sorte, caso o entendimento do STF seja contrário, bastará

informar este Juízo, pois não se busca apontar a decisão daquela Egrégia Corte." item 110

de f1 1 14 da hfedida Cautelar n' 0012131-73.2017.403.6181 -- 6' yFC/SP

Ç''''«9

Cumpre destacar que no dia do cumprimento da prisão dos irmãos

JOESLEY e WESLEY BATISTA (13/09/2017) a ações daJBS S/A negociadas na Bolsa de

Valores tiveram alta de preço, denotando certa reação positiva do mercado à possibilidade,

ainda que temporária, do afasEameneo de Wesley Batista da presidência da empresaJBS S/A

Assim, não nos parece cível a versão apresentada pelos in\ esdgados de que sua presença na

administração da empresa seja essencial aos negócios para a proteção dos investidores da

cotnpanhia. Há inclusive notícias na tnídia no sentido de que grupos de investidores estai:iam

propondo alteração da presidência da empresa a âm de retirar esta função da família Batista.

Crimes de corrupção necessidade de apuratório específico

Conforme indicado no Fato 03, descrito neste relatório, houve encontro

fortuito de provas decorrente do compartihamento judicialmente autorizado com a

Operação Lama Asfáltica do Estado do Mato Grosso do Sul(fase 4 da Operação Lama

Asfáltica, também denominada de "Maquinarias" ou "Maquinádos de Lama"). Desta forma

esta autoridade policial tomou conhecimento de possíveis delitos de corrupção alva e

passiva, especificamente relacionada à oferta/promessa de vantagem indevida ao então

membro do Ministério Público Federal Marcello Paranhos de Oliveira Miller em troca de
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auxílio aos delatores no procedimento de colaboração premiada que estavam negociando

)unto à Procuradoria Geral da República.

Nos autos da Medida Cautelar n' 0012131-73.2017.403.6181 6' VF'C/SP

(dependente destes autos principais Apenso X), o metitíssimo Juiz Federal acoheu a
opinião do Ministério Público Federal no sentido de que não haveria conexão entre os fatos

relacionados a delito de corrupção e os crimes de uso indevido de informação privilegiada e

manipulação de mercado.

Há diversos pontos que ãcaram ausentes de esclarecimentos neste contexto

de possíveis cl:imes de coi:rupção adia e passiva.

Destaque-se que o MM. Juízo da 3' Vara Federal Criminal de Campo Gmnde,

ao se manifestar sobre o pedido de levantamento de sigilo dos elementos de pro\a

compatdlhados acerca do que aqui foi exposto como Fato 03, decidiu que não competia

àquela jurisdição este levantamento de sigilo, haja vista notícias de que tds fatos já seriam

objeto de investigação aberta perante o Supremo Tribunal Federal pela própria Procuradoria

Geral da República(ude fls. 291/923).

Diante, deste contexto, tendo .em vista que,as provas .amealhados sugerem

fortemente a ocouência de crimes..BJIEIR:ESEN=Q..pela .remessa de. cópia digitalizada do

presente Re[atódo Fina[ ao GINQ(Grupo de ]nquédtos do S'J:F) da Polida Fedeta] em

Btasília/DF, a âm de que possa adoblr as providências necéssádas pua o melhor üatamento

investigativo ao tefeddo FATO 03(eventualmente juntando a alguma das investigações em

andamento junto áo Suprema Tdt)unam :Federal, ipi(;iaqdq nova investigação pp ouço);:: e

âltutamente requerer o comp4ttilhamenlo dos dados com 4 Operação i.ama Asfáltica -- fase

]lV.ç ousas daigências que venham p ser úteis.

Levantamento de sigilo deste relatório final:

Tendo em vista a relevância dos fatos aqui apurados, comoção social no país

inteiro em torno destes fatos e também a importância do desfecho desta aputação criminal

para o mercado de capitais brasileiro e mundial, represento ao douto magistrado pelo

levantamento do sigilo deste Relatório Final, a Êlm de que a sociedade possa tomar
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conhecimento não só a respeito dos fatos apurados mas da forma idónea como se deu esta

investigação criminal.

Tal proúdência se mostra necessária para apaziguar ruídos de comunicação e

permitir que a sociedade em geral possa exercer o necessário console social sobre as

atividades do Estado

Neste ponto, cabe dizer a formatação juddica do inquérito policial no Brasil

faz deste instrumento de investigação criminal um híbrido de garantidos da segurança do

Estado e também dos investigados, no sentido de que se desenvolva uma apuração penal

idónea, com amplos sistemas de controle e transparência na medida adequada(sem

comprometer o resultado da investigação). Com efeito, o inquérito policial é um instrumento

de investigação criminal que permite espaço de sinergia de atuação entre diversos órgãos

públicos(como vimos no presente caso, inclusive) e, além disso, permite amplo controle

Estatal e social: há um controle interno, feito pela Corregedoria de Polícia, há o controle

externo exercido pelo Ministério Público, controle dos servidores federais do Poder

Executivo que atuam no caso(exercido pela CGU), controle dos gastos despendidos com

este procedimento(realizado pelo TCU), controle }udiciádo(quanto aos pedidos cautelmes

com reserva de jui:isdição, todos os direitos individuais dos investigados e quanto ao

resultado final do inquérito, que formarão provas nos autos de futura Ação Penal), amplo

console exercido pelos advogados de defesa dos investigados e controle social

Uma das faces mais importantes do controle social sobre a advidade da

PolíciaJudiciária se dá pelo levantamento do sigilo dos autos após a conclusão dos üabalhos

de investigação, ou seja, quando esta pubhcização não mais acarreta a possibMdade de perda

das provas. Ou seja, o término da investigação e futuro início da Ação Penal pública e

incondicionada garante que a Polícia Judiciária preste contas de sua atuação para o povo, de

quem emana o Poder(artigo I', parágrafo único, da Constituição da República)

O presente inquérito policial teve início por meio de notícias divulgadas na

imprensa e, após as diligências investigadvas terem sido realizadas, é )usto dar transparência

à sociedade do resultado do trabalho de Polícia Judiciária em conjunto com a Comissão de

Valores Mobiliários e Ministério Público Federal.
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Com estas considerações e com andamento no artigo 2' SI da Lei

12.830/13, enceno os trabalhos de PolíciaJudiciátia da União no exame dos fatos descritos

na portada inaugwal deste Inquérito Policial

São Paulo, 09 de outubro de 2017

EDSON FÁB10 dÀKÜVTI MOREIRA
Delegado del,Polícia Federal

DELECOR/SR/PF/SP
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ANEXO l Estrutura do grupo JBS no tangente aos fatos

Para {lins deste relatório de inquérito policial será denotninado de "GRUPO
JBS" todo o grupo empresarial que gravita em torno da empresa JBS S/A, tendo em vista

que é a empresa principal em torno da qual todas as demais exercem as suas advidades.

Assim, as empresas J&F Investimentos e FB Participações, que na estrutura do otganograma

estariam acima daJBS S/A serão aqui consideradas como partes integrantes do grupo JBS.

Conforme descrito no laudo peticial de fls. 108/132:

Em resumo, a JBS é consolada peia FB Participações, que é
consolada pelaJ&F que, possua vez, é controlada pelos imiãos Badsta

através de diversas sociedades, conforme assinalado no quadro
acena. "-- gato meu

:A JBS, consoante sua página na internet, informa que

Com seis décadas de história, a JBS é atuaJmente o maior pmdutor de

proteínas do mundo e a segunda maior empresa de alimentos do mundo'. A

companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovino e de

frango, atuando também na produção de alimentos de conveniência e valor

agregado. Além disso, comercializa produtos de couros, higiene e limpeza,

colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, enü:e outros.

Anualmente, a JBS possui mais de 400 unidades, sendo mais de 230

diretamente relacionadas à produção de carnes e produtos de maior valor

agregado e conveniência no mundo. A Companhia conta com mais de 235

mil colaboradores e com capacidade para processar, por dia, mais de 80 mil

bovinos, 14 milhões de aves, 1 15 mil suínos e 100 mil peças de couro

Além disso, a companhia conta com um diversificado portfólio de produtos,

com dezenas de marcas reconhecidas no Brasil e no exterior, como SMt,

Friboi, Seara, Maturatta, Cabaça Las Lilás, Plumrose, Pilgtim's Pude,

Gold'nPlump, Gold Kist Farms, Pierce, 1855, Primo e Beehive. Essa
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variedade de produtos e a presença em 22 países em cinco continentes(entre

plataformas de produção e escdtódos), atendem mais de 350 mil clientes em

mais de 150 nações ao redor do mundo.

Ainda conforme consulta ao endereço eletrânico

http://jbss.iníoinvest.com br/ consultado em 26/06/2017, a companhia

informa a seguinte composição acionáJ:ia e societátia:

Informação Corporativa l Composição Acionária e Societária

quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas daJBS

Acionista Controlador(FB Participações SA e
1 .159 .892.141

Banco Odgina])
42,51oH(

Acões em Tesouraria 24.996.144 0,91%

Ações em circulação
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BNDES Participações S.A. BNDESPAR 581.661.101 21,32%

Minodtádos 962.198.026 35,269

Total das ações em circulação 1 .543.859.127 56,58%

TOTAL 2.728.747.4U 100,00'

(-.) apenas após o fato tornado público e o questionamento da CVbl a

companhia retiâlcou as informações sobre seu controle acionátio direta e

indireto
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O grupo empresarial JBS apresenta-se à sociedade como uma empresa de

sucesso, focada em t:rabalho duro e feito com determinação.

Com o advento de algumas investigações e, principalmente, após o
descortinamento do conteúdo da colaboração premiada foi constatada a promiscuidade

havida entre este gmpo empresarial e o setor público(ao menos desde a abertura de capital
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Tela do sistema de consulta da CVM, com a alteração na qual incluiu se a

propriedade da B&ííedHoú##gr pelos irmãos Wesley e Joesley Batista

A FB participações(controladora da JBS), é controlada pela J&r
Investimentos com 100%. A J&F, por sua vez, é controlada por diversas

sociedades pertencentes a família Batista, dentre as quais a B/Píi d
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em 2007), notadamente por meio de fortes esquemas de pagamento de vantagens indevidas

a funcionários públicos e agentes políticos de todos os Poderes e esferas para a prática ou

abstenção de fitos que favorecessem os negócios do grupo empresarial em todos os âmbitos

(CVM, CEDE, Receita Federal, BNDES, União, Peüoblás, Estados da Federação,

investigações criminais, ações judiciais etc).Joesley inclusive menciona textualmente em seus

depoimentos que possui algumas "posições-chave'' no CADE, na CVM, na Receita Federal,

no Banco Central e na PFN. Segundo amplamente divulgado na imprensa, teriam sido já

identificados pagamentos de propinas diretas e indiretas a aproximadamente 1.900

hncionáíios públicos ao longo dos últimos dez anos, por parte da empresa JBS S/A

Os depoimentos prestados pelos imiãos Batista, Joesley e Wesley, e demais

delatores, funcionários de conãança ou prestador de sel:vimos do gmpo empresarial JBS,

deixam cristalino como a corrupção era parte integrante da rotina de negócios empresariais,

um elemento essencial e constantemente presente nas advidades do grupo -- verdadeiro

:DNA'', obscuro, mas que se não fosse ihcito poderia ser considerado por um comercialista

como integrante do "ando de negócio'' da empresa ou então pela escola de l.aw a#d

EroxomZcx como um custo de transição da própria capacidade produtiva empresarial.

No limite este jeito de agh -- focando benesses nos negócios por pagamentos

a servidores públicos e agentes políticos -- forma um elemento imaterial que o empresário

agregou aos negócios para produzir valor. Este valor, podre ou sadio, repercutiu no

crescimento dos lucros da advidade empresarial. Consistia na sua forma de ser. Sem estas

práticas a empresa sel:ia bem ouça, em outros patamares -- e o país também.

Não se duvida em nada da capacidade da empresa em produzir ]ucro lícito,

principalmente ancorada em suas centenas de milhares de ftlncionátios abrangendo

advidades em 20 países... Mas não se pode deixar de reconhecer a corrupção como a pedra

de toque na transformação de uma pi:osaica Casa de Carnes do interior do Brasil em um dos

maiores conglomerados empresariais do ramo de proteína de carne no mundo, notadamente

a partir da transferência de sua sede para São Paulo/SP em 2004 e da abertura de capital da

principal empresa do grupo na Bolsa de Valores de São Paulo em 2007 -- tudo isso,

flandamentado nas próprias declarações de seus donos e principais diretores. Agora estes
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controladores e demais delatores se aârmam interessados em apontar os fitos de corrupção

do sistema político brasileiro e se comprometem a informar todos os casos de corrupção

praticados pot meio da empresa

Vale, por fim, destacar que o endereço do grupo JBS esú localizado na

Avenida bfargtna] Direita do Tietê, n' 500 conforme fotografia de fls. 25/26. Tmta-se de

uma grande &ea composta de uma única portada de acesso e prédios comerciais contíguos,

nos quais estão abrigadas as empresas do grupo -- dentre elas aJ&F Investimentos(empresa

holding) e aJBS S/A

Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão destes autos(apenso

1) foi constatada a inexistência Hsica da empresa FB Participações(vide infomiação policial

de f1. 03 do apenso IV -- com foto). Em seus Tempos de Declarações os funcionários da J&r

Investimentos informaram que a FB Pal:dcipações não possui füncionátios, sendo os

aspectos operacionais realizados pelos próprios fllncionátios da holding -- isto é

particulamiente relevante no que toca à responsabilidade pelas ordens de venda de ações,
confomae será detalhado adiante.

JonsLEY MENDONÇA BATISTA era na época dos fatos o Diretor

presidente da J&P INVESTIMENTOS S/A(empresa óo/Hzny do grupo) e foi até o anal da

mês de maio o presidente do Conseho de Administração da JBS S/A.

WESLEY b(ENDONÇA BATISTA era na época dos fatos o Ditetor-

presidente daJBS S/A(principal empresa operacional do grupo).

Vale destaca, ainda, a estrutura da "mesa de operações" da empresaJBS S/A.

Localizada na estrutura da Diretotia de Controle de Risco, esta mesa congregava os terminais

:Bloomberg" ligados às plataformas de negociações de valores mobiliários
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Q
F/s.

--.\'

Os funcionários desta diretotia são oriundos de instituições ânanceiras e

possuem grande expertise operacional no mercado de capitais.
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ANEXO 2 resumo das declarações e depoimentos

Todos os Termos de Declarações e de Depoimentos foram encartados no

8:pÊn$e..y de modo a facilitar sua localização nos autos. Segue abaixo um resumo dos

principais pontos de interesse para a presente investigação policial

Funcionários da JBS S/A

Rafael Kyi Harada

- fls. 06/12, em 13/06/2017

Diretor de Controle de Risco daJBS S/A.

Sobre a divisão das responsabilidades do que seria uma "diretotia ânanceira:

em quatro direconas distintas, no âmbito da empresa JBS S/A:

QUE aJBS não possui um setor õnanceim como outras grandes empresas,

pois não existe a âmção de um "CFO", sendo esta âmção exercida por quatro dhetodas
distintas: a de Console de Risco, a Financeira(diretor Maciel, cuida de relacionamentos

bançátios e gestão do caixa), a de Adminisuação e Controle(diretor Eliseo Perfaz Fernandez,

cuida de contas a pagã e a receber, administrativo propriamente dito, T.l. etc) e de Relações

com Investidores(diretor Jeremiah O'çallaghan) estas duas últimas são estatutárias; QUE

não há subordinação ergue estas quatro dhetodas(-.)"

anunciado no início de fevereiro de

2017:

quem dava a ordem para a mesa de operações comprar ações da JBS S/A

no mercado Pergunta 2- "(-.) Qun nesta parte das operações com ações a autorização de

execução vem de fora da Diretoria de Controle de Riscos; QUE tais autorizações pmtem do
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CEO(Ditetor Presidente), ocupado por WESLEY MENDONÇA BATISTA há alguns anos

(...)

Pergunta 14: "(-.)QUE dentro daJBS a autorização para que estas ordens de

compras de ações da JBS oconessem nestas datas, e não em outras quaisquer, pmliram do

CEO Wesley, diretamente ao Carlos CaUegaa, da mesma forma como sempre ocorreu em

ouros programas de recompra abertos pela JBS em outros períodos; QUE se o declarante

estivesse presente, as autorizações para compra chegariam incialmente pam o declarante, que

repassada para Calos executar em mercado, mas como o declarante estava de férias, foram

então repassados as autorizações diretamente para Carlos(-.y

quem executou as ordens de compra: pergunta 14: "(--)QUE pelo que se

recorda, houve realização de compras de ações a JBS pela própria JBS nos dias 24 a 27 de

abril(denso da mesma semana); QUE n7este pejado o declarante estava em férias; QUE

quem executou estas compras foi Carlos Callegati, no terminal Blomberg, mesmo terminal

em que executa as operações com o dólar(-.)"

Sobre a Comissão de Gestão deRisçols:

função: Pergunta 3 "(-.)QUE quando as operações executadas pela

Diretoda de Contro[e de Riscos u]üapassavam um ]i=tnite de alçada ou quando eram

operações realizadas com bancos, não no mercado, era necessária uma decisão de uma

comissão, nomeada de Comissão de Gestão de Riscos, composta pelos diretores de Console

de Risco, de Administração e Controle e pelo Diretor Presidente(-.)"

OBS: pequena divergência com o que afirmou o Diretor de Adminisuação e

Console, Elizeo.

preparação das citas: pergunta 5 "QUE quem prepa'a as citas

dedarante ou Felipe Bianchi; QUE então o declarante assina e Felipe encaminha para a

secretáaa dos demais membms da comissão; QUE é feita uma cópia digitalizada da ata

assinada, gravada no diretótio da Diretotia de Console de Riscos e a via original é

encaminhada por Felipe para o setot Jurídico da empresa; QUE as citas datadas dos dias 05,
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09, 15 e 17 de maio de 2017 foram feitas todas ao mesmo tetnpo ao 6mal do mês de maio;

QUE esta é uma praxe adorada pela companhia, de formalizar as citas em data posterior

pergunta 4 "(-.) QUE em março de 2017 o Comitê Financeiro ap'afundou

a discussão sobre hedge cambial e solicitou à diretoda do declarante que elabomsse um

estudo mais detalhado para ser apresentado na reunião de abril e assim foi feito(-.)"

pergunta l l : "(-.)QUE especi6camenEe no dia 17 de maio de 201 7, por volta

das 15h30, o banco BTG abriu àJBS novolimite de crédito, o que possibilitou a montagem

üe mús um \ate de opera iões, segtlindo a dintriR.de montagem de pmkção cambial de#nidapclo Comité

Fy#a/zreim isto levou a um maior volume operado nas últimas horas do pregão(-.)" OBS-

Rafael Harada afirma que estava seguindo direttiz definida no Comitê Financeiro, mas Eliseo

Santiago Perez Fernandez afirmou que "-.não houve decisão do Comitê nesse sentido; QIJE
a decisão sobre a proteção cambial coube à Comissão de Gestão de Riscos;

cantatas: pergunta 4 "(-.) QUE o coneato do declarante com Wesley Batista

sobre estes assuntos]câmbio] ocos:ia com bastante frequência, pelo menos uma vez po'

semana se o mercado estivesse operando em uma volatilidade normal, aumentando a

sequência de conversas enfie o declarante e Wesley se a "temperatura'' do mercado exigisse

isso; QUE sobre estes temas o cantata era realizado por conversas telefónicas, já que o
detaJhamento técnico do assunto inviabiliza a troca de simples mensagens(-.)"

nível de conhecimento sobre mercado de câmbio -- pergunta 08: "Wesley

Mendonça Batista entendia e acompanhava o mercado de câmbio? Entendia os impactos do

mercado de câmbio para a companhia JBS? [respondeu] QUE absolutamente sim; QUE ele

acompanha diariamente este mercado e possui grande conhecimento, possuindo

informações de um Broadcast que informa cotações de preços e acesso aos relatói:ios acima
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referidos; QUE sobre os dedvativos de câmbio como os conuatos futuros de dólar e os

NDFs Wesley possui conhecimento de como funcionam e para que sen'em(-.)"

Sobre os derivativos cambiais:

como eram as operações: pergunta ll: "Por que na data 17/05/2017, entre

as 16h e 18h, a JBS comprou 11.250 contratos DOLM17, revertendo posição vendida do

início do dia, e por que cmregou esta posição para o dia seguinte, em padrão não vetiâcado

nas ousas operações com contratos futuros dos dias anteriores? jrespondeu] QUE a

principal posição de proteção cambial utilizada pelaJBS se dá com os contratos a termo, as

NDFs, e as posições em contratos ftJturos serviam para miügação dos custos operacionais

das próprias NDFs; QUE as NDFs são compradas de bancos, que cobram pelo risco de

crédito e pelo risco de mercado(oscilação) -- a JBS então executava «ma posição "casada",

comprando NDFs do banco e vendendo diretamente ao próprio banco contratos futuros de

dólmes em montantes e vencimentos exatamente iguais; QUE desta forma aJBS neuUalizava

ao banco o risco de mercado, vindo a pagar nas NDFs apenas o risco de crédito, que por ser

operações de curto prazo pode ser considerado um risco baixo; QUE esta estratégia pemlite

à empresa JBS utilizar o seu limite de crédito junto aos diversos bancos com os quais atum;

se a operação fosse realizada apenas por meio de conüatos futuros de dólm, e não NDFs,

haveria a necessidade de grandes depósitos de margens que podethm comprometer o caixa

da empresa; Qun especificamente no dia 17 de maio de 2017, por volta das 15h30, o banco

BTG abriu à JBS novo limite de crédito, o que possibilitou a montagem de mais um lote de

operações, seguindo a diretriz de montagem de proteção cambial deõnida pelo Comitê

Financeiro -- isto levou a um maior volume operado nas últimas horas do pregão; QUE neste

dia 17/05/2017 houve cmregamento de posição comprada em çontlatas futuros para o dia

seguinte, porque houve esgotamento dos limites de crédito oferecidos pelos bancos.

Sobre as operações cam derivativos cambiais do dia 17/05/2017

Pergunta ll- "(-.)QUE especi6lcamente no dia 17 de maio de 2017, por volta

das 15h30, o banco BTG abriu àJBS novo limite de crédito, o que possibilitou a montagem
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de mais um lote de operações, seguindo a direttiz de montagem de proteção cambial deânida

pelo Comitê Financeiro -- isto levou a um maior volume operado nas últimas horas do

pregão; QUE neste dia 17/05/2017 houve canegamento de posição comprada em contratos

fiatwos para o dia seguinte, porque houve esgotamento dos limites de crédito oferecidos

pelos bancos.:

halo Banda Sobrinho

fls. 13/14, em 14/06/2017

Trader de "boi gordo" e eventualmente de milho, não tendo conhecimento

específico sobre a tramitação das ordens nos mercados de ações e de detivadvos cambiais na

mesa de operações da JBS.

Carlos Antonio Callegari

fls. 16/21, em 14/06/2017

Gerente de In\ estimento da JBS S/A subordinado a Rafael parada

Sobre expectativa do mercado X impacto da estabilidade do governo Temer:

Pergunta 4 "(-.)QUE a expectativa geral do mercado no anal de 2016 e

início de 201 7 era de que com a estabilidade da equipe do governo Temer e com o andamento

das refomlas(entre elas a da preüdência e a trabalhista) a economia fosse entrar em uma

rota de crescimento e consequentemente elevando o preço das ações e estabilizando o preço

do dólar(...y'

Pergunta 16 -- ''QUE se há envolvnnento duetamente do presidente da

República nesta delação, então esta seria uma informação muito importante, o que podemos

chamar de ''evento'', ou seja, uma notícia que gera uma repercussão imediata no mercado

Sobre os contitos com bancos a âm de ampliar limites de crédito para

realização das operações com dei:ivadvos de câmbio:
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Pergunta 5 -- "(-.)QUE inicialmente, como a JBS âcou um bom tempo sem

utilizar grandes mecanismos de hedge cambial, os limites que possuía junto aos bancos para

esta ânalidade foram sendo diminuídos ou realocados pelo bancos em outras operações

deles, então por volta de meados de abril, salvo engano(recorda-se que foi num período em

que Haíada esta\ a de férias)[conforme o próprio Harada esse pedido foi de 17/04 a OS/051

o declarante passou a fazer contitos com os bancos para saber qual a situação dos limites

para operações; QUE mapeada a situação dos limites, sobreveio então a política da empresa

de utilizar todos os limites disponíveis nos bancos para realizar a proteção cambial do

balanço(-.)
''\

Sobre a decisão de comprar ações da JBS S/A(dias específicos ejimites

dentro do programa de recompra de ações:

Pergunta 7 "(-.)QUE normalmente este processo fica nas mãos do Rafael,

mas como ele estava de férias foi o declarante que acabou executando as ordens de compra

de ações da JBS na bolsa nos dias 24 a 27 de abril(-.)"

Pergunta 8 "(-.)QUE neste pedido em que parada estava de férias, o CEO

Wesley ligou para o dechrante e passou esta "autorização", estipulando que comprasse as

ações no mercado; QUE o único limite passado por Wesley era o valor anal que devem:ia ser

comprado de ações no dia -- então no início de cada dia Wesley ligava e dizia "tem X reais

para a compra das ações hoje"(-.)"

Sobre a foana de execução da ordem:

Pergunta lO "QUE não havia este posicionamento, a operação era colocada

em um loba de Uader que ia realizando as operações ao longo do dia, até o anal do dia,

autora,dc,m"t'(-.)"

Sobre as operações com derivativos no dia 17/05/2017
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Pergunta 13 "QUE o instrumento utilizado para de proteção cambial do

balanço da JBS depende da disponibilidade de caixa: se houver caixa disponível ocorre a

compra de títulos públicos no mercado, por exemplo, e doca-se na BMF como margem de

garantia para operações com contratos ftJturos de dólar; se não houver disponibilidade de

caixa, opta-se pela operação com NDFs, na qual é utilizado o limite de crédito junto aos

bancos, sem a necessidade de depósito de mugem de garantia; QUE no dia 17/05/2017

houve uma confimiação oriunda da Diretoda Financeira da JBS de que haveria

disponibilidade de caixa para ser utilizada pela mesa de operações, sendo então utilizada

como mugem de garantia na compra de contratos futuros neste dia, que foram carregados

para o dia seguinte, pois, como a empresa ofereceu margem de garantia para a Bolsa, não

havia a necessidade de se contratar o NDF daquele montante; QUE no dia 17/05/2017

houve uma movimentação adpica com volume expressivo de compra de contrato ftlturo na

parte da arde, o que não é o mais comum; QUE isto ocorreu porque a mesa da JBS recebeu

por volta das 15h30 uma conânnação do banco BTG PACTUAL de que o limite de USD

290 milhões havia sido hberado para operação de NDF, então o declarante foi a mercado

comprar conuato htwo para entregar ao banco BTG Pactuar(-.)"

OBS. Difere um pouco de Rafael Harada e também de Eduardo Maciel

Jorge Alexandre Ellas Mota Mendes

fls. 23/24, em 20/06/2017

'Ttader de grãos" contratado pela empresa Seara S/A trabalha na mesa de

operações, )unto à Diretoria de Controle de Risco da JBS S/A

(-.)a parta de 2017 virou uader de grãos e sua relação de uabalho passou '

set com a empresa SEARA. QUE sua atuação Continua sendo na mesa de operações e tem

o acompanhamento de datada, mas não recebe ordens dele; QtJE negocia também
detivativos de câmbio, mas exclusivamente atrelado à mitigação dos riscos das operações no

mercado de grãos, notadamente nas operações junto a bolsas de mercadorias internacionais,

principalmente a de Chicago. QUE por estar no mesmo recinto de operações, aquando com

esmo tei:tnhal Bloomberg e nos mesmos "chats" de operações, por vezes quando algumaom
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operação de del:ivativo de câmbio realizada por Callegati estava precisando apenas de uma

conârmação, um "ok", e Callegati não podia dar esta conârmação naquele instante, então o

deçlarante conãrmava esta operação, pois tinha o acesso ao "chat"; QUE a SEARA fazia a

proteção cambial da exposição de risco cambial gerada pela (;peração de grãos, mas não

estava com um política adia de realizar "hedge cambial" para proteger o i:isco cambial das

dívidas da empresa(-.):

Além disso aârmou não ter ateado de nenhuma fonna no programa de

recompra de ações da ciaJBS S/A.

Fabio Takeshi Hirose

- fls. 26/29, em 20/06/2017

Gerente de Risco daJBS S/A -- subordinado a Raíael Balada

Sobre os tipos de relatórios que emite:

Pergunta 2 "QUE basicamente realiza o controle das operações no mercado

de valores mobiliários que rodam na mesa de operações da JBS, calcular resultado destas

operações, calcular o risco que a companhia corre com estas operações; também elabora

diversos tipos de relatório, tais como relatórios de posição(calcula se pela manhã a posição

de fechamento do dia anterior), relatóí:ios de resultado, relatório de exposição cambial da

empresa entre outros; QUE no telaeótio de exposição cambial, o setor do declarante recebe

as informações das diversas unidades internas -- comerciais, 6nanceha, etc -- e consolida tudo

em um único relatório que mostra a posição global da empa:esa frente ao risco cambial.''

Sobre observância dos limites da matriz de alçada estipulada pela cotnpanhia:

Pergunta 7 -- a6miou que é de sua responsabilidade e "(-.) QUE não existe

um relatório especíãco para apontar eventual ultrapassagem de algum limite de alçada em

alguma operação especíõca; QUE quando um limite de alçada é ultrapassado o que há é uma
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comunicação informal do depoente ao seu diretor(Hmada>, cabendo a este indicar se a

operação específica utilizou um limite de alçada superior(do próprio diretor ou então da

comissão).

Sobre as operações de dedvativos de câmbio do dia 17/05/2017:

Pergunta ll "QUE neste dia Carlos Callegad informou ao depoente que

havia uma posição em contratos ftJturos de dólar que não poderia ser utilizada para a

operação de NDFs com os bancos(não sabe dizer o motivo disso, se foi por algum corte de

limite ou outro motivo), de modo que a companl)ia teria que vender esta posição ou depositar

margem junto à Bolsa para carregar a posição para o dia seguinte; QUE o depoenre então

enfiou em contato com o Diretor Financeiro Maciel perguntando se havia dinheko

disponível para depósito de margem na Bolsa; QUE Maciel informou que havia caixa

disponível para tanto; QUE a mesa de operações comprou títulos públicos com este caixa

(não sabe dizer qual foi o título específico comprado nesse dia) e ofereceu à Bolsa como

margem, pemlitindo carregar a posição comprada em contratos futuros de dólar para o dia

seguinte.

Sobre como tomou conhecimento da posição da empresa em fazer Hedge:

Pergunta 16 "QUE soube da decisão da empresa de realizar a proteção

cambial("hedge'), mas não tinha informações de qual seria o volume a ser p'otegido ncm

quanto de limite junto aos bancos seda utilizado para esta ãnahdade; QUE pelo que se

recorda, simplesmente Canos Callegad avisou ao depoente que passariam a fazer posições

para hedge (-.y

Felipe Zancoper Bianchi

- fls. 31/33, em 20/06/2017
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Especialista Financeiro da empresa JBS S/A subordinado a Rafael parada

Sobre as citas da Comissão de Gestão de Riscos:

Pergunta 5 Após informar qual era a rotina estipüada(em suma: ao final

do mês Rafael Harada passava ao dec]arante as datas e va]ores negociados no ]iinite de alçada

da comissão, o declarante redigir a ata, colocando a data da negociação, e encaminhava o

documento para colete das assinaturas dos participantes, enüegando a via original no

deputamento jurídico para arquivo), Felipe Biachi infonnou que neste mês de maio de 2017

o procedimento não foi este, pois esteve em férias: "(-.)QUE com relação às citas de reunião

da comissão de gestão de d.sco datadas do mês de maio de 2017, esclarece que não participou

de sua elaboração, nem de sua tramitação interna enfie os departamentos, pois o declarante

esteve em fél:ias entre 10 a 22 de maio, e não foi o responsável por redigir estes documentos

neste mês, nem por levar às respectivas secretárias para colher as assinaturas dos

participantes; QUE não sabe dizer o motivo pelo qual ELISEO não assina estas citas datadas

de maio de 2017 (-.)"

Sobre a operação com deiivativos cambiais no dia 17/05/2017

Pergunta 8 -- "QUE não sabe dizer como se deu esta operação, pois neste dia

estava de fêl:ias; QUE sabe informar, porém, que esta operação de contratos futuros foi

liquidada no seu vencimento (01/06/2017), nào sendo rolados para o p'óximo vencimento;

quanto às margens depositadas @TNs) foram vendidas e devolvido o recurso p':a a

Ditetotia Financeira -- isto se deu logo depois do vencimento do contrato, não sabendo

indica exatamente qual dia.:

Sobre como se dava a recompra das ações:

Pergunta 9 "QUE Rafael parada recebia o "Ol<" pata fazer a recomp"

das ações daJBS na Bolsa e durante o dia ele executava as ordens de compra quando Rafael

não estava presente, Carlos Callegan era quem executava estas ordens; QUE com o

fechamento do pregão, Rafael passava para o depoente a quantidade de ações compradas, o
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preço médio negociado e as corretoras utilizadas no dia; QUE o depoente cabia fazer a

conferência se o que foi informado batia com as notas de corretagem e lançar em sistema

interno o valor para pagamento das operações em D+3(terceto dia útil após a open'çãa);

QUE Rafael Harada infonnou que as ordens de recompra chegavam no dia em que deviam

ser executadas e vinham com limitação do volume 6manceiro, por exemplo, neste dia "x:

comprar R$ 10 milhões em ações da JBS -- a execução da ordem é realizada a critério da

trader, denso deste limite estipulado.

Eliseo Santiago Perez Fernandes

fls. 35/36, em 20/06/2017

Diretor de Administração e Controle daJBS S/A

Sobre a Comissão de Gestão de Riscos:

(-.)QUE é membro da Comissão de Gestão de Riscos, que é convocada por

Rafael Harada quando é atingido o limite de alçada nas operações no mercado de detivadvos

cambiais e quando ocorre algum tipo de mudança de estratégia nestas ope'ações(-.)"

:(-.)QUE especiãcamente nas reuniões desta comissão ocorridas no mês de

maio de 2017 o declarante não participou, principalmente porque este período coincidiu com

o fechamento das demonsuações financeiras do I' Trimestre de 2017, ocasionando um

sobrecarga de uabalho do setor do declarante(-)"

;(-.)QtJE a decisão sobre a proteção cambial coube à Comissão de Gestão

de Riscos; QIJE o detalhamento da operação, por exemplo que tipo de derivativo cambial

seria ut:ilibado, se haveria solicitação de disponibilidade de caixa ou utilização de limites de

credito junto às instituições 6manceiras, não foi objeto do Comitê Financeiro e, como não

estava presente nas reuniões de maio, não sabe informar se foi discutido na Comissão de

Gestão de Riscos, embora também não seja o seu foco(que é deck(]ir se vai fazer a p'oteçãa

cambial e qual o valor); QUE estas questões de detalhamento ope:acional são decididas no

âmbito da equip

emoiesa (...)

e do Rafael Harada, que solicita o que fot necessário ao setor competente da
Frenteâ Eror cr necesEe se llc] eP H
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Sobre o Comitê Financeiro

"(-.) QUE acima dest, comissão]de gestão de lkcos] existe a 6g«ra do

Comitê Financeiro, composto por JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY,

ANDRÉ NOGUElliA(presidente da JBS USA), o próprio declarante, RAFAEL
HARADA, um membro do Conselho de Adminisüação(Maurício, salvo engano); QUE

este Comitê deâne esuatégtas da área ânanceira, tais como dívidas de curto e longo prazo,

utilização do caixa da empresa, proteção cambial, em suma, estratégias direcionadas ao fluxo

de caixa e à exposição cambial da companhia(-.)"

'(-.)QUE pmticipou da reunião seguinte deste Comitê Financeho, no anal

do mês de abril de 2017; QIJE nesta reunião ocorreu uma apresentação de Rafael Harada

sobre o cenál:io económico no Brasil e no mundo, com demonstração das variáveis que

poderiam interferir no dólar, indicando fisco de alta do dólm; QUE nesta reuniãoliafael

Harada apresentou um cenário para o câmbio que indicava uma tendência de alta do dólar e

que seria recomendável que a companhia iniciasse tomada de posição em dei:ivativos

cambiais como proteção da exposição cambial da dívida da empresa, mas não houve

decisão do Comitê nesse sentido(-.)" -- gdfei.

Sobre Wesley Mendonça Batista:

"(-.) QUE Harada e Wesley fazem contitos frequentes sobre o dia-a-dia da

área de controle de riscos, discutindo cenários e tendências do dólar, por exemplo - Wesley

tem conhecimento desta área de câtnbio, discutindo tecnicamente com Harada, ou seja tem

excelente leitwa sobre os cenários e as variáveis que impactam neste mercado(-.)"

Eduardo Maciel

fls. 38/41, em 23/06/2017

Diretor Financeiro daJBS S/A
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Informou que não faz parte do Comitê Financeiro, embora a6ume caber à

Diretol:ia Financeira a atividade de relacionamento bancário, notadamente com relação à

supervisão dos limites operacionais de crédito junto às instituiçoes 6manceiras.

OBS. Neste ponto, faz mais sentido a afhmação de ELIZEO de que este

Comitê nada decidiu a respeito deste assunto. Ademais, posteriormente, com a vinda aos

autos das análises das mensagens trocadas entre Wesley, parada e Callegati(celular de Wesley

apreendido na Operação Lama Asfáltica e campa'tirado com os p'esentes autos), fica nítido

que esta decisão de provocar as instituições financeiras para aumento dos limites de crédito

disponíveis para operações de denvathos de câmbio foi de Wesley, que inclusive fez absoluta

questão de acompanhar de perto estes trabalhos, chegando a ordenar que fosse encaminhado

uma posição diária disto só para o seu e-mail

Sobre a atuação da Diretoiia Financeira da JBS S/A

Pergunta 5 "QtJE a diretoiia financeira atum basicamente com duas dentes:

as operações da empresa e as dívidas - quanto às operações, cada área agua com seu

orçamento e fluxo, cabendo à diretotia financeira consolidar estas informações e realizar uma

pressão do fluxo de caixa necessário pam fazer frente às despesas que virão, sendo mantida

também uma certa liquidez, com alguma captação sempre pronta, a âm de se evitar

sobressaltos de falta de liquidez em um momento em que seja necessário ter rapidamente

algum caixa; quanto às dívidas, as bancárias já possuem todos os desembolsos agendados,

sendo necessário casar as operações com as dívidas de fornecedores, tributos, salários e

algumas Cruas; QtJE a diretoda de Controle de Risco tem a Diretoria Financeira como uln

'cliente"; QUE quando a diretotia financeira infom)a a exposição cambial das dívidas da

companhia, cabe à diretotia de controle de risco atuar para proteger a companhia deste risco

cambial, para tanto é como se a diretoda de console de risco comprasse o d.sco cambial da

dketoda ânanceha e diminuisse este risco por meio de operações no mercado(--y

Sobre eventual pedido de reforço de dinheiro por parte de Rafael Harada para

depositar como margens nas operações Junto à Bolsa(contratos futuros de dólm)
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Pergunta 5 -- "(-.)QUE perguntado se na ocasião do vencimento das

operações com detivativos(01 de junho de 2017) Harada chegou a pedir auxílio pa'a a
diretotia ãnanceira a fim de ampliar limites junto aos bancos para a rolagem destas posições

cambiais, esclareceu que não, pois como o dólm teve uma expressiva alta, as posições com

detivativos foram ganhadoras, de modo que não havia esta necessidade de reforço de

dinheüo ou m,i.«s li-ices(-.)"

Sobre a participação de Wesley nas operações de detivativos de câmbio e na

utilização do caixa da companhia pam depósito de margens nestas operações Junto à Bolsa:

Pergunta 5 "(-.) QUE com relação às operações na BMF, na qual há

necessidade de depósito de margens junto à Bolsa(CDBs ou Títulos Públicos via de regra)

esclarece que quando Rafael Harada e Wesley de6nem utilizar essa forma de operação,

Wesley demanda o declarante para que disponibilize os recursos para a diretotia de Rafael

Harada, a íim de que possa se posicionar no mercado de dedvativos via BMF; QUE não

cabe aa declarante qualquer ingerência sobre a ope'ação, mas open's disponibilizar os

recursos; QUE esclarece que há aplicações da companhia JBS em títulos públicos e que

nestes casos a diretoria de Rafael Harada pode utilizar destes para servir de margem na BbIF

para as operações com contrato futwo de dólm; QUE

çlgCenl191ÊdaBjgW ]gúíei]

Sobre a utilização do caixa da companhia para fins do programa de recompra

de ações
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Pergunta 6 -- "QIJE Wesley tem acesso e conhecimento sobre o fluxo de caixa, até

porque o declarante tem reuniões quase diárias com ele; QUE a planilha de fluxo de caixa é elaborada

com o horizonte de 3 semanas e a liquidez para operações, ou seja, dinheiro disponível, no balanço

publicado em março estava em tomo de R$ 4 bilhões(IBS S/A) - só pMa apresentar algum contexto

de grandeza desta liquidez; QtJE desta forma, as operações de compr' de ações ocorridas no mês

de abi:il em valores aproximados a R$ 50 milhões em cada dia não representam um valor que chame

atenção, nem que comprometa de alguma forma esta liquidez(-)"

funcionários da J&F Investimentos (com atuação na FB ParticipaçõeSI

Antonio da Salva Barreto Junior

fls. 43/46, em 23/06/2017

Diretor Financeiro da J&r Investimentos

Sobre a empresa FB Participações:

Pergunta 3 "QUE também é uma holding não operacional, que anualmente detém

participações acionátios emJBS e VIGOR; QUE não possui nenhum cargo na FB; QUE a empres'

FB não possui funcionários; QUE a FB não possui um escritório; neste momento não se recorda

qual a localização indicada para esta empresa em seu estatuto social; QUE os funcionários da J&r

atuam nas advidades da empresa FB, que são bem resumidas - basicamente fazer o balanço e

consolidar algum movimento de recebimento de dividendos e venda ou compra de alvos.

Pergunta 5 - "QUE não sabe ao certo como está previsto no estatuto, mas acredita

queJoesler seja o presidente e FRANCISCO DE ASSIS seja diretor; Qun as decisões são tomadas

porJoesley, após discussão junto com o declarante sobre as necessidades específicas.

Pergunta 6 -- "QtJE antes dc abril de 2017 a última \ enda de ações da JBS detidas

pela FB ocorreu em 2012 ou 2013, não se recordando ao certo.

Sobre a decisão de vender ações daJBS detidas pela FB Participações
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t
Pergunta 7 -- "QIJE por volta de fevereiro ou março de 2017 houve uma decisão de

vender estas ações; QtJE apenas para indicar o contexto disso, em 2016 os resultados dos

in\ estimentos da J&F falam J:Dias: nesse sentido, a J&F recebeu dividendos referentes ao ano de

2015 da ordem de R$ 500 milhões, e referentes ao ano de 2016 da ordem de R$ 38 milhões; QUE

ainda em meados de 2016 já houve então a decisão de realizar alguns desinvestimentos, os quais estão

em curso e tem por objetivo um desinvestimento total: linhas de transmissão e a empresa VIGOR;
QUE com relação ao desinvestimento em JBS, a ideia de Joesley foi a de reduzir a pmticipação da

J&P nesta empresa dos 44,35% para algo em tomo de 40%; QUE esta decisão fai tomada ern

conversas junto com o declarante e não houve registro em ata, pois não há necessidade desta

formalização por parte daJ&F; QUE a FB detinha 1.204 milhões de ações da JBS - sendo este

o ativo mais líquido da J&F - e foi decidido vender 199 milhões destas ações em mercado; QUE

não haja nenhum prazo envolvido para esta estratégia, apenas como "melhores práticas" o

declarante repassou à conelora do banco Bmdesco que afetasse o menos possível o preço(--)"

gdfei

Pergunta lO -- "(-.)QUE no dla 20/04/2017; QUE estas vendas aconteceram até

o último dia possível, antes do pedodo de silêncio em razão da divulgação de resultados da empresa

investida(JBS); QUE desta forma, nas primeiras duas semanas de maio não houve vendas de ações

e, logo após, retomaram as vendas no dia 16/05/2017; QUE mesmo após a queda de preços ocorrida

no dia 1 8/05/2017 a FB continuou vendendo ações que detinha daJBS, embora em um ritmo menor;

QUE salienta que não houve compras de ações daJBS pela FB."

Pergunta ll -- "(-.)QUE a escolha do dia para início das vendas(20 de abd) se deu

em ,]inhamento comJoesley(-.)"

Pergunta ll - "(-.)QUE não sabe dizer; QUE sabe que a "OTA" - ordem de

uansferência de ações do Itaú para a bolsa foi assinada em 22/03/2017; QtJE não sabe infonnar

exatarnenLe que dia as ações da JBS detidas pela FB ficaram disponíveis par' venda, entre o 6mal do

mês de março e começo de abril - que dia o banco Bradesco passou esta informação ao declarante(--)"

OBS. Como informado pelo Diretor Financeiro da J&F, as ações da JBS detidas

pela FB Participações eram o atino mais líquido da empres' J&P, ou seja, o ativo que poderia ser

transfomiado mais fácil e rapidamente em caixa, sem maiores perdas de seu valor. Também fica clara

nas infomlações de Antonio Barreto a ideia de que estas vendas de ações no mercado de bolsa
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afetassem o mínimo possível os preços. Em outras palavras, estas a6rmações deixam evidente a

preocupação da cúpula da J&F com o impacto no preço das ações que seria gerado pelo volume de

vendas que a J&F estava prestes a realiza em mercado.

Sobre o motivo para venda de ações daJBS detidas pela FB Participações:

Pergunta 7 -- "(-.)QUE o principal motivo pma a venda das ações da JBS era de

fazer caixa naJ&F para fazer frente ao fluxo de caixa(pagamento de dívidas e ouros investimentos

necessários); QUE a dívida da J&F está em torno de R$ 4 bilhões, sendo integralmente em reais;

QUE a empresa FB não possui dívidas; QUE os investimentos necessários sào do "dia a-dla" das

operações: por exemplo, no anal de 2016 houve necessidade de realização de uma oferta pública de

ações na empresa -Alpargatas, em razão da troca do controle, em 2017 alguns investimentos nas linhas

de uansmissão que estão sendo vendidas, entre ouros; QUE o caça da empresa ficou

comprometido com o recebimento menor de dividendos, acima indicado, e com o cenário adverso

para tomada de crédito(falta de oferta de crédito pelos bancos), assim, houve a decisão de se desfazer

de parte do ativo mais líquido da empresa.

Sobre a dinâmica das ordens de venda das ações da JBS detidas pela FB

Pergunta 9 "(-.)QUE as ordens seguiam o p'deão: no começo do cHa, às vezes

antes da abertura do mercado, outras vezes após o início das negociações no mercado, o declarante

entrava em contato com Solene e ordenava que fossem realizadas as vendas com base no percentual

do volume de negociações destas ações no mercado; a corretora Bradesco utilizava então um "loba'

para jade que acompanhava o volume do mercado e conforme este volume ia realizando as vendas,

sempre com o objetivo de permanecer no percentual estipulado pelo declarante; QUE o percenmal

que o declarante estipulou foi de fazer 20 a 30% do volume de negócios do mercado naquele dia;

QUE estas ordens eram para o dia; no outro dia somente haveria vendas se o declmante ordenasse

expressamenteamr

Sobre o destino dos recursos obtidos com as vendas de ações da JBS detidas pela

ll;B Participações:
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:12 Quanto ao resultado destas operações no mercado, alguma parte 6tca retida pela FB(além

do necessário ao pagamento de custos das operações) ou é tudo transferido para aJ&F?

QUE afora os custos, tudo é repassado à J&F pois a FB não tem necessidade desses recursos.

13 - Qual o destino dado ao resultado das vendas das ações da JBS? Quando foi feita esta

operação (do destino)?

QUE estes recursos ingressaram no caixa daJ&F e foram sendo consumidos no dia a dia, não

havendo uma destinação específica.

Letícia Lais do Carmo Meio

fls. 48/50, em 22/06/2017

Analista Contábil daJ&F Investimentos

sobre o local onde ãca a sede da FB PARTICIPAÇÕES S/A e quais

funcionários trabalham nesta empresa, respondeu:

:QUE não sabe dizer qual o endereço de cadasuo da empresa FB, sabendo

informar que esta empresa não possui ftmcionátios, sendo uma empresa 100% investida pela

J&F holding); QtJE anualmente FB possui participações nas empresas JBS(cerca de 42 a

44%) e VIGOR, não se recordando em qual percentual"

Bruno Monteiro Rodrigues Canelas

fls. 52/53, em 22/06/2017

Funcionário da J&F

sobre o local onde 6lca a sede da FB PARTICllIAÇÕES S/A e quais

trabalham nesta empresa, respondeu:
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QtJE a FB não tem funcionários nem um local físico, pois não possui uma

operação própria, sendo uma empresa de participações; QUE desta forma, "a equipe que

faz aJ&F também Eaz a FB", por exemplo, o depoente é contratado pela J&r e faz também

a apuração dos tributos da FB; QIJE a FB possui ativos con$istences nas participações

empresariais que possui (-.)

sobre as vendas de ações daJBS S/A detidas pela FB Participaçõe

;(-.) a venda de parte das ações da JBS detidas pela FB gera uma

conuapardda no resultado, pois no caso gerou um resultado para a emp'es' FB; QUE o

depoente somente vem a saber da operação de venda de uma participação acionáda desta

empresa, ou de outras empresas para as quais realiza a apuração tdbutátia, depois que a
contabilidade revisa e fecha o balancete, encaminhando ao depoente para apuração do

imposto de renda; QUE neste caso das vendas de parte das ações da JBS detidas pela FB

ocorridas em abril de 2017, o depoente apenas teve conhecimento disso no dia 15 de maio

de 2017."

s aâumoua

Vinicius de Camargo Martinez

- fl. 55, em 22/06/2017

Funcionário da J&F. Aõrmou não tet conhecimento de nada

Viviane de Fátima Mendes de Oliveira Simioni

- fls. 57/58, em 26/06/2017

Gerente financeira da J&F desde 2015. Informou, basicamente, que somente tinha

cantata com as operações de venda de ações daJBS detidas pela FB Participações após todo o trâmite

operacional(apenas pua colocar os pagamentos e recebimentos no sistema da J&F). Informou que

nos dias 20 ,23 e 26 de junho de 2017 houve determinação de JOESLEY BATISTA, presidente da

J&F, para que a depoente enuasse em contato com a conetora do Banco Bradesco e ordenasse novas

vendas de ações daJns detidas pelajiB Joesley indicou os limites destas vendas a serem feitas nos

das por ele especiãcados. Embora fosse a responsável pelo fluxo de caixa das empresas J&F e
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também da FB Puticipações, aGumou que não compete a ela decidir ou opinar sobre o tipo de origem

de recursos que serão utilizados na cobertura do fluxo diário de pagamentos da empresa: 't.. aa /odor

os meses de 20 17 boxvc necessidade de calca para o fluxo de pagamentos - justamente por ser tina boldtnb

não bá sedas de caixa, de moh que çollÍarnie a previsão de de9csas vai sendo incluída }io Jlu>co. cabe à

eslmt ra decisóTia acima da gedncia decidir o qHe serájeito para siilwir esta necessidade dc raixa-

franclsco de Assis e Selva

- fls. 60/64 , em 28/07/2017

Diretor Executivo de Relações Institucionais daJBS S/A.

PeigunEa n' 3- Quais foram as penso's beneÊciadas pela calaboraçãa

premiada negociada junto à Procuradoria Geral da República(PRG/MPF) e que carga

ocupavam nas empresas do grupo JBS?

9Un ]oeshy M.endonça Batista -- pesidenfo do Conse]bo de .'Mminsitraçào da ]BS

Sf.4 e pnsidenle da ]©F Investimentos S/.4; WesbO Mendonça Bahsta -- CEO,

presidente da ]BS S/.4; Ricardo SaKd-- pintor de Relações Gouenlamentais ü ]drF;
Foãsuaido Caetana ü O iveifa-- não efaju cio áHo dai e?presas de gl o,jájora 310

passado, pias d@ois abàH Hm esMlâdo de contabilidade exlenio; Demiltoít .4nlonio de

Castão Genllte Financeira dalBS S/-A; Valdir.'»aferido Bom-- Diwlor ü Tfibirfos

da jSS SI..4;2UE no início do procedinienlo de çalabaração pnmiadajitnta à PGR o

üclaranEeligilrou toma aduo&ado dos coiaboradons; em delcminado ato dcsreprocedimenlo

o declaranle se piw çom a necessidade de panic+ar de lema .4ção Controlada (episódio

níuoluettdo o aduo&ado Killer Toma\ e o procurador ü ROúbliça Àttgelo Goiilart), jú

qKe o declaraTtte era o l)oito de contado com estas l)cssoas e porque batia uni mime enl cilrsa

a partir de então, o declaranle Imita tanzbém tcslemHnbo no pmçedimcnlo de colaboração

pnmiada e passa a ser um colaborador;QUE como este alo llào gerada qpalqKer con$ilo

com os demais 13 itens qKejá baviani sido consolidados tio procedimicnlo de colaboração,

{n; JeÀH;Ân em enmum acordo entre as peSSOaS $stcas I'et)TBsetttadas belo dectarattte e CQnt
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a PGBb qae Q dechratte ewaReceúa como adwgaü na wçedinzento, Kão senão

contratado ltenbKm otitm{

Pergunta n' 5- Como foi tomada a decisão de partir para a negociação de

colaboração premiada junto à PGR? Quais as principais circunstâncias que foram levadas em

conta e quais as principais discussões entre os delatores até cheguem a esta decisão?

WHnião o declarante e lr'ESl=IY e informa aíe deddi iç !aro ürpççdiaçpla;;dç

çgigbglg@o yTemiada: g3t. n ste monienlo batia ilha gana pwoç4ação çonl

pmsewação ãa en@resa e que Q avanço destas inwsügações }nüsse ocasienarjatos que

l)ngKdiçassem os negócios ãa e7}:Pesa c es mais de 27Q nzilj ócio?lados (g1lQO {%!eiw, na

n tndol;QPE o gflQo Passava }ar tm nome to & westmturação, i cí siw par colha de

procedimenlosPara abe ura & c@italda Pane de grão qiee está no extetiw, sendo q e

X7BS\EX aweditava q e este oüúa nãe ser o melhor momento afa ie !e !tar {nza

elaboração premiar, que melhor seria se a colaboração fosse kt'ada adiante em mon ente

posEeHor, qKaKdo esta reeslnl{ ração estivesse emjase mais adiantada no eneüar;QUE

o ãeclarante então @o inwmbdo de eabqar os çe%talos çon} a Pmmraüãa Geral da

P,4úbii'' '

QX3E nesta wanião bo pe a indicação jlorPane àa t@wsenlante da PGB- de como seda

o }mceâmen o de çolabwação, qt e os coiaboraüres deueÉam aposentar itnza !esta de

ass {ntos e elaboraram allexos co tetiü a narfa{ a col Qkia dosjatos a seno &!atadose

isto !inca o escaPO de Xara} ã estabiidade

da e nPwsa e çotif vaidade dos e@çios; 2tin

QUB tlesk momeHlo aincb nãa se !inca ideia

de quais o trás }essoaspattic$adam da çaiaberação;" g#ío pneu,
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Pergunta n' 6- Em que momento destas negociações houve a sinalização do

benefício de não oferecimento da denúncia?

9UE arreata q e no momento enz

q e os cohbaradams aceitam Pa ic$ar de m pwcedimenía de -4ção Confwlada, deHlm

do p70cedinie tto de colaboração pwmiada; QPU Isto foi na dia a71041Z017 para

paHií$ar ãa -Açãe Ceniroiada$ei eú$ü da PGK que sinaíiqassejoT'l?lamente ao me?!es

a inteKçãe üsle bebido da imztnidade; QUE ao q e sabe, joi a }Hmzeira mhboração

premiada q e conto cem este te't?to de ãacordo;" -- g#iü men.

Pergunta n' 9- Como eram tomadas as decisões sobre o conteúdo da delação

lo que delatat, como delatm, que tipo de infomiações fornecer etc)?

QXin com fiação ao conteúdo da colaboração bo#pe desde o início a decisão de qlle seda

coli@k ;QUZ ]OESIEY era quem detinha maior conteúdo áe il#omações então

decidi jazer a co abonação;

1 4 . $1 X i;2XiE nesse coKlexio, q e sePas$oH atén:une r4iü, o ãeçhrante e

#'BS]XY concordaram qKe seca a&qzia& agir para a colaboração pemiada;

g'ifo meu

Pergunta n' 15- Durante as negociações da colaboração premiada junto à

PGR houve contato com o ex-procurador da República Marcello MiEer?

giE o deçlafante Kão teve nenb m coKtato çom hiarçe M.iEkr d ante Q pedoão de

negociação da colabwaçãa pwmiada; QUE i ç! lide eie ieqKer eslava na eqK#e de

pwcaraào?es q e aNiaPauam do }wcedimenlo de caíabaração }wniiada.

Pergunta n' 16- Marcello MiDer foi conüatado como advogado ou consultor

por parte de alguma empresa ou de algum diretor ou controlador do grupo J&F?

QUE neab ma nWresa aa çoKlmiaür ü gl@o o contratar,já çom mação aoi diwtons,

ttào podejalarPoreks (mas acredita qKe nãa);QUE Marcello MilkriRtegmn a sodcdade
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ão esMfáào de ad mda TRENCH, ROSSI, W:4TmmE/B.4KER d'
MÁKENZiE qKejá Frei ava sefúços para o XJ7$o )ó'F, tanto no Brad gonzo na

exterior em diwrscs outras casos, sendo o escütõão contraÊah Para realizar nela Roda

inueili8ação na e Qmsa ELdorade e também o ttç das tratativas do acorde de kniêRda

(posfeãorz?zeKle este esMióãe saia do caso); QUE as egodações ü acordo de !eaiêKçia

!iveram início 4ãs a homo 8açào do amido de wiaboração }mmiaãa;Q\iE ttão bota e

contratação de MarceiLo Milkt, tendo batido alguns encontros com Marce!!o Nklkr, na

qualidade de suão deste esãtóão, em momento osieãof à negadação de colaboração

bwmiada.

Ao final das declarações, Francisco de Assis e Silvo informou:

9UE com relação ao paqap?ente ü çon eúdo da colaboração premiada na oito do dia

i710Sj2017, tomo conbedme» eia it Qwnsa, corar-se de qwe eKtmz Ka sala de

X'ES\=Xzaqae noite,Para se de9edir, e tiram na teleúsão a notícia;QUEjüi na

presa Para todos;QUt. a exbettati»a do deciarante era de que es e ço iteúdo viesse a

?úbiico abertas a }a«!r de 10 &] nho. em Ta$ao Ü }dPdo anÜmento proçessila!, bQa

esta o en o nol za! de nzoniagem de nma {$eração peco?f'ente de uma colaboração

wmiada, atéinrqwe os assentos eram exlwman etile sensíveis. etl olpeHdo o }residenle da

B@Ébl!@, e nada bacia siü parado aÊé então." galo men.

Joesley Mendonça Batista

fls. 65/69, em 09/08/2017

Inicialmente cumpre destaca a negativa do investigado em responder 14 das

26 questões que Ihe foram formuladas. A defesa lustiâcou que tais questões versatiam sobre

os procedimentos de colaboração premiada e do acordo de leniência, os quais ainda estariam

sob sigilo. Todavia é preciso deixar aqui consignado que o objeto do presente apuratótio

versa inclusive sobre o conteúdo e o procedimento do acordo de colaboração premiada, na

medida em que se possa extrair qualquer infomlação que afirmasse ou inâumasse o uso de
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infomlações relevantes para negociações no mercado de valores mobihátios. Não nos

pareceu razoável a negativa em responder as perguntas feitas em sede policial

5. gKais$ çõesass mi Ha#@e B}S ao !ongo de20]6 e 2017?

QUEbra e ainda éo presiünte da bo]ding do "Gwpo ]ó-F" , a elWreia ]d'F INVESTIMENTOS

S[.A ejoi até o jina] do mês de maio o pwsidcnle do Conselho de Adminsitraçao da ]BS SJA;

6. Per qKe üddi# maliqur wlabafação pmmiaü?

QUZjoi lim caminhe para saípagtiardar a aliüdaãe ü e7@wsa,

7. Comojoi esta tomada de decisão? \ o w aconseltiamento de algtmi pmjissional{ Qpcm?

Não n$o !&#.

8. Ho ue tentativa dc negociar acordo de colaboração pwmiada em alguma oMITa inuesligação e»i fale

do grão ]BS (Gnct$cld)?.4Jé q cjase cbeROH? Por que nãojoi kpada adiante?

Não m9onde#.

'\ 9. Quem eram os dcLalorcs inidais e copio silWtrant os nomes de outras dtlatores?

Não wspondeK.

tO. Como SHt$H a lista de assupilos qKe seriam relatados e quais secam os anexos apresentados à PGR

)o as$% ta

QUE tia realidade a lista de assnntosjai Hpza deconencia das planilbas de controle de pagamentos &

pmPna a agentespüblicosjeilas na boca destes pagamentos; QUEDemillon era aPessoa qite midapa

da operacionaliqaçãa destes )agamentos; QUE esclawce qKC isso de relação é alga novo e qtle o

4wndiqadofm acanteçetldo çom a passar do tetiQo e das etapas - salientando qucjoi tiido m iLo rápido

e cheio de dúvidas a todo pnomenlo porPaHc dos colaboradores; QUE inicialmente boilt-e a ideia do

deçlaranLe de Farei a dilação, conversor com seu adwÊado Francisco, depois çonuenreH Riçardo Sana e
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dQois seH imãs WcsleD; houve düúdas com mação a DeniiLlon, pois 4ettas operacionaliqava. mas ao

anal entenüram melhor qKe fosse também nm colaborador; QtJE como o declarante decidia jazer a

aBLação, t a ãhca os amais a seguiram nesta ideia.

il. A opte ção de imHni.ia& tola! { ão (ÜhdmenÍo üünú M, e dãojHdiçiaie{«!unidade)era za

condição cobrada pebs delatows desde o iBície?

Não w9ondeH.

]2. /âo ser exiemada esta mete sãa de munidade à PGR, bolíoe aigpm t$o de B aiiqação de file seria

posdvei o beupe HeÊação de qwe seda possíw!?

Nãa w9oll&H.

13. glle t$o de elementos de Fraca deuedam scr qresentaüs para qxe a pretensão de imlntidade total

fosse co }siderada a negadação do açorda de colaboração pmmiaü?

Não n®o deK.

14. }ienriqHe }Áeinibs at almeKte exerce digam !$o de a iciPação, ia$#ênda olijunção em qKaisq ef

das e?nPresas do gT2$o}

Qun »ão.

15. Camojaramjeitas asgauações ambientais deMicbel Temer, Rodara Louros c.4écio Neves?HoKt e

awülio o oúeutação de alguém?

/Ó. Você acredita que os ebmentos 4nsenLados na mlabüração premiada eram dejaLo impoHantes?
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QUE Kão baila dúüdas da graüdade üsjafes dilatados, Pais se tratada inçÍwsiw do predidenle da

B.Qüblica e àe Nmes q e estavam em c rsa; QUEdo Q tw !aão o detatorjanzais teve controle o t noção

de qaaE ws«!ta&, ot{ {e?7»e, oi{ vehddade comi qae as coisas conteceãanz e seque se ndo isso cbegda à

bonlohgação;

t 7. Você awüla q e os OKtms elementos suados à PGR secam su$cientesPa a obtenção êste pdmio

se não bo verse as gavações ambientais destes atítiçes?

Nã0 7e9o nde#.

18. Você acredita qKe os d@eimeKtos exçi sipamenÍejeilasPor W'ESIEY seriam s $cientes ara obter

o beHejÍçio da imunidade total?

Não nsPoll&a.

19. A qHanlos agenLcs públicos (ente senadores e aHePtLes polilicos) boHpe pagamentos de uanlagens

indeüdas nos intewsses do W}Oo 3BS desde a ab d ra de ç@iiaiem 2007?

Não nq)OKdeK.

20. Você aPtn7?0u que linha in©uência sobre pessoas em diwrsos ó7ZPos públicos. .Ainda lem? 2Kala

seH niwl dc in$Kência na CvM? Na Polida Federal? No Minillét'io Público Federal? No CEDE?
No ANDES?Na Rocei/a Federal?

Qunja teve inFuência nos óllPos púbhços indicados elti sxa dilação e bqe não cm nenhuma ilÜluência

ept nenbtlm deus.

21.bm matêtia da Baústa Época & 09l0ólZ017

("
emP"sa ]BSjtgKra çanio a maior devedora do INSS dente as e,}i])rosas em anuidade(é a se&uPida piaior
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ü»eira Q õl?auto gma!, !oga atrás ãa VafiÓ. Cottstan em negam tiPO de acordo de colaboração

premiada ozi de kHiênçia qKe a empresa ]BS se cam mmeleàa a arar es a d úda com o ]NSS?

QUE é iBcompiela a it mação de qae sãa os maioKS áepeáo s, Pois esta díüü está igualmente paga

por çüãitos$scais, oa sqa,possuem q%ase 2 bilhões & díüda e quase 2 bilhões & cKdite, sob ampara de

ãecisMjwdiçiai; QUEsabw Q açarü de kniênàa, aceLbe a G tentação ü se adwgado inà cada no item

IZ acama.

22. Como joi longada a dcüsão & a impar do }mceáimento ãe-Anão Controtaü?

Não n®onde .

23. Naq#ek mama to se jalapa na possibilidade & greda do presidelzfe Aicbei Temer e também de

eleições iHdimtas, sendo o nome de HeBdqKe M.einlles #m dos non:es eKlilados na impmnsapara ass mif

o ca7XO. Coso isto aco ttecesse, baveda algum t$Q àeja&!idade Para as enOresas de gl o ]BS?

QUElrabaiboK q atm anos com Henãq e e ode @m:ar qte é ma pessoa inin$wetlciáue!; QUX
nztnça !eue e ca tin a não enü q ahxerind! ê da sob ele; QUEêifmapessoa íntegra; QUEM

reQosla oyeiipa é ão, ão bapeHa cnh m tipo dejadüda&para Q gl7 0 em wsafiaiacaio Henàqlle

desse a oç@ar o cago deP silente.

24. Você bati(»ox, ia$Hencio ou mesmo teve cottbecimento de qtl-

me Gado de de ivaãvos de câmbio ordenadaspela jBS S/.A em 2017?

QUE não }em absoí !ameHte »aãa a ver com isso, qm, nem cenbedmento km; QUK sabe qiie tem

nma comissão qKe ãeçiü e q e tem oPessoa da mesa q ejahmas ào tem nafta vercanz isso.

qHef afecto as oPe anões noÚa

25. Como uacê esçoibeu os diasPara orünar qHcjossepz perdidas anões qwe a FB !)atlic#ações detittba

da ]BS SjÁ? Ho ue ailxilio, orientação an inFnênúa dc alguém? Qttaisjoram os nativos de escolhas

destes dias espeçÍlkos?
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Quão motivo peb qttaia }ü-F HeÊada anões nãa !em naü a percam a motim Pelo qHaia 3BS tlegaçia

anões; QUE a ]ó-F pendia estas açõesPwq eP cisapa de diRbeim, parajaqer caüaPor collfa da

üteàofação do cédito e q e }aliniàatipajaTaPa8e de nm programa maiotde venda ãe atiws, tais Gema

a penda da V'iGOR e negodações de perda dosjhgM$cas &!i&sj ta ao })aragüa, UmXuai e

.AQentina; QUi! apesar da ãeàsãojalitaàqaçao sef do decEarante nestas operações, Q qae é nzais

il@eratiuo ateste caso é a necessiüde de$nxo ãe çaüajatNw; QUE para se wnderaqKeb qaantiüde

de anões o tms eito eKEos ambémjoram bondes em corta, tais como o eríode de siiêt io (em üçarNKch

ü dio#tgação ü resKiEahs ü e?@ sa cantroiaü), o vo me negoda& !o dia, o mercado(se a anão está

s bi & muita o# cairão muito na dia - pois se está SKhBdoÊca mai jóã exeçieíar a uenü, {e z IQlíided

B tanzbém a perQecfiva o nãa de miar as fiHbas de cédito ü e? presa;

26. Como você explica a winciãê ãa depedodes ãas arü s de ueKeias de anões da ]BS sf.a ematzadai

peh FB Padc@ações e as Q deus de compra de anões da ]BS S/,A emanadas pehPrqMa ]BS?

QUZ não tem explicação, ja q e as ordens à compra q e partiam ]BS se davam çodemie o

entendinleltto do seu ivwão Weslg e Q declaratlte não ti7tba nenbttm cantata ot{ conversa com seta imzào

sobre este asse?ito; QUE esçiawçe ainda qne a sua dtHação na ]©T erct ca??Qktatlzente dgerente da

siiKação de sea irão WesbnalBS; QUEatéa diabo açãopmmia& ürà lona, aiófe Eldwado

estavam sendo alw de diwrsas iKuestgações c s(#k doja#e wst@ão de crédito, enq aRIa a ]BS, sob

comanü & Wesky, em sez ç#rso }!amaina qwe &R.msPeito ao whúonaPie !te de cHditoj nlo ao nzercaü;

27. b'ocê tinha canbedmento do pwgrama de wce7@ra & anões bíicado teta ]BS SI.4 cmjeuew m

de 2Q17? !slojoi wkva te ara saa decisão de venda & açõei qwe a FB Paüc$ações dali ba da ]BS

QUEsim, tinha çenbedmento do }mgrama de TeçomPa, aléPorqKejoi Q vete de deliberação HO Conselho;

QUE esclawçe qKe nos Últimos de\ altos se manteuc abeto na maiorPaHe do tempo uni proHrania de

recompra, nàofüi a phmeira ue q QUEeste conhecitnenLo do pmgrania de recollQra nào influcncioi{ eni

fiada a sna decisão, aEéPorqKe o dcclarante nãa tinha nenhum conhecimento soba qiiando !k ek seria

executado - a execução do programa é uma qnestãa ®eraciona] do ço?mando da emPnsa ]BS SJÁ.
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28. Você colaborozf & qKaqxermodo para Q vaqamenio da conteúdo da colaboração mmiada na loi e

ü dia 17jOSJZ017?

QUU ttão, dejoma algunza* fere.

29. 1/ecê amditapa q e »! pagamento deste conleúü era passíoeR Por quais »!otims?

QUZ nãe aweditava q e iàa vagar ajeite ne%bx«;,ja que jiqera«* taü & «.ode tãe si@!oso e sem

qxalqKer vagamente menu qaejosse; QUEbaüa migas inç! s w q e estavam na Qodagenz q e »aqa

a coiabüraçh qae Kão efanz de co bedmenta ãos colaboradores tais como afectas do dQKtade lnelttLia,

muito m Kos qllc tear operação q e veio a te a dia segKiRle, ta bêm nãa sabianz da destina do dinbeio

de ,4éçio efç; QUZ aliás* sequer sabia q e a açerü batia si& homologado; QUX este paqapzenfo

callsoil lti pânico, pois naqtlela noite a i @rcssàa que teve era de que alguém teria jeito isso l)ara

il@lodir" a ilação e isso era txEmnzamenk P ociPanle; QUEpelo qKe piano de o trás bomologações

de colaborações antedows, os colaboradores !baba a Ração & qKe demorada wm mês o mais, ti@ois de

assinaüs o$ acordos, Para qKe fosse bomehgaãa e wsnltasse em alguma a oração, & modo qne tarte o

uaqamento qnünto a operação desencadeada no dia seguinte (t81Q5i 1 7)jofan: totainiente s $msaPala

todos

30. 2#ando, como opor qKeleR. conlUIo B controlou o tx-pmczlrador da RQúbiica Marmelo MilleR

Não w®ondeH.

Wesley Mendonça Batista

fls. 71/74, em 09/08/2017

Inidalmente c l @w destacar a Kegaliva do inpeslzgado em nQonder ãiwrsas questões q e

lbe lotam jomilladas. A dejesajilst çoi{ qKe tais questões uersarian soba os procedimentos de colaboração

premiada e do acordo ü kltiênda, os quais ainü eifariam sob si#b. Todavia épreciso dekaraqHi consignado

qKe o abeto do l)resenre q)nrütótio persa inclKsiw soba o conteúdo e o procedimento do acordo de colaboração
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pwmiada, na medida em qKe se }nssa extrair qxalqKer inlüvniaçào qHe a$rmasse oa in$!'1?passe o liso de

L4üv771ações mlepaKtes Pa a negociações tla mercado de uahws mobiliãàos. }qãe nos }awcet! raqoáue! a

üegatioa em wQondwas WU tasftitas em se e oficia!.

- Q#almotivo o kuoi{ a se çon enter ajaTr a colaboração premiaãa2

QUEéiimProcesso qwe vaiseKdo digetiáo aosPeKcos e nãe é& !ma bo a a a o tra q e cbegoK a

s a decisão, inca siw eía ex osiçãe Pessoal familiar e da empresa e ambém Feio receio de relatar Mães

pratiçaüs }ar antoãdades; QUE çom o caminhar üs coisas jai sentirão mais segurança Para decidir;

QUEpeso bastante em saa de&são a iria ãe que as milbaKS depessoas q e trabalham nas e @ sas do

p4o e a METia emPwsa não depedanlpagar elas coisas emaãas qie deram; QUEboitve também unha

pontada de mostrar aoBrasiltudo isso que aconteceu com Q xm>o embwsada!;

2- Você linha co bedme to doi gemas(esqitemas ãe çaTTl©ção)praticadas no g@osjó'F e }BS?

QUE esclarece qiie se { imM ]oesW se?Ww joi m ito dais de jazer os relaciotiamentes oiítims,

ãa eüaPrajüra", e o declarante sempwjaiapessoa de tocata em sa,"da o a ra üntm", nesse

!en&do, cbegnn a ])artiç$ar ãiKtametlte & algiiHS Pagamentos de ]»voPna, nuas não destes pagamentos q e

]oesh8 debt a, Pois estes eram jütos }eh se imõo mesmo; QUEa$zma q e embora soam imãos, xão

ti%ba»l essapmúm jade Para conte sande bibes sabre estes temas, cada Hmjiçaua nas SKasf} nções; QUZ
;omo residente da 3SS SJA cbegau a aatoTiqar, pela ellOresa, diwrsas doações a }olitims, q e jarant

itatadas }ar]oesig: o11 sega ]oeslU raia»a disso çom estes ]»éticos e }oT peões r®assa»a a a o deciarante

jazer a doação pla 3SS SJA;

3- Você awdita q e es aios &latahs eram grades imponanlesPafa o País?

QUEda, eram caves, bqa obsta a qHantiüde de escoas deEataüs, a c@iiaàüde ãos esquemas

B a matedalida& dos elege%tes 4reseHiados;

+- Como você asco bea as datas es])eçílkas para decidir exeçuiar ü pwgvama de wca?@ra de anões e

a11to iqa» a »lesa de operações a getivame»te recompra8
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QUE não tnudou em nada ajnmia e o procedinienlo qlte #iiliqa cm reçoiTOras de anões há circo

anos; QUE a JBSjaR. recompra de ações desde 2007 e no plano anllriorjala/li ncomprados nzais de ly

2,2 bilhões em ações(2015); QUEin$a'"za qHe o baliqador que o declarante KEiliqoHjm opnço }iu ?liercaü,

pois tem para si q#c, naquela baça, ai ações a Bi 12,00 cranz caras e a R$ 10,0í) eram barataspara o

padrão da empresa, então prendam ser c017@radas; QUE no mês de março, salvo engano, lew a Operação

Cama Praça e a npercnssão Jõi negativa para o paço das açõcs da ]BS S/.4, de modo qHe a anão chegou

ateste patamar dt paço que o declarnnte entendia bom l)ara executar como as; QUE l)elo que a sita áwa

témica çanzentou, no período cm qKcjoranl feitas estas nçompraspela IBS, isto não apresentou nelPI 4'/o da

movimentação êste alia rlo pierçado ; QUE não linha nenbnni conbedmenlo de que sen imãs ]oes®,

pela elzilmsa tiB Partia»açõls, estada ucndlndo ações da ]BS nessepeTíodo - nem seu ir7}zào sabia qtle a ]BS

estada indo a nrercado jazer recomPras; QUE a declarante olhai'a o caixa e decidia qHattlo podia ser

Ktiliqado para recompra de açõcs naqKek dia, etltào tWassa a alllodqação para f} Vda€1 parada jazer as

compras de anões tlrl nlerçado aLé llm deteminado valor jinancdro; QUE quando diX. "até ilni valor

jinançeim" sign$ça qne parada estava bpre para nçol@rarrnenos do qHe isso, a c14ender do niot'ime tlo e

polHnie q e se descnwlüa tio mercado naqHcle dia; QUE não teve tiepiburn contado çom o jaí71iador de

mercado ('matkcl makm") da eWwsa ]BS SJA par acasiào destas operações, abas, lixnca jaloll com ek,

QUX q#emjala cam ek par vedes é o pessoa! do Ha aü;

5- Você chega a cobrar da possibilidade de se estar praticando "insider Iradingj' por ocasião destas

gerações com anões e çem dedvalivos de çâH:bia?

QUEjamab; QUE nunca míldon atada da sua totiKa que sclWn jeR.aa brigo dos últimos altos;

QUE ern bipóte. e nenbKniaPnson qKe poderia estar diante de irnia silKação dc "insidw Irading

6- PeRünlado se cm outmsPmgramas de recompra boNDe esta "incidêvtcia de partes (FB Panicipaçõcs

e ]BS SI..4) eni pontas aP.:tas das operações tlo ?«arcada ?

QUEnão sabe dizer; QUE cima cenas qHe nunca se be do qKC a e?@nsa ]diF ou FB

esÍauam eon@ranão;
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7- Qpa! a atleretça entre Hma oPe anão & ço { ate futHm e outra de contrato a temia Ç* qoK

Deliperabie Fomard" NDF)& üh#

QUE tio NDF sejam a operação çom ba os, !ilibando !imiles de Mditoj#nio ãs i stit#ições

Pnançe ras e nos çon ralosj t ros bá necessidade de chamada de piaqem Para a Bolsa, então é ttecessáão !er

caça su$de legara isso; QUEM decisão de KtiliqarNDF se deK em raqãa ü bafio ç {sfo,já q {e no caso

àa ]BS eta "jaq.o bóia?* a a G banco, çomP a%do cünt at sjKtums e vendenü para o$ bancas cam quem

con rato o NDF, então a oPeP%ão de crédtfojwKEo ao ba ça acaba sairão a m ç ste m ilo baixo; QUZ
a ]BS Sj-A é a el@resa suada nào ]i ançeira qle bã mais tempo ê diva en! axalsar $tas e>Qe@ões

caPzbiais e fato bedgc, não ê de b@e, pias & hnga data; QUEpasswen: lama estrutura pm$ssiom!, bens

ÜWat iqaeia; QUZ "es nieniHos" ü }íafada coKpersam com o merçaü, jaqePZ as análises, esfHdanz os

melboms reíatãàos àe mercar etc; QUE e não bã n tthanza difBretiça destas Q e anões e as Operações qlfe

fo««:j.it": .«. outras ««ãõ« " p«saü; QUEja baB'» êP"'s, }or 'x'«@b, & «mg'wm }oüçõ« d.

JSD 12 bilhões, e se ãesfaqwem em algil%s aias desta }o@ão $ganle acaso q e ocawen na época do

impeaçbmení) oi{ então düs Repassado eni qKe se agem mais & USD 2 biÍI)ões n#m só áàa;

B Comojai toniaãa a decisão dejarmarposKão em dõlarPorPa«e da e7?presa ]BS Sida em 2a17?

QUZ »o caso ãas gerações enl dúvaüws & câmbio ocorãdas em nzaio & 2Q 17, idosa no início

ü alto grão se mcofda se emjtueM aa março,,.) boKve Hma m união do Com tê Fi aKceim, quc assesso ao

CoKseibo; QUE este Comité não coma dedsões, mas tem por oWelo debater a díüü & e»Ofega ea

n(posição lambia!; QUZ a empresa ]BS estada to sfmiBdo wm cenário a adia ü análises ü econo?? ia

e, e@ecyica leme, de câmbio; QUE Rqlbeí nata(b, i&cixsioe, fede e }üo !!m çom eco omi#as, deHlw eks ü

pessoal do Findo V'erdc, qtle é Hnr dos nzais nQeirados#ndos dc investimentos no Bra.file qtiePosswÍa unia

üsão nzliito próúma às Gang!#sões a qKe a 3BS eslava chegando; QUX neste Comité be ue ( msentaçãe

deste tema pelo ll4aeiHaraü e !anlbém eZe eço omissa CberKdne(hpMP ia #lQO 3SS, basear em

Neva York-EUÁ); Q{JEhaüa tNsPiZams qlte inãca am a necessiüde de se começar a mo !af t ?a

po'kão Pa« pmte&er a e4o.ição «mbial da ""'P'"h'(n:"t" "na P.úça' d' "b.dge"): a) ' IrdetM'
ü dúü úbüca bfadleira, b) ama !endãnda & alia dejKfos zo mercado na e ameúcaBe, c) wdKção

gradaliua do juro brasibiro (que diminui o Casto l)ara rnontaHem deste "bedge"); QUE no jKTtdo é unha

''\
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qzeslão de trocar exposição canlbia!, e osj os de dólar, por moeda bcal usem vaêaçãa camba!} somado aos

jHms b'a . - e«tã., q""*' ",.«" oj"'. t"'!, «,.i' 't«.«t. «'i s. t.«.a«d. . id.i. & ««tiqaro"b.d@';

9- O que tem a dizer soba a veleidade de montagem desta pmleção ça zbiai? Por qpe iKiMl{ a

moKlagem da osição em e iodo em que \\atada ainda es ava defêúas}

QUEdara o bisló im da çompaR})ia, não ba nadajüra do çont xlo a peieúdade em q ejúmontada

a osição -jãjiqeramlde$qtram tc Passado oslções muito maiaTes, em me tempo; QUZ98'/o das

peqesjala com B.qaetlãara&a, mas quando ele Kão estáPresel!!exala cüm Carlãa (Caras Calkgad); QUE
isso é naTltiat e não bã »aü de estranho, é & praxe; QUU se Kenban2 dos dois estivesse }wset1le, aí sim o

dechrante eQerada.

lO }\en«e a deãsão ãe üüliqaf !odes os !imitei ãispon wis em barcos Para reaiiqar a }Toteção da

variação canibia!?

QUZ como dito acima, a deásãojüi dejaqer "beeige" de 1/3 da exposição lambia! da co?@anbia

: se beiivesse limite de çddito Para jazer t%do isso çen} Q instmmento }qDF, ente q e assim jaspe jeito;

QUZ esclarece qae este ÜPO de deúsão nãe }ca üçnimeKtada, pois as alas da çamissão serão apenas da

lxemçào ãas operações em si;(2UE&sta comissão paniç$apz o ãeclarante, B*dael \\arara e E.!isco, alas

q en desde n esmo, do en o de esta de nietçado, éo üclaranü e o B,íeaeLtlaraãa;

il- Teve aigllma it@Hência no PaqamenÊo do conteúdo da colaboração }wmia&?

QUZ nào, en} })»õtese nenbunia;

12 Turba alguma expeçtaüva sobra quando a deiação ária a se {omarpúbíica}

QUE o admgctdo Fra%cisco ja a Hm calcule gesso & qííe isto ocerreàa de 3Q a 6Q dias (4)õs a

«diê«ãa d. b.«:.!ogaçã. « Sl- F, .« sda, aW e«» t.«'. a'j«b. «jKtb.;
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13- }\et&ve moagem das Posições após o vencimetilo em QI iOó?

QUE rolaram as osições qze foram pssíiüs ü cawegar, oa sqa, até onde os barcos maKt w am

es i !itesPara estas operações, beKue wlagem.
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ANEX03 Relatórios económicos de instituições independentes

Tanto o Diretor de Controle de Risco Rafael Harada como o Gerente de

Investimentos Carlos Callegari infomiaram que a companhia Jns s/A elabora os seus

próprios cenários para o câmbio. Para tanto, costumam agregar informações de estudos
económicos de fontes internas e externas.

O valor destas informações para a presente investigação criminal foi descrito

neste relatório no capítulo DA AUTORIA do crime -- ''Conhecimento da relevância das

informações privilegiadas:

Seguem abaixo alguns comentários e fechos de análises económicas

elaboradas pelas empresas GÁVEA INVESTIMENTOS, JP MORGAN, VERDE ASSET

MANAGEMENT e GOLDMAN SACHS entre Janeiro e maio de 2017 -- estes foram os

relatórios indicados por Carlos CaUegati somo sendo as principais fontes externas de

consultas por parte da empresa JBS S/A e de seu presidente Wesley Mendonça Batísta.

A íntegra destes relatórios fonnou apenso próprio nestes autos.

Relatórios da GÁVEA

Os trechos indicados abaixo destacam fortemente que as expectativas dos

agentes económicos fundamentavam-se no risco político e seu impacto nas reformas:

\anüso-. ' D digo político tem ailmentacb em junção dos desenpolüp e tios da operação

Lapa late, o qKePode})®Kdiçar a aHdawenh üs Mamas

FexeléKo-. T/Apesar {ia melhora na gestão mam, ainda temos nia çondição$sca! muito

jrã@!, cam eleva sdéjiàs nos óúmosanosemam

êe:êêa"-- grifo meu.

bÃntqa'. " }qo Brasa!, segaimosj ígando file o mercado esta excessivanzente ço?@!agente

[on} os iscos resetites no anãametto üs «amas € a e#wapo ética
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>ü)a:. "tqo Brasa!, seguimos reoçu idos ce»z a dinâmica ãas t$ün#asFscats, qi e ci pew

ãecQc nato mercado. .Akm disse, as àscosPülítiws e eki orais pêm s bingo, Q q e pwg alça a ç@aciãaãe

de retomada da ecotzomia" -- gHo men

h\oio\ 'lNo Brasii, o a mento expwssiuo {Ü incedeqa }oiüca eiepoz{ o pNmio de digo

bcai"(-.) '*No Brasii, ü ban:os inço$orando ao nosso çe áüo m lista Kãa desl)a$wlde as ! fb#iêndas

»míticas afztarem a 4revaçõo das wjomas. Par eKtw lado. antes das revelações contra o !)residente ürenz à

gxndz/ /me zz" grifo meu.

Relatórios do FUNDO VERDE ASSET MANAGEMENT

O Fundo Verde Asset Management manteve a mesma argumentação em

relação ao dólar e as incertezas políticas em seus relatórios. Como no relatório do mês de

março de 2017 em que foi dito "0 evento que vai comandar as atenções do mercado

brasileiro nesse segundo üimesue é a reforma da previdência", "0 conteúdo da reforma tem

sido sistematicamente aguado, e as negociações políticas estão apenas começando. A

dinâmica dessa negociação é distinta daquela da PEC dos gastos. O governo perdeu a batalha

da comunicação, e a resistência da população à reforma parece crescente. Os congressistas,

sob a égide da máxima popular "sem foro, é hiato", relutam sobremaneira em aprovar algo

que reduza sua probabilidade de reeleição.

No mês de abril de 2017 o relatório afirma que ''A votação da refonna no

plenário da Câmara continua sendo postergado, e vemos risco de mais diluição à medida que

os destaques testam a coesão da base parlamentar do governo'

No mês de maio de 2017 o relatório a6uma ''O cenário político que já não

era simples, foi fortemente abalado pelas revelações de gravações, propinas e outros fatores

envolvendo o núcleo do governo. A probabilidade de continuidade do anual governo se

reduziu sobremaneira, com

blaâilÊilW" "0 custo político de vota a favor de uma lefalma(e governo) impopular

aumentou muito, enquanto

'\
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cenário atual nos lembra uma citação costumeira atribuída a

Warren Buffet: "Apenas quando a mmé baixa é que vemos quem está nadando pelado''. O

oceano de liquidez global é abundante, mas em 17 de maia a sunga brasileira parece ter sido

surrupiada" - grifo meu.

Relatórios da J.P. MORGAN

'''b Já nos relatórios da J.P. Morgan o primeiro parágrafo de cada relatório é

dedicado a situação política do Brasil,em relação aos efeitos da operação lava lato e as

propostas de reforma do governo Temer. Um exemplo é o relatório de 17 de fevereiro de

2017, um tí:echo diz "The govemment's proposed reform skept moving forward this week.

Though the opposition lied to block the Schedule, the Lower House specíal committee

started debadng the pension refoan, with the government coalition deputies working to help

Deputy Arthur Maia, the rapporteur of the refotm, meet his proposed March 16 release date

of his report'

No dia 17 de março de 2017 o relatório afirma "As expected, new political

developments were unveiled tais week vvith the prosecutor General requesting that the

Supreme Court(STF) open 83 investigations on politicians, the nomes ha\ e not yet been

disclosed, but local media metion six ministers ofPresident Temer's cabinet, state governors,

and the heads of the Lower House and the Senate, among others.

No dia 13 de abi:il de 2017 o relatório a6inna "This week, a decison by

Supreme Court(STF) Judge Facllin increased the politicas tension in Brasiha. 'lhe Court

released a list of 108 pohticians- including eight ministers in President Temer's cabinet, 24

senatots, and 39 deputies'

No dia 18 de abril de 2017 o relatório a6uma ''111g.gQyçlnment achieved an

alto meu
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Todos estes trechos demonstram que efedvamente a agenda política

dominava o cerne das expectativas económicas, tanto que nos acompanhamentos semanais

sempre eram apresentados os desdobramentos relacionados ao governo, seja em relação às

investigações contra conupção, sela no andamento das reformas. Como conclusão: qualquer

notícia de impacto nestes temas teria repercussão direta e imediata nas expectativas dos

agentes económicos e, portanto, no mercado. Por âm, a expectativa positiva com relação às

refomias âca evidente e expressa no relatório de abril.

'x

Relatórios da GOLDMAN SACHA

Os relatórios enfiados por esta instituição possuem um volume grande de

infonnações sobre diversos setores e países. Tais relatórios foram gravados em média e

disponibilizados nos autos, sendo impressos apenas alguns trechos considerados mais

relevantes para indicar como a agenda política estava no centro das tomadas de decisões dos

agentes economicos

Janeho(1/3): "We believe a deep fiscal adjustment that would elevate public

sector savhgs is needed to facibtate a pemxanent structwal current account adjustment

(rather than iust a cydical adjustment ddven by the shatp contracdon of domestic demand),
but also to endow the central bank with ext:ra degrees of freedom to set monetary policy at

a less-restrict:ive levei"

''\

Janeho(2/3): "The positive and slightly better than expected November real

activity plint is a hopeful development but not yet clear and conclusive evidente üat we

have reached an inflexion point in the real business cycle and that we are, therefore, about

to enter a clear recovery aend. After all, the economy continuas to face headwinds ftom

exigent ânanchg conditions, a weak labor market, high leveis of household indebEedness,
weak external demand, and contained consumer and business conãdence aln;ldgt-$!ü

h{ 4bead= -- grifo meu.
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Janeiro(2/3): "Overajl, real GDP is likely to have conUacted again during

4Q201ó and die oudook for real actiúty in 2017 has been downgraded in recent manas(to

a veq shajlow feeble recovety). Finally, with regmds to approval of the 8$çaLadJliEIDelB

measures, the biE that sets a cap on ptimaq spending cleared Congress with no major erosion

of the original content, and the government subtnitted in December &çQDlp!;çhç11$jvgsocial

" - g'ifo meu.

Fevereho(1/3): "A deep: permanent. large stmctunlLi$cãl aíJilJslJ

."

Maço (1 /3): "

Ült..te..Êad: The recession was unquestionably long, deep and broad-based but

there are now increasing signs that the economy may be about to reach an inflexion point.

The turnaround and gradual improvement in con6idence indicators, the recent evolution of

our pmprietary Financiam Conditions Index(FC]), and a h:ming Cunent Activity Indiçator

(CAD, am-g .üe",
pagã However, we still expect a long, prouacted recovery as the economy is likely to face a

number of headwinds, some of them structural That is, the expected economic recovery is

likely to be slow and protracted given that the economy condnues to face headwinds from

still exigent Bnancing conditions, a weak labor market, high leveis of household

146



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
M[NISTEmO DA JUSTIÇA - POL]CIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
DELECOR/SR/PF/SP

indebtedness, weak external detnand, and still significant political uncertainty" -- grifo
meu

Março(2/3): "Nothing Lasts Foreverl Even Long-Deep Recessions

Eventuany End Slowly but steadily the Braziban economy is moving towards a better macro

equihbtium behind an unhappy legacy of large domestic and external imbalances

and low policy credibility. Following an extraordinary long recession the economy is showing

signs of stabi]izadon, with the real business cyc]e ]ikely to have reached an inflexion point

durhg tQ2017."

'x

:Deepening Fiscal Adjustment Key to Consolidate Ongoing Macro

Adjustment. Despite the tangible progress on a number of dimensions, some of which

admittedly dl:iven to a large extent by the severe recession, the road towards ftlll economic

heajing is still long, winding and beset with known and unknown risks. More needs to be

done, pal:dculmly in deepening the fiscal adjustment and seculing approval of deep-cutdng

structural reforms to shore up the fiscal accounts, stabilize public sector debt dynamics:

increase the very low domestic'

Março(2/3): "However, a vety weak labor market backdrop, sdll-high leveis

of household and corporate indebtedness, and the likely persistence

.]icv uncertaintv. are exoected to ]imit FinaUy, we underscore

that the approval of a strong social security refomi in Congress and clear signs of progress

towards fiscal consolidation at the federal and sub-national leveis remam, in our assessment,

quintessential to anchor market sendment and support further improvements in consumer

and business senüment(which despite die recent rebound are all still uacking in pessimistic

territoq)"

Nfatço(2/3): "The Attorney Genera] requested die Supreme Cowt to ]ift the

conâdenda[ity of the p]ea-bargain testimonies and to make public the ]ist of individua]s to
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be investigated. The disclosure of the Odebrecht plea bargains and the beginning of formal

investigations could potentiaRy increase political noise and policy uncertainty, and eventuaEy

reduce the focus of Congress on the approval of the Social Security tefoí:m. However, we

expect the Temer administration to ultimately succeed in approv:ing the Social Secutity

reform(by 2H2017) after making some concessions duJing the debate in Congress'

Março(3/3): "The Copom directora emphasized that the implementation

and aoproval of the reforms. oarticularlv oíl the.âscahfront. and:of:the.adiustments on the

BraziJian3conomv are..kev.toLdle sustainabüitv ofthe disinflation trend and for the.!eductinn

of the economv's stmctural interest rate'' -- grifo meu.

Abril(1/2): "We bejieve a deep fiscal adjustment that would elevate public

sector savings is needed to facilitate a permanent structutal current account adjustment

(rather than lust a cycjical adjusunent ddven by üe sharp contraction of domestic demand),

but also to endow the cenüal bank with exma degrees of freedom to set monetaq pohcy at

a lesa-restricdve levei"

30 de Maio(1/3): "Rising pohtical and poJicy uncertainty, a weaker outlook

for fiscal policy, and a weaker but anchored BRL should tum the Cenüal Bank somewhat

more cautious/conservative, but the prospect of an even weaker economy would still

demand a more accommodadve monetaq stance. vence, the rationale for the Copom to

deliver anoüer 100bp rate cut(which would sdjl be a chunky easing move) rather than

decelerate the pace to something more moderate, such as -50bp or -75bp:

NÍaio(1/3): Qb$ÊD:êçã2LNo relatório produzido no dia 24 de maio de 2017

(uma semana após o vazamento do conteúdo da colaboração pren)fada) consta a Uanscdção

da enuevista realizada por AUison Nathan, esüategista sêniot da Goldman Sachas, com

Riordan Roeu, Alberto Ramos, Kamakshya Tdvedi. Estes economistas e acadêmicos

debatem o futuro do cenário político e económico brasileiro após os acontecimentos de
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17/05/2017. Nestas falas fica nítido o enorme impacto causado pelas alegações de

participação do presidente Michel Temer em esquemas de corrupção, )ustamente em um

momento em que o Brasil se apresentava no caminho para se recuperar de ll trimestres de

recessão. Debatem as condições de sobrevivência da equipe presidencial(possíveis formas

de substituição e possíveis substitutos) e as implicações disso no processo de reformas,

notadamente a reforma previdenciáda já que era considerada um ponto fundamental para a

recuperação do país. Seguem a baixo alguns trechos deste debate.

'x

'Allison Nathan: I'm AUison Nathan. Welcome to the Top of Mind
podcast. Today we'te focused on recent polidcal developments in Brazil, where reports

surfaced last week alleging that President Michel Temer condoned ilhcit payments to the

famier speaker of üe lower house. The news has created a higHy uncertain political

environment less than one year after the impeachment of formei president Dilma
Rousseff as Brazil appeared to be getting on the road to recovery â:om 1 1 quarters

of recession. So a key question is to what extent these developments put reform efforts

considered crucial to the economic recovery at tisk.

'\ «A]]ison Nathan: A ]ittle over a year ago, we vete interviewing you to

discuss how Michel Temer might govem if he ended up succeeding Dilma Rousseff. Now it

suddedy looks like Temer's own tenure may be in question. Can Temer's presidency suave

this, and what are the imphcations for the reform process?"

"Riordan Roeu:Well, the path is increasingly narrow for Temer to sul:vive.

FILE newspapet] O GZaóa, which is a vety powerful organizadon, has come out in an editorial

calling for him to step down, to design. The Bar Association which, again, is a veq influential

professional group, has called for him to step down itnmediately".
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ceAlhson Nathan: Let's revisit, again, the prospects for reform. You did

touch on this already, but if l could lust ask more specificaHy: IfTemer resigns or is remos ed

from ofãce, do the prospects fot reforms and ãscal consohdation improve or worsen?"

'Riordan Roeu:Worsen. Because the acdng president, whoever it is, will try

to puU back the coalition:

23 de Maio(1/3): "Politicas and policy uncertainty in Brazil cose slgnificantly

with the widely reported disclosure that President Michel Temer was sectetly tape-recorded

cluling a late-night meeting at the presidential residente hem with Mr. Joesley Batista(one of

the owners ofJBS, üe world's lalgest meat-pacjçing company). In the now-public audio tape

of the meeting(released by the Supreme Crua), NÍr. Batista appears to have tom the

president about payments to the imptisoned formei Speaker of the Lower House, Eduardo

Cunha(ofthe PMDB party), and algo about other matters, including cash payments to some

members of the judiciaty in exchange for inside information about Brazil's ongoing

corruption investigations. The senior officers ofJBS have now signed a plea bargain deal

with the federal auüotities and me cooperadng with the investigation. In the plea batgain

documentation, now released by Brazil's Supreme Court, the president is also accused of

taking btibes. In addition, one of the President's dose pides, lawmaker Rodrigo Rocha

Loures, was vídeotaped xphile receiving a suitcase containing R$500,000 from the owners of

JBS. Finally, another recorded con\-ersadon involved Senator Aécio Neves, which led the

Supreme Court to stJ:ip Mr. Neves of his Senate seat, and he later resigned as president of

the PSDB party'

30 de Maio(1/3): "All of the abole would have added enough comfort to

the central bank to accelerate the pace of rate cuts to 125bp at the coming meeting, but the

balance of tisks for inflation detetiorated foUowing recent developments which led to a

significant increase in political and policy uncertainty. The deterioration of governabilitv

conditions.oossiblv fot a non-trivial oeriod of time. has colored the outlook for
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aooroval of kev reforms oarticularlv the oivotal social secutitv teform. The market

reacdon to last week's events was negative
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