
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

CURITIBA/PR

Distribuição  por  dependência  aos  Autos  nº  5028412-57.2017.4.04.7000  (busca  e
apreensão criminal), nº 5033355-88.2015.4.04.7000  (inquérito policial Vaccarezza), nº
5015323-64.2017.4.04.7000  (quebra  telemática),  nº  5042605-48.2015.4.04.7000
(quebra  fiscal  e  bancária),  nº  5047239-87.2015.4.04.7000  (quebra  telefônica),  nº
5052478-72.2015.4.04.7000  (quebra  telemática),  nº  5001786-35.2016.4.04.7000
(quebra telemática), nº 5001788-05.2016.4.04.7000 (quebra fiscal e bancária)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por  intermédio dos  Procuradores  da República

signatários,  no exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem perante  Vossa

Excelência, com base nos documentos anexos e nos autos em epígrafe, com fundamento no

art. 129, I, da Constituição Federal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

BRUNO GONÇALVES LUZ [BRUNO LUZ], brasileiro, nascido em 06/11/1977,  com 40
anos de idade, filho de Maria Silvia Braz Gonvales Luz, inscrito no CPF: 070.373.367-26,
residente  na  Av  Luis  Carlos  Prestes,  410,  327,  Barra  da  Tijuca,  Rio  de  Janeiro/RJ,
atualmente preso na Superintendência do Departamento de Polícia Federal do Paraná,
situada Rua Professora Sandália Manzon, nº 210, Santa Cândida, Curitiba/PR;

JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ [JORGE LUZ], brasileiro, separado, filho de Geneciano
Fernandes Luz e Evangelina da Silva Luz, natural de Belém/PA, nascido em 05/10/1943,
com 74 anos de idade, CPF 108.612.897-49, residente na Avenida Dulcídio Cardoso, nº
2915, bloco 1, apartamento 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22630-021;

LUIZ  EDUARDO LOUREIRO ANDRADE [LUIZ  EDUARDO],  brasileiro,  filho  de  Luiz
Vilhena de Araújo e Dagmar Loureiro Andrade, nascido em 14/03/1959, com 59   anos  
de idade, com CPF 603.260.857-34, residente na Avenida João Cabral de Mello Neto,
nº 350, condomínio Península Edifício Fit 60, bloco 2, apto 501, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro/RJ.

CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA [CÂNDIDO VACCAREZZA], brasileiro,
filho de Guilhermino Alves Vaccarezza e Alsonia Alves de Souza Vaccarezza, natural de
Senhor  do  Bonfim/BA,  nascido  em  26/09/1955,  com  62    anos  de  idade  ,  CPF
131.585.465-15, residente na Rua Vitoantônio Dek Vecchio, 413, apto 71, bairro Parque
da Mooca, São Paulo/SP, CEP 3124070;
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CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ [CARLOS HERZ], brasileiro, divorciado, filho de
Henrique  Herz  e  Maria  de  Lourdes  Nogueira  Herz,  natural  de  Recife/PE,  nascido
06/10/1953,   com 64   anos de idade  , CPF 363.104.257-49, residente na Rua Aperana, 66,
apto 402, Leblon, Rio de Janeiro/RJ;

BO HANS VILHELM LJUNGBERG [BO HANS], sueco, divorciado, filho de Hans Ruben
Ljungberg  e  Sign  Hild  Lilian  Ljungberg,  natural  de  Lidingo/Suécia,  nascido  em
22/12/1955, com 62   anos de idade  , CPF 059.707.357-01, residente na Avenida Visconde
de Albuquerque, 401, cobertura 02, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.450-003;

MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO [MÁRCIO ACHÉ],  brasileiro,  filho de
Dilya de Albuquerque Aché Cordeiro, nascido em 14/02/1946,  com 72    anos de idade  ,
CPF 069.471.587-53, residente na Rua Piratininga, nº 15, apartamento 502, Gávea, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22451-130;

RAFAEL  ACHÉ CORDEIRO [RAFAEL  ACHÉ],  brasileiro,  filho  de  Suzete  Simões  Aché
Cordeiro e Márcio de Albuquerque Aché Cordeiro, nascido em 11/07/1982, com 36   anos  
de idade, CPF 093.792.877-12, residente na Avenida Flamboyants da Península, nº 100,
Bloco 01, apto 502, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22776-070;

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA [CARLOS BARBOSA],  brasileiro,  divorciado,
filho de Lucia Martins Barbosa,  nascido em 16/09/1961,  com 56    anos de idade  ,  CPF
783.991.307-53, residente na Rua Barão de Itapagipe, nº 146, apto 402, Ipanema, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20261-005 e,

PAULO SÉRGIO DE VAZ ARRUDA [PAULO ARRUDA],  brasileiro, filho de Vera Maria
Mazza Vaz de Arruda, nascido em 17/05/1969, com 49   anos de idade  , CPF 151.882.838-
83, residente na Alameda Escócia, nº 444, Residencial Alphaville 1, Barueri/SP, CEP 06474-
120;

pela prática dos crimes a seguir descritos.
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I. INTRODUÇÃO

A presente denúncia decorre da continuidade da investigação  que visou apurar diversas

estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de

atuação nacional e transnacional.

A investigação inicialmente apurou a conduta do “doleiro”  CARLOS HABIB CHATER e

pessoas físicas e jurídicas a  ele vinculadas,  ligadas a  um esquema de lavagem de dinheiro

envolvendo  o  ex-deputado  federal  JOSÉ  MOHAMED  JANENE  e  as  empresas  CSA  Project

Finance  Ltda.  e  Dunel  Indústria  e  Comércio  Ltda.,  sediada  em Londrina/PR.  Essa  primeira

apuração resultou na ação penal nº 5047229-77.2014.404.7000, que tramitou perante esse i.

Juízo.

A  partir  de  monitoramento  de  comunicações  telefônicas,  descobriu-se  que  HABIB

mantinha  intenso  contato  com  ALBERTO  YOUSSEF  para  consecução  de  seus  propósitos

criminosos. Com a investigação de ALBERTO YOUSSEF (núcleo BIDONE), evidenciou-se uma

organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a administração pública no seio

da PETROBRAS. Em razão disso, foi proposta a ação penal nº 5026212-82.2014.404.7000, que

tratou  da  lavagem de dinheiro  dos  recursos  desviados  da  REFINARIA ABREU E  LIMA pela

empresa CAMARGO CORREA, na qual imputou-se a PAULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de

abastecimento da  PETROBRAS, a prática de lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a

Administração Pública e participação na organização criminosa liderada pelo doleiro ALBERTO

YOUSSEF.

Com o aprofundamento das investigações, desvelou-se a existência de um gigantesco

esquema  criminoso voltado  para  a  prática  de  crimes  contra  a  PETROBRAS  S/A.  Nesse

contexto, eram cometidos delitos contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro,

com a formação de um grande e poderoso Cartel  do qual participaram as empresas OAS,
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ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO CORREA,  TECHINT,  ANDRADE GUTIERREZ,  MENDES JÚNIOR,

PROMON,  MPE,  SKANSKA,  QUEIROZ  GALVÃO,  IESA,  ENGEVIX,  SETAL,  GDK  e  GALVÃO

ENGENHARIA. 

Essa articulação possibilitou que fosse  fraudada a competitividade dos procedimentos

licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e

2014, majorando ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.

No bojo das investigações e ações penais decorrentes da denominada Operação Lava

Jato, em curso  perante essa 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, foi

revelada a existência de uma complexa e sofisticada organização criminosa estruturada para

operacionalizar  um  esquema  de corrupção  político-partidária  e  de  loteamento  de  cargos

públicos  para  angariar  propinas  que  financiariam  partidos  políticos  e  engordariam  o

patrimônio dos políticos envolvidos.  Para que esse esquema funcionasse,  foram cooptados

funcionários de alto escalão da PETROBRAS e de outros órgãos e empresas públicas. 

As investigações se desenvolveram em camadas, de modo que hoje já se tem por certo

que os diversos envolvidos se especializaram em quatro núcleos de atuação, sendo que cada

um  dos  núcleos  dá  suporte  à  atuação  dos  demais:  a) O  núcleo  político1;  b) O  núcleo

econômico2; c) O núcleo administrativo3, d) O núcleo financeiro4.

No decorrer  das  investigações e  ações penais  realizadas  no bojo do caso Lava Jato,

revelou-se  que  as  empresas  que  celebravam  contratos  com  a  PETROBRAS  (núcleo

econômico),  em  virtude  de  um  esquema  de  corrupção  sistêmica,  pagavam  vantagens

indevidas  para  diretores  da  estatal  (núcleo  administrativo)  e  agentes  políticos  (núcleo

político) no importe que variava entre 1 a 3% do valor dos contratos. 

Apurou-se,  ainda,  que  diversas  outras  empresas,  além das  empreiteiras  cartelizadas 5,

1 O núcleo político  é formado principalmente por parlamentares e ex-parlamentares que, utilizando-se de suas
agremiações  partidárias,  indicavam  e  mantinham  funcionários  de  alto  escalão  da  PETROBRAS e  em outras
entidades e órgãos públicos, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas (componentes do núcleo
econômico) contratadas pela Administração Pública Direta e Indireta. 

2 O  núcleo econômico  era  formado por  empresas  que pagavam vantagens indevidas a funcionários  de alto
escalão das entidades da Administração Direta e Indireta e aos componentes do núcleo político, por meio da
atuação dos operadores financeiros, para manutenção do esquema. 

3  O núcleo administrativo era formado pelos funcionários de alto escalão da Administração Direta e Indireta, os
quais  eram  indicados  pelos  integrantes  do  núcleo  político  e  recebiam  vantagens  indevidas  das  empresas
cartelizadas, componentes do núcleo econômico, para viabilizar o funcionamento do esquema. 

4  O núcleo  financeiro  era  formado  pelos  operadores  tanto  do  recebimento  das  vantagens  indevidas  das
empresas cartelizadas integrantes do núcleo econômico como do repasse dessa propina aos componentes dos
núcleos político e administrativo, mediante estratégias de ocultação da origem desses valores. 

5 Revelada  a  existência  de  um  gigantesco  esquema  criminoso voltado  para  a  prática  de  crimes  contra  a
PETROBRAS S/A, foi também descoberta a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as
empresas  OAS,  ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO CORREA,  TECHINT,  ANDRADE GUTIERREZ,  MENDES  JÚNIOR,
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integraram o esquema de corrupção e optaram pela realização do pagamento de vantagens

indevidas  para  diretores  da  Petrobras  e  integrantes  do  núcleo  político  da  organização

criminosa, como forma de obter facilidades na contratação com a estatal petrolífera.

 O esquema criminoso agigantou-se, atuando em contratos para fornecimento de asfalto

dentro  da  área  de  abastecimento  da  estatal,  então  comandada  pelo  ex-diretor  PAULO

ROBERTO COSTA.

PAULO ROBERTO COSTA firmou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-

Geral da República,  o qual foi  homologado pelo e. Supremo Tribunal Federal6,  revelando o

gigantesco esquema criminoso que assolou a PETROBRAS. 

No termo de colaboração nº 28 (parcialmente retificado pelo Termo de Colaboração nº

44), colhido em 2 de setembro de 2014, o ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS fez

revelações que implicaram o então Deputado Federal  pelo Partido dos Trabalhadores (PT,)

CÂNDIDO  VACCAREZZA, em  crimes  praticados  no  âmbito  das  contratações  da  empresa

SARGEANT MARINE para fornecimento de asfalto para a PETROBRAS.7

Após  homologação  do  acordo  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  os  citados  termos,  a

pedido do Procurador-Geral da República, foram encartados pela Suprema Corte nos autos da

Petição nº 5273.

Em  3  de  março  de  2015,  ao  ter  vista  dos  autos,  o  Procurador-Geral  da  República

manifestou-se  pelo  reconhecimento  da  incompetência  do  Supremo  Tribunal  Federal  para

processar e julgar os fatos envolvendo CÂNDIDO VACCAREZZA, uma vez que o ex-Deputado

Federal não logrou ser reeleito nas eleições de 2014. Pugnou-se, então, pela remessa dos autos

da Petição nº 5273 para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Na oportunidade, juntou-se aos autos

o Termo de Declarações nº 14 de PAULO ROBERTO COSTA, de natureza complementar, e o

Termo de Declarações Complementar nº 04 de ALBERTO YOUSSEF, ambos colhidos em 11 de

fevereiro  de 2015.  A manifestação ministerial  foi  acolhida pelo Ministro  Teori  Zavascki  em

06/03/2015, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo indicado.8

Na  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba,  os  autos  da  Petição  nº  5273  foram  recebidos  em

30/03/2015,  dando  origem  à  Representação  Criminal  nº  5015730-41.2015.4.04.7000.

Intimado a se manifestar, este órgão ministerial requisitou a instauração de inquérito policial

PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. 
6 ANEXO2 – Acordo e homologação Paulo Roberto Costa
7 ANEXO3 – Termo nº 28 de Paulo Roberto Costa
8 ANEXOS 4 e 5 – Petição 5273/STF
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para apurar os fatos.

Atendendo-se à requisição ministerial, em 9 de julho de 2015, foi instaurado o Inquérito

Policial nº 1617/2015 (autos nº 5033355-88.2015.4.04.7000), “para apurar possível ocorrência

dos delitos previstos nos artigos 317 e 333 do CP e artigo 1º da Lei nº 9.613/98, tendo em vista

as declarações do colaborador PAULO ROBERTO COSTA [...]”.

Diversas  diligências  foram  realizadas  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  e  pela

autoridade  policial  nos  autos  do  Inquérito  Policial  nº  1617/2015  (autos  nº  5033355-

88.2015.4.04.7000) e em feitos conexos,  destacando-se os Pedidos de Quebra de Sigilo de

Dados  5005032-73.2015.4.04.7000,  5042605-48.2015.4.04.7000,  5047239-87.2015.4.04.7000,

5052478-72.2015.4.04.7000,  5001786-35.2016.4.04.7000,  5001788-05.2016.4.04.7000,

5002263-58.2016.4.04.7000,  5018851-43.2016.4.04.7000,  5004512-45.2017.4.04.7000,

5004569-63.2017.4.04.7000  e  5015323-64.2017.4.04.7000,  o  Pedido  de  Busca  e  Apreensão

Criminal  5004568-78.2017.4.04.7000,  Representação  Criminal  nº  5011933-86.2017.4.04.7000,

Pedido de Prisão Preventiva nº 5028412-57.2017.4.04.7000 e Pedido de Busca e Apreensão

Criminal nº 5034472-46.2017.4.04.7000.

A  partir  dessas  apurações,  desvelou-se  a  ocorrência  de  crimes  no  âmbito  das

contratações da PETROBRAS para aquisição de asfalto da empresa SARGEANT MARINE, por

intermédio de um grupo criminoso do qual participavam funcionários, inclusive do alto escalão

da PETROBRAS, operadores financeiros, um representante da SARGEANT MARINE no Brasil,

além de agente político vinculado ao Partido dos Trabalhadores – PT, agremiação que dava

sustentação a PAULO ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS.

II. IMPUTAÇÕES

Em datas não precisadas, mas, ao menos entre fevereiro 2010 e a julho de 2012, BRUNO

LUZ,  LUIZ  EDUARDO,  BO  HANS,  CARLOS  HERZ,  RAFAEL  ACHÉ,  CARLOS  BARBOSA e

CÂNDIDO VACCAREZZA, previamente ajustados, em unidade de desígnios e mediante divisão

de  tarefas,  de  modo  consciente  e  voluntário,  associaram-se,  de  forma  estruturalmente

ordenada e com divisão de tarefas,  por intermédio do denominado grupo  BRASIL TRADE,

com  a  finalidade  de  praticar  crimes  contra  a  administração  pública,  e  em  detrimento  da

PETROBRAS,  notadamente,  corrupção  ativa,  corrupção  passiva,  contra  o  sistema  financeiro
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nacional,  de  lavagem  de  dinheiro  e  outros,  bem  como  obter,  direta  e  indiretamente,  as

vantagens indevidas derivada de tais crimes. (CONJUNTO DE FATOS 01).

No período compreendido entre 15/03/2010 e 31/12/2011, os membros do denominado

grupo BRASIL TRADE, JORGE LUZ, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO, CARLOS HERZ, BO HANS,

por 17 (dezessete) vezes, MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ, por 12 (doze) vezes, previamente

ajustados,  em unidade de desígnios  e mediante  divisão de tarefas,  de modo consciente  e

voluntário, ofereceram  e  prometeram  vantagens  indevidas  por  17  (dezessete)  vezes  para

agentes públicos em razão do cargo, no total de USD 2.107.085,54 (dois milhões, cento e sete

mil e oitenta e cinco dólares americanos e cinquenta e quatro centavos), sendo 5 (cinco) vezes

para PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, 5 (cinco) vezes

a MÁRCIO ACHÉ, então coordenador na Gerência Executiva de Abastecimento da PETROBRAS,

5  (cinco)  vezes  para  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  então  Deputado  Federal  pelo  Partido  dos

Trabalhadores, e por 2 (duas) vezes a CARLOS BARBOSA, Gerente de Comércio e Produtos da

PETROBRAS,  para  determiná-los  a  praticar,  omitir  e  retardar  atos  de  ofício,  em  razão  da

negociação, celebração e execução de 05 (cinco) operações para fornecimento de asfalto pela

SARGEANT MARINE a PETROBRAS. Em consequência das promessas e das vantagens indevidas

recebidas, PAULO ROBERTO COSTA,  MÁRCIO ACHÉ, CARLOS BARBOSA, assim como o ex-

Deputado  Federal  CÂNDIDO  VACCAREZZA efetivamente  agiram  com  infração  ao  dever

funcional  de  observância  aos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e  impessoalidade,  para

indevidamente  influírem  no  processo  de  contratação  de  05  (cinco)  operações  para

fornecimento de asfalto pela SARGEANT MARINE a PETROBRAS. (CONJUNTO DE FATOS 02)

Por outro lado,  no mesmo período, compreendido entre 15/03/2010 e 31/12/2011, em

razão de suas funções públicas, PAULO ROBERTO COSTA, por 5 (cinco) vezes, MÁRCIO ACHÉ

CORDEIRO,  por  5  (cinco)  vezes, CÂNDIDO VACCAREZZA, por  5  (cinco)  vezes  e  CARLOS

BARBOSA, por 2 (duas) vezes, de modo consciente e voluntário, aceitaram as promessas e

solicitaram,  para  si  e  para  integrantes  do  Partido  dos  Trabalhadores,  vantagens  indevidas

oferecidas por integrantes do grupo BRASIL TRADE no contexto da negociação, celebração e

execução de 05 (cinco) operações para fornecimento de asfalto pela  SARGEANT MARINE a

PETROBRAS. Os denunciados MÁRCIO ACHÉ, CÂNDIDO VACCAREZZA e CARLOS BARBOSA

receberam a vantagem indevida, as quais foram repassadas por meio de atos de ocultação da

origem e natureza criminosa, e praticaram atos de ofício com infração aos deveres funcionais,

inclusive com inobservância dos  princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, para
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indevidamente  influírem  no  processo  de  contratação  de  05  (cinco)  operações  para

fornecimento de asfalto pela SARGEANT MARINE a PETROBRAS. (CONJUNTO DE FATOS 03)

No período compreendido entre 01/06/2010 e 31/01/2012, os denunciados JORGE LUZ,

BRUNO LUZ,  LUIZ EDUARDO,  CARLOS HERZ,  BO HANS,  MÁRCIO ACHÉ, RAFAEL ACHÉ,

CARLOS BARBOSA, CÂNDIDO VACCAREZZA e PAULO ROBERTO COSTA, entre si ajustados,

com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, de forma consciente e voluntária,

ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e

propriedade de aproximadamente USD 2.107.085,54 (dois milhões cento e sete mil e oitenta e

cinco  dólares  americanos  e  cinquenta  e  quatro  centavos)  provenientes  dos  crimes

antecedentes  praticados  contra  a  Administração  Pública, por  de  meio  de  11  (onze)

transferências não declaradas e sub-reptícias das empresas do Grupo SARGEANT MARINE em

favor das offshores TOTAL TEC e PENTAGRAM ENGINEERING, controladas por JORGE LUZ e

BRUNO LUZ, dissimuladamente justificadas em contrato fictício celebrado pela  SARGEANT

MARINE, representada por LUIZ EDUARDO,  com a TOTAL TEC POWER SOLUTIONS INTL.

LTDA.,  tudo com o fim de desvincular os valores provenientes dos delitos antecedentes dos

contratos celebrados pela SARGEANT MARINE com a PETROBRAS e promoverem, por meio

de operações subsequentes, com dissimulação da ocultação da origem e natureza criminosa, o

rateio dos produtos dos crimes aos destinatários do  GRUPO BRASIL TRADE e aos agentes

públicos  PAULO  ROBERTO  COSTA,  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  MÁRCIO  ACHÉ  e CARLOS

BARBOSA com distanciamento  da  origem  ilícita  e  quebra  do  rastro  financeiro,  tornando,

inclusive, dificultosa a investigação dos delitos pelas autoridades financeiras e de persecução

penal. (CONJUNTO DE FATOS 04)

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT MARINE em favor da  TOTAL TEC  e PENTAGRAM,  no período compreendido

entre 23/03/2011 e 17/07/2012, JORGE LUZ, BRUNO LUZ e PAULO ROBERTO COSTA, entre si

ajustados, com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas,  de forma consciente e

voluntária,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,

movimentação e propriedade de aproximadamente  USD 282.301,42 (duzentos e oitenta e

dois mil, trezentos e um dólares americanos e quarenta e dois centavos),  por de meio de 09

(nove)  repasses  de valores  provenientes  dos crimes antecedentes,  mediante  depósitos  não

declarados  e  sub-reptícios  originários  das  contas  offshores TOTAL  TEC e  PENTAGRAM
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ENGINEERING, controladas por JORGE LUZ e BRUNO LUZ, na conta offshore OST INVEST em

favor do então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS PAULO ROBERTO COSTA, a qual além

de  não  declarada  e  mantida  por  exterior  era  gerenciada  pelo  genro  deste,  HUMBERTO

MESQUITA. (CONJUNTO DE FATOS 05)

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre  17/09/2010 e  17/07/2012,  os  denunciados JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,

CÂNDIDO VACCARREZZA e PAULO ARRUDA, entre si ajustados, com unidade de desígnios e

mediante divisão de tarefas,  de forma consciente e voluntária,  ocultaram e dissimularam a

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de aproximadamente

USD 518.500,00 (quinhentos e dezoito mil e quinhentos dólares americanos), por de meio de

3  (três)  repasses  de  valores  provenientes  dos  crimes  antecedentes,  mediante  depósitos

promovidos pela TOTAL TEC em contas offshores no exterior indicadas por PAULO ARRUDA,

o  qual,  em consequência,  a margem do sistema oficial,  disponibilizava valores em reais no

Brasil,  dos  quais,  pelo  menos  R$  400.000,00  (quatrocentos  mil  reais)  foram  entregues

CÂNDIDO VACCAREZZA,  que os recebeu de  JORGE LUZ  e BRUNO LUZ,  pessoalmente ou

por intermediários de sua confiança, com distanciamento da origem ilícita e com quebra do

rastro financeiro, tudo com intuito de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, bem

como  dificultar  a  investigação  pelas  autoridades  financeiras  e  de  persecução  penal.

(CONJUNTO DE FATOS 06)

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre 17/09/2010 e 17/07/2012,  os denunciados JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,

LUIZ  EDUARDO  e CARLOS  BARBOSA entre  si  ajustados,  com  unidade  de  desígnios  e

mediante divisão de tarefas,  de forma consciente e voluntária,  ocultaram e dissimularam a

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de aproximadamente

USD  291.709,17 (duzentos  e  noventa  um  mil,  setecentos  e  nove  dólares  americanos  e

dezessete centavos), por de meio de 11 (onze) repasses de valores provenientes dos crimes

antecedentes, mediante depósitos promovidos pela TOTAL TEC  e PENTAGRAM em contas

offshores relacionadas a LUIZ EDUARDO e por ele indicadas, o qual, posteriormente, efetuava

a retenção do que lhe cabia no rateiro do produto do crime, bem como efetuava a entrega dos

valores a  CARLOS BARBOSA, com distanciamento da origem ilícita e com quebra do rastro
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financeiro, tudo com intuito de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, bem como

dificultar a investigação pelas autoridades financeiras e de persecução penal. (CONJUNTO DE

FATOS 07)

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre 17/01/2011 e 31/07/2018, os denunciados   JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,

MÁRCIO ACHÉ  e RAFAEL ACHÉ,  entre si ajustados, com unidade de desígnios e mediante

divisão de tarefas,  de forma consciente e voluntária,  ocultaram e dissimularam a natureza,

origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  aproximadamente  USD

115.853,00 (cento e quinze mil,  oitocentos e cinquenta e três dólares americanos), por de

meio de 1 (um) repasse de valores provenientes dos crimes antecedentes, mediante depósito

promovido pela  TOTAL TEC em favor  de  MÁRCIO ACHÉ  e RAFAEL ACHÉ  nas contas  da

offshore ROSY BLUE DMCC,  com a  consequente  utilização dos  valores  ilícitos  na  atividade

econômica  e  financeira  e  conversão  em  ativos  pretensamente  lícitos.  Para  tanto,  foram

adquiridos diamantes que consubstanciam a conversão do dinheiro recebido em ativo lícito,

com permanência da ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição,

movimentação e propriedade dos valores oriundos dos crimes antecedentes, pelo menos até a

data  de  31/07/2018  (data  do  conhecimento  dos  fatos  pelas  autoridades  brasileiras).

(CONJUNTO DE FATOS 08)

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre 17/09/2010 e 17/07/2012, os denunciados JORGE LUZ, BRUNO LUZ, BO

HANS e CARLOS HERZ, entre si ajustados, com unidade de desígnios e mediante divisão de

tarefas,  de  forma  consciente  e  voluntária,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  aproximadamente  USD  49.506,04

(quarenta e nove mil, quinhentos e seis dólares americanos e quatro centavos),  por de meio de

1  (um)  repasse  proveniente  dos  crimes  antecedentes,  mediante  depósito  sub-reptício

promovido pela TOTAL TEC na conta da offshore  ENCOM TRADING, relacionada a BO HANS e

CARLOS HERZ, com distanciamento da origem ilícita e com quebra do rastro financeiro, tudo

com intuito de ocultar  e  dissimular  a  origem e natureza  criminosa,  bem como dificultar  a

investigação pelas autoridades financeiras e de persecução penal. (CONJUNTO DE FATOS 09)
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III – CRIME DE QUADRILHA 

Em datas não precisadas, mas, ao menos entre fevereiro 2010 e a julho de 2012, BRUNO

LUZ,  LUIZ  EDUARDO,  BO  HANS,  CARLOS  HERZ,  RAFAEL  ACHÉ,  CARLOS  BARBOSA e

CÂNDIDO VACCAREZZA, previamente ajustados, em unidade de desígnios e mediante divisão

de  tarefas,  de  modo  consciente  e  voluntário,  associaram-se,  de  forma  estruturalmente

ordenada e com divisão de tarefas,  por intermédio do denominado grupo  BRASIL TRADE,

com  a  finalidade  de  praticar  crimes  contra  a  administração  pública,  e  em  detrimento  da

PETROBRAS,  notadamente,  corrupção  ativa,  corrupção  passiva,  contra  o  sistema  financeiro

nacional,  de  lavagem  de  dinheiro  e  outros,  bem  como  obter,  direta  e  indiretamente,  as

vantagens indevidas derivada de tais crimes. (CONJUNTO DE FATOS 01).

Durante o ano de 2010, JORGE LUZ, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO, BO HANS , CARLOS

HERZ,  MÁRCIO  ACHÉ, RAFAEL  ACHÉ,  CARLOS  BARBOSA e  CÂNDIDO  VACCAREZZA,

criaram e integraram o denominado grupo de trabalho (GT) “BRASIL TRADE”, que visava ao

enriquecimento ilícito de seus integrantes e atuou para – mediante a corrupção de funcionários

públicos  da  PETROBRAS  e  agentes  políticos  com  influência  na  estatal  –  garantir  que  a

SARGEANT MARINE se tornasse a principal fornecedora de asfalto da PETROBRAS e que seus

contratos fossem celebrados em preços próximos ao máximo aceito pela estatal. O produto do

crime iria, em parte, ser destinado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e

o restante, seria objeto de rateio entre integrantes do BRASIL TRADE.

Além  de  cuidar  dos  interesses  espúrios  da  SARGEANT  MARINE,  o  grupo  BRASIL

TRADE,  em  verdadeira  prestação  terceirizada  de  serviços  de  corrupção, representava  os

interesses de diversos outros agentes econômicos perante a PETROBRAS9, valendo-se sempre

do modus operandi de prometer, oferecer e pagar vantagens indevidas para que funcionários

públicos e agentes políticos corruptos viabilizassem os negócios. 

O  GT  BRASIL  TRADE esforçava-se  para  que  os  negócios  fossem  celebrados  com  a

PETROBRAS a preços não competitivos, uma vez que a remuneração do grupo, ao que indicam

9 A título de exemplo, anexa-se os documentos encontrados na mídia apreendida na residência de OTHON LUIZ
PINHEIRO DA SILVA. Material compartilhado pelo e. STF com o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos
autos 5011933-86.2017.4.04.7000. Os documentos acostados fazem referência às diversas demandas do grupo
Brasil Trade. São eles: “Trading Expectativas (NOTA9).doc”; espécie de ato constitutivo informal do grupo BRASIL
TRADE “TRADE BRASIL.doc” e “Reunião Trading em 02/02/2010” - ANEXOS 6, 7 e 8 - Documentos localizados
em  pendrive  cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ  apreendido  com  OTHON  LUIZ
PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara
Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR,
Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

 11/85



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

as evidências,  era calculada em cima da diferença obtida com as vendas superfaturadas ou

compras subfaturadas.

O grupo se comunicava por meio de anotações em rascunhos salvos na pasta  Draft da

caixa de e-mail  oxfordgt@gmail.com, como forma de impedir uma possível interceptação, e

dissimulava suas conversas substituindo nomes de pessoas por siglas10.

Referida conta de e-mail não era utilizada para enviar e receber mensagens eletrônicas,

mas era compartilhada por diversos usuários, mediante uso de uma senha em comum, para

escrever e responder mensagens, salvando-as na pasta draft, onde ficavam salvas e acessíveis a

todos os usuários da conta oxfordgt@gmail.com.

Além  disso,  os  usuários  que  compartilhavam  o  uso  da  conta  de  e-mail

oxfordgt@gmail.com utilizavam  siglas  para  se  referir  aos  destinatários  e  demais  pessoas

envolvidas no esquema ilícito, dificultando a compreensão e análise de seu conteúdo.

Desvelou-se que os usuários que compartilhavam a conta de e-mail eram os integrantes

do grupo BRASIL TRADE, o qual era composto, ao menos, pelos seguintes denunciados: 

–  LUIZ  EDUARDO  LOUREIRO  ANDRADE,  empresário  e  executivo  da  SARGEANT  MARINE,
identificado pelas siglas LEDU, LD, Le, L e LED;

–  BO  HANS  VILHELM  LJUNGBERG,  empresário  de  nacionalidade  sueca  ligado  à  ENCOM
TRADING, identificado pelas siglas Bo e BO;

–  CARLOS HENRIQUE  NOGUEIRA HERZ,  empresário  ligado  à  ENCOM TRADING,  identificado
pelas siglas CH e CHH;

–  JORGE ANTÔNIO LUZ,  operador financeiro, identificado pelas siglas JL e J, que possui fortes
conexões com CÂNDIDO VACCAREZZA, como será demonstrado a seguir;

10Por ocasião da deflagração da 16ª fase da Operação Lava Jato (autos 5028308-36.2015.4.04.7000), esse i. juízo
determinou medida cautelar de busca e apreensão na residência de OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,  ex-
presidente da ELETRONUCLEAR. Quando do cumprimento da ordem, foram apreendidos materiais eletrônicos,
contendo documentos com diversos relatos de negócios envolvendo a PETROBRAS,  além de planilhas com
anotações de pagamento de vantagens indevidas. Dentre os documentos eletrônicos arrecadados, consta uma
série de arquivos em .pdf, aparentemente  print screen  de e-mails vinculados à conta  oxfordgt@gmail.com, os
quais demonstram uma complexa trativa para o fornecimento de produtos e serviços à PETROBRAS, envolvendo
funcionários públicos da estatal petrolífera, executivos nacionais e internacionais, bem como agentes políticos. -
Destaque-se  que  as  investigações  relativas  à  ELETRONUCLEAR  foram  declinadas  pelo  e.  Supremo  Tribunal
Federal para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que encaminhou àquela suprema corte o material apreendido
na residência de OTHON, haja vista a existência de elementos que mencionam pessoas com prerrogativa de foro.
A Procuradoria-Geral da República pugnou ao e. STF pelo compartilhamento dos elementos com a 13ª Vara
Federal de Curitiba/PR, ante a menção ao ex-deputado federal CÂNDIDO VACCAREZZA, e sua participação no
processo de contratação da SARGEANT MARINE. O material foi então compartilhado pelo e. Supremo Tribunal
Federal  nos  autos  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Ofício  nº  5958/2017  –  STF:  Petição  6127-RJ-STF  -
Compartilhamento material OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA – ANEXO 9
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– BRUNO GONÇALVES LUZ, operador financeiro, filho de JORGE LUZ, identificado pelas siglas BL,
BR e B;

–  MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO,  à época funcionário da PETROBRAS ligado à
Gerência de Marketing e Comercialização (área da Diretoria de Abastecimento), identificado pelas
siglas MA e MACHE;

–  RAFAEL ACHÉ CORDEIRO,  filho de MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO, realizava a
parte operacional do grupo BRASIL TRADE, conforme se verá abaixo, identificado pelas siglas RA e
RACHE;

Todos os integrantes, em comunhão de esforços e de forma velada, discutiam estratégias

para as demandas de interesse do grupo, objetivando a obtenção de vantagens ilícitas por

meio de contratos que fossem celebrados com a PETROBRAS mediante cooptação de agentes

públicos.  Uma  das  estratégias  do  grupo  criminoso  era  tornar  a  SARGEANT  MARINE a

principal  fornecedora  de  asfalto  na  PETROBRAS.  A  contratação  da  empresa,  após  diversas

manobras engendradas pelos integrantes do grupo, de fato ocorreu. Os atos de corrupção

referentes  aos  contratos  celebrados  com  a  empresa  estrangeira  são  alvos  da  presente

denúncia. 

O  grupo  criminoso  agia  de  forma  extremamente  organizada,  o  que  pode  ser

demonstrado  pelos  documentos  “Reunião  Trading  em  02-02-2010.doc”11,  que  mapeia  os

próximos  passos  a  serem  seguidos  pelos  integrantes,  bem  como  pelo  arquivo  “TRADE

BRASIL.doc”, criado em 18/03/2010, que estipula, inclusive, uma formatação societária para o

BRASIL TRADE12:

11 ANEXO  8  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ
apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

12 ANEXO  7  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ
apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Neste contexto, na divisão de tarefas do grupo criminoso  JORGE LUZ e  BRUNO LUZ

ficaram responsáveis pela atuação no fornecimento de asfalto.13 

No caso,  tudo surgiu  por  volta  de  2009,  quando  CARLOS HERZ,  BO HANS e  LUIZ

EDUARDO  (LEDU),  representando  interesses  da  empresa  SARGEANT  MARINE,  tinham  a

intenção de obter  contratos  na PETROBRAS.  Para tanto,  vislumbram uma oportunidade de

negócio mediante cooptação de agentes públicos e, dessa forma, se aproximaram de JORGE

LUZ,  operador  financeiro  que  tinha  notório  trânsito  na  estatal,  com vistas  à  obtenção  de

contratos na PETROBRAS.

A partir  daí,  JORGE LUZ,  ajustado com  CARLO HERZ,  BO HANSe  LUIZ  EDUARDO

(LEDU), interveio, com o intuito de favorecer o grupo BRASIL TRADE junto aos seus contatos

dentro da estatal,  notadamente PAULO ROBERTO COSTA e  MARCIO ACHÉ,  objetivando o

favorecimento  da  empresa  americana  em  detrimento  da  ASPHALTOS  TRADE,  principal

fornecedora de asfalto à época. Para tanto, estrategicamente, também buscou apoio político

junto a CÂNDIDO VACCAREZZA, que era líder do PARTIDO DOS TRABALHADORES na Câmara

13 ANEXO  8 – Conforme item 7 “Operação Asfalto” do documento “Reunião Trading em 2/2/2010” - Documento
localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ
PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR,  Item  21,  Item
Arrecadação 39 (ANEXO117)
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dos  Deputados,  o  qual  tinha  força  política  para  favorecer  a  contratação  da SARGEANT

MARINE pela PETROBRAS.

A  fim  de  concretizar  os  negócios  espúrios,  os  denunciados  integraram  uma  típica

organização criminosa, com pessoas de grande representatividade, com divisão de tarefas e

ações devidamente demarcadas.

Os integrantes do grupo BRASIL TRADE, seguindo uma divisão organizada de tarefas,

atuaram de modo incisivo para, mediante a corrupção de funcionários públicos da PETROBRAS

e  de  agentes  políticos,  abrir  o  caminho  para  que  a  SARGEANT  MARINE suplantasse  a

ASPHALTOS TRADE nos contratos de fornecimento de asfalto para a PETROBRAS.

A  seguir  são  colacionadas,  em  ordem  cronológica  as  mensagens  trocadas  entre  os

integrantes da organização criminosa, que demonstram a efetiva atuação do grupo voltada a

fazer com que a  SARGEANT MARINE, mediante cooptação de agentes públicos, passasse a

ser  a  principal  fornecedora  da  asfalto  para  a  PETROBRAS,  além  de  outros  elementos  de

corroboração:

1ª mensagem OXFORGT de 01/04/201014  – Em 30/03/2010, BRUNO LUZ se reúne com SILLAS OLIVA FILHO na
PETROBRAS para tratar, entre outros, dos seguintes interesses da SARGEANT MARINE:

1) obtenção de um contrato spot de fornecimento de asfalto para a PETROBRAS no mês de maio, mediante
um possível pagamento de propina com parte da comissão a ser recebida pelo grupo BRASIL TRADE caso
o  contrato  de  fornecimento  de  asfalto  fosse  celebrado  a  um  preço  elevado  (“Expliquei  que  estava
aguardando o retorno da SM quanto ao aceite ou contra-proposta em cima da nossa demanda de $ 30/ton
(fee) e re-confirmei a divisão em 3 partes”;

2) obtenção da fórmula confidencial contida no contrato de longo prazo celebrado pela PETROBRAS com a
ASPHALTOS  TRADE,  ao  que  SILLAS  opôs  certa  resistência  (“Ele  foi  bem  claro  e  direto  dizendo  está
preocupado em passar esta informação para a SM. Ele tem certeza de que com esta info, a SM vai ‘sacanear’
a Asphaltus, e ele diz que isto não seria bom além de respingar nele”;

No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BRUNO LUZ  compartilha com os demais integrantes do grupo  BRASIL
TRADE os detalhes da reunião com SILLAS OLIVA FILHO no dia anterior e reporta a sua impressão de que este
funcionário estaria obstaculizando os negócios da SARGEANT MARINE por possivelmente já ter um acordo ilícito
com a ASPHALTOS TRADE:

“Na minha opinião, senti nitidamente que nosso amigo está com medo de se dar mal (provavelmente
prejudicar o seu próprio acerto com a Asphaltus) e com isso está ganhando tempo, protegendo esta
informação. [….] Em suma, acredito que ‘pegamos’ ele no meio de uma operação pessoal (vôo solo)
com a Asphaltus e ele está com medo de (1) se expor perante o chefe e (2) de que nós prejudiquemos
o que para ele já está fechado.” 

14 ANEXO11_Reunião de 31/03/2010  -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO
GONÇALVES  LUZ  apreendido  com OTHON LUIZ  PINHEIRO DA SILVA no  curso  da  Operação  Radioatividade  e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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De fato, BRUNO LUZ esteve na PETROBRAS nos dias 24/03/2010 e 31/03/2010, ocasiões

em que visitou SILLAS OLIVA FILHO15:

A partir do teor dessas mensagens, nota-se o protagonismo de  BRUNO LUZ, ajustado

com  JORGE  LUZ e  demais  integrantes  do  grupo  BRASIL  TRADE,  nas  tratativas  com

funcionários da PETROBRAS a respeito da contratação da SARGEANT MARINE.

2ª mensagem OXFORDGT de 02/04/201016  –  No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  LUIZ EDUARDO LOUREIRO
ANDRADE tece comentários sobre as anotações feitas por BRUNO LUZ no dia anterior, demonstrando indignação
com a postura de SILLAS OLIVA FILHO. O texto deixa claro que o  modus operandi  do grupo  BRASIL TRADE
baseava-se no pagamento de propina a funcionários públicos e agentes políticos para obtenção de informações e
contratos vantajosos. Extrai-se que os executivos da SARGEANT MARINE, ao se aliarem ao grupo BRASIL TRADE,
sabiam exatamente a natureza espúria de suas atividades, vez que exigiam que este, além de viabilizar os contratos
mediante pagamento de propina, obtivesse o vazamento de informações sigilosas da PETROBRAS, como a fórmula
do contrato celebrado com a ASPHALTOS. Depreende-se,  também, que SILLAS OLIVA FILHO, antes de solicitar
propina por meio do BRASIL TRADE na reunião feita com BRUNO LUZ, havia solicitado propina diretamente ao
executivo da SARGEANT MARINE ROBERTO FINOCCHI, durante reunião em Houston/TX (EUA). Constata-se, por
fim, que a aproximação inicial do grupo BRASIL TRADE se deu com agentes políticos, entre os quais CÂNDIDO
VACCAREZZA,  para só então, valendo-se da influência destes,  cooptarem PAULO ROBERTO COSTA, embora à
época houvesse dúvidas por parte de LUIZ EDUARDO de que o então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS
estivesse de fato “jogando no time” da SARGEANT MARINE. Abaixo, alguns trechos selecionados das anotações
feitas por LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE:

“5- […] velho golpe depois que senta na cadeira [falando de Sillas]: tenho que mostrar melhor preço
(abaixo do que ele compra), não receber qualquer informação ou ajuda e, ainda pagar comissão.” 

“8- […] O grupo quer  o primeiro negócio tanto quanto eu,  mas não posso levar  a empresa para
concordar com $30/ton sem nunca ter respondido a demanda deles (fórmula, demanda de 2010 etc…)
[…].” 

“9- Nosso grupo propos  $30 e  a SM voltou com $15. Informamos depois  da reunião com o Jose
Meneses que o grupo político não aceitava e desde então paramos neste impasse […].” 

“11- O Maio, o contrato para Salvador em 2010 tudo isso Sillas havia pedido ao Roberto em Houston e
pedi que não oferecesse nada pois estava falando com o chefe dele […].”

“12- […] Na minha visão ou ele [Sillas] toma uma chamada do PR e faz o que pedimos ou é melhor
pararmos com asfalto por que não temos o controle dele ou a simpatia. […] Senhores, ou viramos o
jogo e rapido ou ele nos colocou no bolso! Não acredito que o PR precise deste primeiro negocio de

15 ANEXO12_Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
16 ANEXO13_Anotações de 02/04/2010 GT BRASIL TRADE  - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
24/03/2010 15:48:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
24/03/2010 17:24:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
31/03/2010 14:10:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
31/03/2010 16:19:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
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asfalto para acreditar em nos? Sera? Sera que não temos a força com ele para mostrar isso? Mais uma
vez senhores, ou nos mexemos rápido ou vamos ficar de fora do baile e me pergunto ainda se PR não
sabe do movimento do Sillas? Será que não participa? Será que não foi mais uma vez um grande
apadrinhamento geral do sr PR? Disse sim ao V1/V2, claro vamos fazer mas na verdade segue no seu
próprio caminho.” 

3ª  mensagem  OXFORDGT  de  03/04/201017–  No  e-mail  oxfordgt@gmail.com,  LUIZ  EDUARDO  LOUREIRO
ANDRADE questiona os outros membros do BRASIL TRADE sobre a reunião a ocorrer em 06/04/2010 (terça-feira)
com JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, então Gerente Executivo da Diretoria de Abastecimento (cargo superior
ao  de  SILLAS e  inferior  ao  de PAULO ROBERTO COSTA)  e  observa  que  MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ
CORDEIRO terá de interceder de modo mais assertivo junto ao seu superior, JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA:

“[…] Queria confirmar a reunião de 3 feira e se vocês esperam que esta será mais conclusiva ou
objetiva  ou,  o  JP  será  evasivo  e  vago.  Lembro-os  que  já  ‘criei’  algumas  respostas  dos  supostos
encontros que eu teria com PR ou jantar dizendo que aconteceram, foram positivos e queriam ir em
frente. Ou seja, já queimei etapas para não dizer que não aconteceu o encontro/reunião ou jantar.

MA terá que puxar forte o assunto com JP…….temos que voltar com algo e rápido. Concordam?”

4ª  mensagem OXFORDGT de  05/04/201018 –  No  e-mail  oxfordgt@gmail.com,  LUIZ  EDUARDO  LOUREIRO
ANDRADE responde a questionamentos e observações feitos por MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO
e  CARLOS  HENRIQUE  NOGUEIRA HERZ,  com  a  afirmação  de  que  a  chave  para  viabilizar  os  interesses  da
SARGEANT MARINE na PETROBRAS está na atuação de PAULO ROBERTO COSTA e de agentes políticos, entre os
quais  CÂNDIDO VACCAREZZA.  LUIZ EDUARDO deixa claro que, ao menos nesse primeiro momento, eventual
pagamento de propina para os citados agentes dependerá necessariamente da obtenção de vantagens concretas
para a SARGEANT MARINE. Por último, LUIZ EDUARDO encaminha a questão para JORGE LUZ:

“[…] concordo que a chave está no PR realmente alinhar e passar a ser mais ativo do que passivo se
não, o bolo desanda! Embaixo dele tem segmentos com vida própria e claro não querem perder. OU
PR entre rachando e mandando fazer por pedido ou pressão do V1 ou V2 ou vai ser muito difícil
convencer ao pessoal debaixo a aceitar-nos. Todos, não somente Sill.

[…] Como sempre digo, pagar para mostrar boa vontade com V1 ou V2 ou mesmo o PR é fora de
cogitação mesmo porque a SM não aceita isso nem mesmo $ 15 que sugeriu de comissão SEM A
DEMANDA E A FORMULA.

a chave esta no PR ou no V1/V2 ou JL de esclarecer.

Le 

5ª mensagem OXFORDGT de 05/04/201019 – No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BRUNO LUZ  comenta que os

17 ANEXO14_Anotações de 03/04/2010 GT BRASIL TRADE - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
18 ANEXO15_Anotações de 05/04/2010 GT BRASIL TRADE - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
19 ANEXO16_Anotações de 05/04/2010 GT BRASIL TRADE – Comentários Bruno Luz - Documento localizado em
pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA
no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº
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diversos questionamentos feitos pelos integrantes do grupo poderão ser melhor analisados após a reunião com
PAULO ROBERTO COSTA a ocorrer em 07/04/2010 (quarta-feira):  “Em fim amigos,  volto a repetir,  não adianta
concluir nada agora, não antes da minha conversa com PR. Esta conversa é que vai nos balizar no assunto Asfalto”. A
intenção do grupo para com a reunião era sobrepujar as decisões de SILLAS: “Agora estamos indo no chefe dele
para que a mensagem seja dada” 

6ª mensagem OXFORDGT de 06/04/201020 – No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BRUNO LUZ  comenta sobre a
remarcação da reunião com agentes políticos, entre os quais CÂNDIDO VACCAREZZA, para quarta (07/04/2010)
ou quinta feira (08/04/2010) - “Devido ao caos no Rio, a viagem para a reunião com V1 e V2 será remarcada para
quarta  ou quinta  desta  semana” (fl.  62).  BRUNO LUZ também repassa os planos para a reunião com PAULO
ROBERTO COSTA no dia seguinte (07/04/2010): “Sobre a minha conversa com PR (prioridade maxima), a idéia é
falar com ele e sugerir que ele ligue para Sil na hora mesmo, comunicando que eu vou descer para falar com ele
sobre o assunto.”

7ª  mensagem  OXFORDGT  de  06/04/201021 –  No  e-mail  oxfordgt@gmail.com,  LUIZ  EDUARDO  pede  que
BRUNO  LUZ complemente  seus  comentários  sobre  a  conversa  que  terá  com  PAULO  ROBERTO  COSTA  em
07/04/2010 e expõe que tal reunião, a princípio, não faria sentido sem que antes se reunissem com os agentes
políticos, entre os quais  CÂNDIDO VACCAREZZA: “BL, Por favor complemente seus comentarios sobre conversa
com PR. Me parece ficou inacabado. Com a reunião com V1 e V2 adiada acho que não faz sentido a reunião com”.

Tais mensagens são claras em demonstrar que foi somente em razão da cooptação de

agentes  públicos,  entre  eles,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  que  foi

possível à SARGEANT MARINE obter contratos na PETROBRAS.

8ª  mensagem  OXFORDGT  de  06/04/201022 –  No  e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BRUNO  LUZ  apresenta  a
complementação pedida por  LUIZ EDUARDO na mensagem anterior e comenta sobre o adiamento da reunião
com os agentes políticos, entre os quais CÂNDIDO VACCAREZZA: “O que eu quis dizer com a conversa que teria
com PR amanhã é que minha sugestão para ele vai ser fazer com que ele ligue para Sil no momento em que eu
estiver com ele, solicitando ao Sil que me receba para falar do assunto específico asfalto e que é para atender. Sobre
a conversa com V1 e V2 ter sido adiada, de nada impacta minha conversa com PR que vai ter foco em 2 assuntos
somente (Tampa e Asfalto). Nada mais será tratado.”

9ª mensagem OXFORDGT de 07/04/201023  –  No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BRUNO LUZ  comenta que a

5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
20 ANEXO17_Anotações  de  06/04/2010  GT BRASIL  TRADE  –  Notícia  06  de  abril  -  Documento  localizado  em
pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA
no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº
5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
21 ANEXO18_Anotações de 06/04/2010 GT BRASIL TRADE – Comentários conversa com PR- Documento localizado
em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA
SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos
nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
22 ANEXO19_Anotações  de  06/04/2010  GT  BRASIL  TRADE  –  Complemento  B  responde  para  L  -  Documento
localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO GONÇALVES  LUZ  apreendido  com  OTHON  LUIZ
PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR,  Item  21,  Item
Arrecadação 39 (ANEXO117)
23 ANEXO20_Anotações de 07/04/2010 GT BRASIL TRADE – Notícias B em 07 de abril - Documento localizado em
pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA
no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº
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reunião com PAULO ROBERTO COSTA precisou ser adiada para 09/04/2010 (sexta-feira), depois da reunião com os
agentes políticos,  entre os quais  CÂNDIDO VACCAREZZA,  marcada para 08/04/2010 (quinta-feira):  “Senhores,
acabei de receber ligação de PR que só conseguiu chegar de PE hoje de manhã em função das chuvas. Como a
agenda dele ficou embolada, o próprio sugeriu encontrar na quinta, entretanto, como há possibilidade de confirmar
reunião de V1 e V2 para amanhã, pedi que fosse na sexta. Ficou marcada então às 14hs de sexta. ” (fl. 63). Na mesma
mensagem, BRUNO LUZ anexa quadro resumo contendo outras tratativas conduzidas pelo grupo BRASIL TRADE
“apadrinhadas” por agentes políticos (entre os quais CÂNDIDO VACCAREZZA), as quais necessitavam do apoio de
PAULO ROBERTO COSTA. Os interesses dos donos da  SARGEANT MARINE estavam contemplados no assunto
“Asfalto”  e  também  no  assunto  “Tancagem  Tampa”,  pois  este  último  se  refere  a  uma  possível  parceria  da
PETROBRAS com o grupo IOTC (também de HARRY SARGEANT III), que era concessionário do porto de Tampa. O
quadro revela que, para os assuntos “Tancagem Tampa”, “Bunker”, “Asfalto”, “Petróleo (Leve e Pesado)”, “Camesa
(Argentina)”, “Etanol (BR)” e “Gasoil”, o grupo  BRASIL TRADE almejava gerar um total de R$ 30.480.000,00 em
vantagens indevidas,  das  quais  R$ 7.000.000 seriam com o assunto “Asfalto”  e R$ 14.000.000 com o assunto
“Tancagem Tampa”.  O plano era fazer com que os agentes políticos, entre os quais  CÂNDIDO VACCAREZZA,
apresentassem  o  quadro  resumo  a  PAULO  ROBERTO  COSTA  como  sendo  os  negócios  de  interesse  deles:
“Aproveito para anexar o ‘quadro resumo’ para comentários de vocês. Tal quadro, entendo seria apresentado pelo V1
e V2 ao PR como os negócios de interesse deles (ANEXO)”

Infere-se das anotações feitas no e-mail  oxfordgt@gmail.com que, no dia 08/04/2010,

ocorreu a reunião de  BRUNO LUZ,  e possivelmente outros integrantes do  BRASIL TRADE,

com CÂNDIDO VACCAREZZA e outro agente político.24

10ª mensagem OXFORDGT de 09/04/201025 – BRUNO LUZ se reúne com PAULO ROBERTO COSTA no edifício
sede da PETROBRAS para tratar de dois assuntos de interesse da família proprietária da  SARGEANT MARINE
(assunto  “Asfalto-SM“,  de  interesse  da  SARGEANT MARINE,  e  assunto  “Tampa”,  de  interesse  do  grupo IOTC,
também de  HARRY SARGEANT III). No mesmo dia, no e-mail oxfordgt@gmail.com, BRUNO LUZ relata aos demais
integrantes do grupo BRASIL TRADE os detalhes da reunião, deixando entrever que compareceu a ela munido de
informações internas da PETROBRAS vazadas por  MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO. Do relato de
BRUNO LUZ,  extrai-se  que,  nesta  reunião,  PAULO ROBERTO COSTA assentiu  com os  intentos  criminosos  do
BRASIL TRADE e dos agentes políticos a ele aliados, entre os quais CÂNDIDO VACCAREZZA, e se comprometeu a
interceder junto a SILLAS (assunto “Asfalto-SM”) e JOSÉ PEREIRA (assunto “Tampa”), seus subordinados, para que
os interesses da SARGEANT MARINE e do Grupo IOTC, respectivamente, fossem contemplados pela PETROBRAS:

“Senhores,

Na conversa com PR foram tratados os seguintes assuntos:

(1) Asfalto – SM

Expus a situação e as minhas conversas com o Sil. Falei do interesse em se desenvolver
o assunto com a SM, assunto factível, conforme orientação e pedido dele, com o objetivo
de atender aos V1 e V2.

5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
24 ANEXOS 17 a 20 - Documentos localizados em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ
apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
25 ANEXO21_E-mail  de 09/04/2010-Conversa com PR – 09/04/2010 - Documento localizado em  pendrive cujo
conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da
Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal  de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Ele voltou a frisar  a importância  de que sejam assuntos assim e comentou sobre o
contrato com a Asphaltus de período de 1 ano e quantidade de 150.000 ton e que a
informação que ele tem é  que este  contrato somado a  capacidade de produção de
‘aproximadamente 3 milhões/ano, seriam o suficiente para atender a demanda ate o
fim do ano.’ (palavras dele). Neste momento, utilizei-me da informação que o MA nos
deu ontem, dizendo que ‘o mercado fala em uma demanda adicional de 500 a 600 tem
ate o fim do ano’ e ele disse desconhecer isto, e neste momento sugeriu:

‘Vamos trabalhar com esta hipótese d eque haja esta demanda extra, então peça para a
SM formalizar uma carta falando do interesse em fornecer e estipulando a quantidade
que ela é capaz de fornecer. Ao receber esta cartao ele e dou a mensagem vou chamar
o Sil e dar o recado de que, em se abrindo demanda que eu quero que atenda a SM’.
(Palavras dele).

Eu sugeri que ele falasse com o Sil naquele momento, e ele disse que ‘recebendo a carta
da SM’.

Minha conclusão é que o PR não tem a informação precisa do Sil (demanda), e quer
usar esta carta para confronta-lo.

Ele estava bastante ciente sobre Asphaltos, quero dizer qnt e prazo (1 ano, segundo ele).
Só não ficou claro se seria um novo contrato, mas acho que não é e o MA ficou de
confirmar.

Enfim senhores, ha total vontade por parte de PR de cooperar com o trabalho do grupo,
de forma a se atingir o objetivo estipulado (V1 e V2).

Sobre a questão de que a SM esta fornecendo para a asphaltus e quanto a qualidade,
ele desconhecia o fato. Sobre a formula ele disse que pediria ao Sil, e me perguntou se
eu tinha combinado alguma coisa no premio, eu disse que não, mas que não seria
problema desde que tivesse a formula.

Minha opinião é de que se a SM acha que asphaltus não tem outra alternativa,  eu
deixaria ela "morrer na praia", se este não for o caso, ou seja, se asphaltus tiver uma
alternativa, não vale a pena jogar dinheiro fora.

(2) Tampa

Frisei  a  importância  de  correr  com assunto  tanto  pela  pressão  que  nos  estávamos
sofrendo da IOTC, quanto pela pressão do grupo Internacional.

Comuniquei que apesar da reunião com ele no dia 28 estar marcada que o grupo teria
marcado para a semana que vem, encontro com o JP, para tratar do assunto e que JP
deveria estar devidamente briefado.

Ele confirmou que faria isto.

Reforcei que alem do briefing era importante que ele pedisse para acelerar o processo.

PR ficou com copia dos papers em anexo.

Abraços”

Em anexo à mensagem, consta a carta que, por ocasião da reunião, foi entregue a PAULO
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ROBERTO COSTA por BRUNO LUZ26:

Os registros de entrada e saída do edifício-sede da PETROBRAS confirmam que  BRUNO

LUZ visitou PAULO ROBERTO COSTA, no dia 09/04/201027:

Na mensagem acima, também fica claro o papel de  MÁRCIO ACHÉ no grupo BRASIL

TRADE. O funcionário da PETROBRAS forneceu informações internas da estatal para o grupo

criminoso, o que facilitou a atuação de JORGE LUZ e BRUNO LUZ perante PAULO ROBERTO

COSTA.

11ª mensagem OXFORDGT de 14/04/201028 –  SILLAS liga para  BRUNO LUZ e o convida para uma reunião.
Ambos se reúnem no centro do Rio de Janeiro. Segundo o relato da reunião feito por  BRUNO LUZ no e-mail
oxfordgt@gmail.com, SILLAS afirmou que estava recebendo pressões de cinco empresas fornecedoras de asfalto
interessadas em contratar com a PETROBRAS, todas elas “apadrinhadas” por políticos, em função do ano eleitoral.

26 ANEXO22_Carta entregue a PAULO ROBERTO COSTA por JORGE LUZ - Documento localizado em pendrive cujo 
conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da
Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

27 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
28 ANEXO23_E-mail de 14/04/2010- Nova reunião com SIL 15/04/2010 - Documento localizado em pendrive cujo
conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da
Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal  de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
09/04/2010 13:41:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
09/04/2010 14:42:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
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Uma  de  tais  empresas  teria,  inclusive,  contratado  os  serviços  do  operador  financeiro  FERNANDO  SOARES
(“BAIANO”). SILLAS, contudo, provavelmente após receber ordens de PAULO ROBERTO COSTA, teria assentido em
contemplar a  SARGEANT MARINE  na demanda excedente de asfalto que fosse surgindo. SILLAS também teria
questionado sobre o montante de vantagens indevidas que o BRASIL TRADE conseguiria levantar com a operação
de asfalto, a que BRUNO LUZ teria respondido: “que se eu tivesse a formula, pediria no mínimo 50% do ganho da
SM em cima do preço da Asphaltos” (fl. 72). BRUNO LUZ teria relatado a SILLAS que estaria sofrendo pressões de
DANIEL SARGEANT, um dos sócios da SARGEANT MARINE. Por fim,  BRUNO LUZ teria combinado de procurar
SILLAS novamente após se reunir com FERNANDO BAIANO:

“Senhores.

Hoje por volta das 11:30am recebo uma ligação inesperada do nosso amigo Sil. dizendo
que precisava falar comigo hoje. Marcamos e nos encontramos no centro às 2:30pm.

Ele queria me falar que o Roberto tinha ligado para ele para talar de diversas coisas,
dentre elas a respeito de oportunidades e o contato com o L. Sem entrar no mérito de
quem ligou para quem. me pareceu que ele queria dar satisfação de que estava falando
direto com a SM. Para não parecer desinformado, eu disse que sabia, mas me restringi a
falar somente que cm fazendo isto ele estaria enfraquecendo a minha posição junto a
SM.

Em seguida, ele abriu a conversa dizendo que o mercado tinha dado uma caída em
abril, mas que eles POSSIVELMENTE voltariam a comprar a partir de Maio. mas que ele
estava  sofrendo  pressão  de  tudo  que  é  lado  e  que  ele  iria  nos  atender,  mas  que
tínhamos que saber dividir.  Disse que quando ele fechou com a Asphaltos (e  aí ele
confirmou os dados que PR me passou 150.000 ton em 1 ano), que o único que batia na
porta dele era o Chris. que as outras inclusive a SM. não estavam nem procurando ele.
mas que hoje, ele tem "cinco" (me pareceu força de expressão, mas ele falou de uma tal
de  Savana)  empresas  batendo  na  porta  dele  dizendo  que  querem oferecer  e  todo
mundo  apradrinhado  em  função  do  ano  eleitoral.  Inclusive  ele  me  pediu  que  eu
procurasse o Bahianinho (Fernando), que também estava com uma empresa querendo
um espaço para oferecer. As palavras dele foram as seguintes: "Você sabe como eu sou.
eu  quero  atender  todo mundo e  que  todos  estejam satisfeitos".  Eu  marquei  com o
Fernando amanha as 9:30 para saber quem é o cavalo dele.

Eu disse que entendia a posição dele. mas que eu precisava que ele fosse transparente
comigo passando informações consistentes e neste momento citei a bendita fónnula
como exemplo, dizendo que isto me fortaleceria muito perante a SM. Ele voltou a alegar
que isso seria uma "briga" do Chris com a SM. que ele saiu porque a SM não pagava
ele. c ele montou uma empresa que está com um bom contrato e a SM está puta. Eu
disse  que  é  isso  mesmo,  e  completei  dizendo  que  daqui  a  pouco  teríamos  a  SM
mergulhando em preço e ninguém ganhando nada. nem Chris e nem ninguém, e que
ele provavelmente ganharia uma medalha pela boa ação dele. Neste momento ele me
fez a seguinte pergunta (palavras dele):  "quantos por cento você negociou em cima
desta diferença?". E eu disse que ainda nada. mas que se eu tivesse a formula, pediria
no mínimo 50% do ganho da SM cm cima do preço da Asphaltos. E a resposta dele foi a
seguinte:  "Deixa eu pensar,  porque eu tenho muito medo de me meter nesta briga,
existe um NDA assinado isso pode dar merda, deixa eu pensar. Pode ser que eu fale
com o Chris para atender a SM. porque eu tenho uma CERTA LIBERDADE COM ELE"
(aqui ele se entregou).

Neste momento eu. voltei a pedi para ele que. eu precisava que ele me ajudasse e me
reforçasse com o SM. pois apesar de todo o excelente contato, que o Dan estava me
pressionando muito e que eu não podia perder este cavalo.  E ele me disse que vai
atender na demanda que surgir.

Senhores, com isto concluo duas coisas: (1) PR chamou ele c deu uma calça arriada
nele. (2) Ele está começando a ceder, mas está com cagaço de amimar problema, ou
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está querendo proteger a Asphaltos o quanto ele puder.

Ele ficou de me dar resposta sobre a formula e eu fiquei de voltar  a ele depois  de
conversar com o Fernando Bahianinho.

Aguardo comentários.”

12ª mensagem OXFORDGT de 14/04/201029  –  No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  LUIZ EDUARDO  salva duas
mensagens sobre o relato de BRUNO LUZ a respeito de sua reunião com SILLAS. Na primeira,  LUIZ EDUARDO
expõe  suas  desconfianças  em  relação  a  SILLAS,  deixando  claro  que  ele  teria  sido  o  responsável  pelo
direcionamento dos contratos para a ASPHALTOS e que ele estaria interessado no recebimento de vantagens
indevidas:

“queiram os deuses  vc  estar  certo de  que ele  esta cedendo!!!  minha avó dizia que
cachorro mordido de cobra , tem mede de salsicha !!

nao confio nele. estamos mexendo no bolso dele e ele é perigoso! Depois que esta feito,
esta feito e nem deus disfaz ou seja, se ele comprar da asphaltos ou savana (nao sei
quem é), esta comprado e vamos chupar o dedo!

perguntar para o Chris se pode dar a formula ? é isso mesmo ??? claro que a resposta
vai ser que que não!

duvido que tenham 5 casas tentando duvido !!!

enfim,  não  vou  dividir  porra  nenhuma......quando  ele  fez  com  asphaltos,  ele  nao
dividiu !! Não estávamos batendo na porta dele , é verdade mas ele não diz que o Chris
estava lá para comprar asfalto e-não importar. ELE PROPOS A IMPORTACAO E NAO
CHAMOU NINGUÉM I

ele esta carente ninguém batia na minha porta, agora todo mundo bate!! vai a merda !
ele quer carinho ($$$) nos damos mas vem para o jogo, nao adianta ficar no vestiário
fazendo papel de bonzinho.

FDP !!!!!

Chris não recebia ??? coitadinho alguma tem li o que ele esta querendo dizer com isso ?
Novamente que a SM é ruim, má pagadora ? cada palavra desse merda,  tem uma
leitura. O que que ele tem com isso ?

enfim temos que nos mexer rápido e forte NÃO CONFIO NO CRETINO”

Na segunda mensagem, LUIZ EDUARDO questiona BRUNO LUZ sobre o trecho de seu relato que
trata do contato direto de SILLAS com ROBERTO FINOCCHI, executivo da SARGEANT MARINE em
Houston/TX (EUA). Veja-se30:

“bruno

29 ANEXO 24_E-mail de 14.04.2010 de 06 e 24 -  Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é atribuído a
BRUNO  GONÇALVES  LUZ  apreendido  com  OTHON  LUIZ  PINHEIRO  DA  SILVA  no  curso  da  Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

30 ANEXO 25_E-mail de 14.04.2010 de 06 e 34 -  Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é atribuído a
BRUNO  GONÇALVES  LUZ  apreendido  com  OTHON  LUIZ  PINHEIRO  DA  SILVA  no  curso  da  Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

 23/85



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

não entendi esta frase:

Ele queria me falar que o Roberto tinha ligado para ele para talar de diversas coisas,
dentre elas a respeito de oportunidades e o contato com o L . Sem entrar no mérito de
quem ligou para quem. me pareceu que ele queria dar satisfação de que estava falando
direto com a SM. Para não parecer desinformado, eu disse que sabia, mas me restringi a
falar somente que cm fazendo isto ele estaria enfraquecendo a minha posição junto a
SM.”

A partir do relato acima, confirma-se que SILLAS OLIVA FILHO estava obstaculizando os

interesses do grupo criminoso BRASIL TRADE.

13ª  mensagem  OXFORDGT  14/04/201031 –  No  e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BRUNO  LUZ responde  às
mensagens de LUIZ EDUARDO, compartilhando sua insegurança em relação a SILLAS, mas confiante em relação à
atuação de PAULO ROBERTO COSTA e afirmando que, no fim das contas, “vai chegar um momento em que será
uma guerra de prestígio nas esferas superiores”, fazendo alusão, provavelmente ao apadrinhamento político das
empresas de comercialização de asfalto:

“L,  a  frase  que  vc  nao  entendeu,  entendo  ser  uma  justificativa  para  mim,  pelo
telefonema com o roberto, pois "oportunidade" por enquanto nada. Quanto á falar com
vc, deve ter sido para me avisar antes que chegasse em mim, supostamente via Dan

Sobre o seu email, comentando o meu, vamos manter o plano conforme combinado,
pois se o nosso amigo mudar a intonaçao novamente nao corremos riscos. Novamente,
minha conclusão foi que o chefe dele o chamou e deu uma enquadrada. Aparemente
funcionou, pelo menos no discurso dele, mas não pagar para ver. vamos agir conforme
falamos

Sobre a questão da divisão com outros, que você é contra, visto que a Asphaltos "nadou
de braçada" com 150 mil ton. precisamos avaliar bem. pois pode ser verdade que ele
esteja sofrendo pressão para atender fulano, beltrano, ou siclano, entretato claro vamos
puxar a brasa para a nossa sardinha. Definamos uma meta e vamos perssegui-la. Vai
chegar um momento em que será uma guerra de prestigio das esferas superiores

L, compartilho da sua insegurança quanto ao Sil. desde o inicio falamos entre todos nós
que o cara era extremamente ensaboado, e que se ele tivesse uma postura semehante à
que ele teve no álcool, seria um desastre.

Mantenhamos o plano!

abraço”

 
14ª mensagem OXFORDGT de 14/04/201032 – No e-mail oxfordgt@gmail.com, BRUNO LUZ (em azul) responde

31 ANEXO 26_E-mail de 14.04.2010 – Resposta ao L – sobre conversa com Sil - Documento localizado em pendrive
cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso
da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
32 ANEXO 27_E-mail de 14.04.2010 – pendencias/ideias/info RESPOSTAS B - Documento localizado em pendrive
cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso
da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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a questionamentos salvos anteriormente por  LUIZ EDUARDO  (em preto). Na mensagem, são tratados diversos
assuntos de interesse do grupo BRASIL TRADE. Nos trechos referentes a uma possível parceria da PETROBRAS
com o Grupo IOTC no Porto de Tampa/FL, constata-se que, na PETROBRAS, o tema estava sob a responsabilidade
de JOSÉ PEREIRA, subordinado de PAULO ROBERTO COSTA e superior de  MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ
CORDEIRO, havendo a possibilidade de que este último fosse nomeado para tocar o assunto

Nos trechos que tratam do fornecimento de asfalto pela SARGEANT MARINE,  LUIZ EDUARDO discorre sobre a
elaboração da carta pedida por PAULO ROBERTO COSTA na reunião do dia 09/04/2010 e volta a comentar sobre a
atuação de SILLAS:

Em 16/04/201033,  DANIEL SARGEANT assinou a carta solicitada por PAULO ROBERTO

COSTA na reunião de 09/04/2010. Na referida carta, elaborada por LUIZ EDUARDO com base

em modelo de MARCIO ACHÉ, a SARGEANT MARINE formalizou seu interesse de se tornar

uma fornecedora de longo prazo da PETROBRAS. 

Em  19/04/2010,  ocorreu  nova  reunião  com  PAULO  ROBERTO  COSTA,  na  sede  da

PETROBRAS.  Na ocasião,  compareceram  CÂNDIDO VACCAREZZA,  JORGE LUZ  e CARLOS

33 ANEXO 28_Carta assinada por Daniel Sargeant encontrada nos arquivos do grupo Brasil Trade - Documento
localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO GONÇALVES  LUZ  apreendido  com  OTHON  LUIZ
PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR,  Item  21,  Item
Arrecadação 39 (ANEXO117)
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HERZ,  conforme  se  verifica  da  análise  dos  dados  de  visitante  da  PETROBRAS,  no  dia

19/04/2010  (data  em  que  os  denunciados  estiveram  no  local,  em  horários  muito

aproximados)34:

Além disso,  CARLOS HERZ,  ao  ser  ouvido perante  a  autoridade policial  (evento  51,  AP-

INQPOL5  e  AP-INQPOL6,  autos  5033355-88.2015.4.04.7000),  confirmou  ter  se  reunido  com

CÂNDIDO VACCAREZZA,  JORGE LUZ e PAULO ROBERTO COSTA, na sede da PETROBRAS, em

19/04/2010, para tratar a respeito de negócios com a estatal35:

“(…) Por que em 19.04.2010 o DECLARANTE esteve junto com CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA,

JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e outro agente político na sede da PETROBRAS em reunião com PAULO

ROBERTO COSTA? Quem era o outro agente político participante da reunião? Quais os assuntos tratados? QUE

essa foi a única vez que esteve na Petrobras e que o tal CÂNDIDO VACCAREZA estava na reunião, com

tais pessoas citadas, para tratar da tentativa de negócio com a PETROBRAS ; QUE não recorda do que foi

tratado especificamente na reunião, mas seria uma espécie de lobby; (...)” 

15ª mensagem OXFORDGT de 27/04/2010 – De acordo com relato feito por  CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA
HERZ no e-mail oxfordgt@gmail.com, em 27/04/201036, a reunião do dia 19/04/2010 foi aberta pela fala de um
dos agentes políticos, que cobravam pressa na viabilização dos negócios. Em seguida, o agente político apresentou
CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ  para PAULO ROBERTO COSTA.  CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ,
então, apresentou o seu currículo e o de  BO HANS VILHELM LJUNGBERG  e passou a tratar dos assuntos de
interesse dos agentes políticos e do grupo BRASIL TRADE perante a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS:
“1)  Tampa”,  “2)  Bunker”,  “3)  Operação  Fuel  Oil  –  Camesa”,  “4)  Asfalto”,  “5)  Petróleo:  exportação  pesado  e
importação leve”  e  “6)  Gasoil  para  YPFB (Bolívia)”.  Em relação ao  assunto  “Tampa”,  PAULO ROBERTO COSTA
confirmou  que  deveria  continuar  sendo  tratado  com  JOSÉ  PEREIRA.  No  tema  “Asfalto”,  CARLOS  HENRIQUE
NOGUEIRA HERZ entregou para PAULO ROBERTO COSTA a carta de intenções escrita por DANIEL SARGEANT e
concluiu que já era possível esperar do Diretor de Abastecimento uma ação mais enfática sobre SILLAS:

“De CH

34 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
35 ANEXO34_Termo de depoimento prestado por CARLOS HERZ
36 ANEXO 29_E-mail de 27.04.2010 – Faz referência a reunião de 19 de abril - Documento localizado em pendrive
cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso
da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
19/04/2010 09:43:00 JORGE ANTONIO LUZ SEM DOCUMENTO 133465 DEPUTADO E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
19/04/2010 09:43:00 VACAREZZA SEM DOCUMENTO 133464 DEPUTADO E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
19/04/2010 09:44:00 CARLOS HENRIQUE HERZ SEM DOCUMENTO 133468 DEPUTADO E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
19/04/2010 10:20:00 CARLOS HENRIQUE HERZ SEM DOCUMENTO 133468 DEPUTADO S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
19/04/2010 10:20:00 JORGE ANTONIO LUZ SEM DOCUMENTO 133465 DEPUTADO S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
19/04/2010 11:47:00 VACAREZZA SEM DOCUMENTO 133464 DEPUTADO S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
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Senhores.

Vejam abaixo relatório, da reunião de hoje 110 gabinete do PR. com a presença de V1,
V2, JL e CH.

- V1 fez a introdução da conversa referindo-se a as discussões anteriores com V2 e JL
durante almoço em Brasília em final de Março, enfatizando os interesses do partido
para que os negócios fossem viabilizados em tempo adequado.

-V1 chamou atenção também para o fato de termos elaborado uma pauta de negócios
e projetos que fossem passíveis de implementação.

- V1 leu os itens da pauta de negócios de fornia ampla e apresentou a ENCOM e a mim
como a trading e o trader. para operacionalizar os negócios.

-  Fiz  breve  apresentação do meu CV e  do Bo chamando atenção para  nossa  larga
experiência como coinmodity traders ( metais e petróleo ) trabalhando na Marc Rich /
Glencore.  e  também o  excelente  relacionamento  do  Bo  com a  Vitol  em função  da
sociedade desta com a Euromin da qual o Bo era um dos sócios majoritários.

- Reforcei o nosso conhecimento e acesso aos grandes players do mercado de petróleo e
nossa capacidade para estruturar e colocar em pratica as operações sugeridas na pauta
de negócios entre outras.

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

Devo mencionar que o PR teve uma atimde altamente construtiva e profissional sem em
nenhum momento demonstrar qualquer animosidade

1) TAMPA: Mencionei que os detalhes técnicos do projeto já eram do conhecimento da
PB e que reunião entre o Pereira e Le estava agendada para 28/04. Ele confirmou estar
a par dos acontecimentos. Enfatizei a importancia da tomada de decisão ser feita de
forma ágil evitando que o projeto entrasse nos procedimentos Standards da empresa.
Ele entendeu perfeitamente a mensagem. VI perguntou se o Pereira era a pessoa certa
para tocar o negocio, e o PR confirmou que sim. Devemos desta forma dar continuidade
a estratégia traçada de dar continuidade ao assunto via Pereira.
[…]
4) ASFALTO: Mencionei a discussões que estão em andamento com o gerente da área e
que o mercado reporta uma demanda extra de 600.000 tons para 2010 em função dos
investimentos  do  PAC.  para  o  que  ele  aquiesceu.  Considerei  muito  importante  esta
concordância pois antes ele tinha dito ao BL que ainda não era certo este consumo
adicional.  Deixei  claro que o nosso pleito era para um fornecimento de pelo menos
300.000 tons. Entreguei em mãos a carta de intenções da Sargent Marines. Vejo que o
assunto esta agora bem encaminhando e podemos esperar uma ação do PR junto ao
SIL. Desta forma devemos seguir com a nossa estratégia de fazer o follow up junto ao
PR ( via BL ) e também obter a formula. Le deve marcar reunião com o SIL para tentar
minimizar atritos com ele.”

Pelo teor  das  conversas,  fica  claro  que os  integrantes  do grupo buscavam agilizar  a

contratação  da  SARGEANT  MARINE,  especialmente  tendo  em  vista  a  necessidade  de

obtenção de recursos espúrios para financiar as campanhas eleitorais que ocorreriam em 2010.

16ª mensagem OXFORDGT de 22/04/201037  – No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  LUIZ EDUARDO  avisa que a
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PETROBRAS pediu para a SARGEANT MARINE cotações de asfalto para maio e junho, e que BRUNO LUZ terá de
agir rápido para obter de SILLAS informação  sobre o preço máximo aceito pela PETROBRAS, a fim de que a
proposta  seja  preparada  de modo a  capturar  o  máximo possível  de  comissionamento  para  o  grupo  BRASIL
TRADE:

“A empresa PB me chamou (não o Sil) e pediu uma cotação de 5.ooo maio e 5.ooo
Junho de asfalto.

AINDA NÃO SABEM SE VÃO COMPRAR MAS QUEREM UMA IDEIA DE PREÇO.

Estou passando para a minha empresa que trata-se do resultado do trabalho da Brasil
Trade e devemos passar o negocio por ai.

Em contra partida, começam as pressões no sentido de saber o preço máximo que a
empresa pode pagar etc etc para não dispensarmos margens ESTOU NESTE MOMEMTO
INFORMANDO  A  PB  QUE  TEMOS  CONDIÇÕES  DE  OFERECER  MAS  NÃO  ESTOU
INDICANDO QUALQUER PREÇO

VAmos ter que nos mexer rápido para conseguir  do Sil o preço máximo e formatar
nossa oferta tentando capturar também o máximo possível de comissionamento para
Brasil Trade

Já tenho o preço mínimo da SM mas como disse acima, não informei ou indiquei para a
PB  para  não  criar  uma  situação  sem  retomo  de  não  poder  corrigir  preços
posteriormente

BL- vamos ter que nos mexer rápido com Sil”

Após a intervenção de VACCAREZZA, com a anuência de PAULO ROBERTO COSTA e de

seus  subordinados,  efetivamente  o  grupo  passou  a  tratar  da  contratação  da  SARGEANT

MARINE. A partir de então, iniciaram-se as negociações para o ajuste contratual, faltando a

apenas a informação de preço máximo, que deveria ser obtida junto a SILLAS, a fim de que

fosse  possível  estabelecer  um parâmetro  para  o  pagamento  de  propina  pela  SARGEANT

MARINE.

Após a reunião ocorrida no dia 19/04/2010, na qual a carta de intenções foi entregue a

PAULO ROBERTO COSTA, o então Diretor de Abastecimento encaminhou, em 27/04/2010, para

JOSÉ PEREIRA, a carta com a seguinte mensagem escrita a mão: “AB-MC Pereira, conhecer e

retornar-me – 27/04/2010 – Paulo Roberto Costa – Diretor”.

O documento, então, em 29/04/2010, foi encaminhado para SILLAS38, que, junto a seus

subordinados, elaborou, no mesmo dia, uma nota explicativa sobre a importação de asfalto

pela PETROBRAS,  registrando que “a necessidade de importações adicionais continua sendo

37 ANEXO 30_E-mail de 22.04.2010 – Cotação de preço - Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
38 Quebra  de  sigilo  funcional  do  e-mail  funcional  de  SILLAS  OLIVA  FILHO  decretada  nos  autos

500451245.2017.4.04.7000 – ANEXO31
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monitorada e caso se concretize, a ‘Sargeant Trading’ estará entre as empresas consultadas”.39

Em 29/04/2010, LUIZ EDUARDO reuniu-se com JOSÉ PEREIRA para tratar dos assuntos

“Tancagem Tampa”, de interesse do Grupo IOTC, e “Asfalto (Sargeant Marine)”. Na ocasião,

LUIZ EDUARDO  cobrou de JOSÉ PEREIRA uma resposta à carta de intenções assinada por

DANIEL SARGEANT em 16/04/2010 e entregue a PAULO ROBERTO COSTA em 19/04/2010.

Nessa  mesma  data,  há  registro  de  que  CARLOS  HERZ  e  BRUNO  LUZ  visitaram  PAULO

ROBERTO COSTA na sede da PETROBRAS.40

A reunião realizada no dia 29/04/2010 é também confirmada a partir da análise dos e-

mails  encaminhados a JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA,  já que,  em 29/04/2010,  LUIZ

EDUARDO enviou  mensagem para  a  JOSÉ  RAIMUNDO com os  apontamentos  da  reunião

realizada no dia anterior:41

39 E-mail caixa de correio funcional de SILLAS com nota resposta à carta da Sargeant - ANEXO32
40ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
41Quebra de sigilo funcional do e-mail funcional de JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO decretada nos autos 5001786-
32.2016.4.04.7000 – ANEXO33
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
29/04/2010 14:12:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/IFP-RJ SARGENT MARINE E ELISABETH REGINA DE SOUZA Petróleo Brasileiro S.A.
29/04/2010 15:18:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/IFP-RJ SARGENT MARINE S ELISABETH REGINA DE SOUZA Petróleo Brasileiro S.A.
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Ademais,  no  dia  28/04/2010,  os  denunciados  CARLOS  HERZ e  BRUNO  LUZ,

representando os interesses do grupo BRASIL TRADE, estiveram na PETROBRAS para tratar do

assunto com PAULO ROBERTO COSTA42: 

17ª mensagem OXFORDGT de 04/05/201043  – Neste dia, no e-mail oxfordgt@gmail.com, há registro de diversas
comunicações  entre  os  integrantes  do  BRASIL  TRADE,  sobre  os  variados  negócios  com  a  PETROBRAS
acompanhados pelo grupo. Destaca-se aqui:

a) menção ao fato de que CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, Gerente Geral da Diretoria de Abastecimento,
subordinado a JOSÉ PEREIRA, estaria participando das tratativas com  CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ e
MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO para fixação do preço para o negócio  “Gasoil  para YPFB,  na
Bolívia” (“Com o Carlos Barbosa estou tratando de montar preço para a operação Bolívia […] De CH: Não foi possível
transferir reunião com Barbosa para hoje. Como conversado com MA remarcamos para próxima segunda.”;

b)  o fato de que, em uma nova possível oportunidade de negócio para o grupo  BRASIL TRADE,  referente à
aquisição pela PETROBRAS em parceria com a CHEVRON de 1.100 estações de serviço da EXXON na Flórida/EUA, a
primeira preocupação expressada por BRUNO LUZ foi a de que seria necessário obter a cooperação de agentes
políticos  corruptos,  entre  os  quais  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  para  que  o  negócio  fosse  encaminhado,
demonstrando assim o modo de agir criminoso do grupo  BRASIL TRADE (“Pensei na possibilidade da família
Sargeant ter alguma ligação com essas empresas (Exxon ou Chevron), de forma que pudéssemos nos inserir nestes
processos devidamente apadrinhados pelos nossos amigos V1 e V2.”;

c)  mensagem  elaborada  por  BRUNO  LUZ contendo  divisão  de  tarefas  entre  LUIZ  EDUARDO  LOUREIRO
ANDRADE,  MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO –  que era funcionário da PETROBRAS à época –,
CARLOS  HENRIQUE  NOGUEIRA  HERZ e  BO  HANS  VILHELM  LJUNGBERG,  o  que  evidencia  o  nível  de
organização do grupo BRASIL TRADE . A título de exemplo, observa-se que LUIZ EDUARDO ficou encarregado
pelos tópicos “1) Verificar o interesse da SM em adquirir a refinaria de okinawa” e “2) Asfalto – Ficar em cima do Sil
para não deixar sair nada sem controle nosso”, ao passo que MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO ficou
responsável, entre outros, pelos itens “1) Asfalto –  Conseguir a fórmula e o contrato de 175.000 ton com a
Asphaltus”, “2) Terminal Tampa – conseguir resposta do JP ao e-mail do LD de 28/abril [...]” e “5) Marcar Reuniões
com (a) Carlos Barbosa e (b) José Carlos Barros com a presença do BO e CH”. Já CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA
HERZ e BO HANS VILHELM LJUNGBERG foram incumbidos, por exemplo, da tarefa “3) E-mail para JP – Enviar e-
mail com os tópicos para JP”.

d) mensagem na qual  LUIZ EDUARDO confirma estar seguindo a divisão de tarefas anteriormente proposta, no
que se refere à sua atuação junto a SILLAS: “2- estou encima do Sil”, ao que BRUNO LUZ responde : “Não vamos
aliviar. Eu estou dando um tempo parar voltar a carga e não quero pressionar agora para não piorar minha relação
com ele, mas acho que já seria o momento de fazê-lo em breve”.

42 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
43ANEXOS 35 a 38 – E-mails de 04/05/2010 - Documentos localizados em pendrive cujo conteúdo é atribuído a
BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade
e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
28/04/2010 14:31:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
28/04/2010 14:31:00 CARLOS HERZ SEM DOCUMENTO 133692 NAO INFORMADA E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
28/04/2010 15:33:00 CARLOS HERZ SEM DOCUMENTO 133692 NAO INFORMADA S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
28/04/2010 16:15:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
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18ª mensagem OXFORDGT de 07/05/201044 – BRUNO LUZ se reúne na PETROBRAS com JOSÉ PEREIRA, Gerente
Executivo da Diretoria de Abastecimento, em reunião agendada às pressas por MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ
CORDEIRO. Na sequência, BRUNO LUZ, no e-mail oxfordgt@gmail.com, relata aos demais integrantes do BRASIL
TRADE os detalhes do encontro. Das anotações, extrai-se que JOSÉ PEREIRA, além de cuidar dos assuntos relativos
à parceria da PETROBRAS com a IOTC no terminal de Tampa/FL e de outros negócios de interesse do grupo
BRASIL TRADE, foi encarregado por PAULO ROBERTO COSTA de cuidar das questões relativas à contratação da
SARGEANT MARINE para fornecimento de asfalto para a PETROBRAS, tendo, inclusive, sido responsável por vazar
para MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO a fórmula contida no contrato da ASPHALTOS :

“Senhores,

Na reunião de 07/05/10 às 9hs com JP, agendada às pressas pelo MA, foram tratados
os seguintes assuntos:

1) Asfalto:

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

Alertei para o fato de que tínhamos receio de que os aditivos continuassem e com isso
ficaríamos de fora sempre.

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

Eu disse com muita clareza que precisávamos travar nos 175.000 e a partir daí fazer
com a SM. Ele concordou e mostrou-me também a carta que ele estaria submetendo ao
PR para responder à SM. e que em linhas gerais dizia o seguinte: "Obrigado pela carta,
estamos  atualmente  produzindo  3.3  milhões,  temos  carência  na  região  nordeste,
fechamos nossa demanda mês-a-mês,  teremos  demanda para os  próximos meses  e
vamos chamar a SM para dar preço". LD é importante antecipar isto para a SM para
não dar curto circuito de que a gente não sabe de nada. Eles devem receber na semana
que vem pois PR está fora hoje ainda para aprovar e assinar a carta.

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

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

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

[...]”

44 ANEXOS 39– E-mail de 07.05.10 – BL – Reunião com JP 07.05.10 - Documento localizado em  pendrive cujo
conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da
Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal  de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Registros  de  entrada  no  edifício-sede  da  PETROBRAS  apontam  que  BRUNO  LUZ

ingressou no prédio no dia 07/05/201045: 

A partir  do teor da mensagem acima,  destaca-se a participação de JOSÉ RAIMUNDO

PEREIRA e de MÁRCIO ACHÉ, denotando-se que a “fórmula” buscada pelo grupo criminoso,

finalmente  foi  repassada  pelos  funcionários  da  PETROBRAS  aos  integrantes  do  GT Brasil

Trade.

19ª  mensagem OXFORDGT de  07/05/201046 –  BRUNO LUZ encaminha para  o  e-mail  oxfordgt@gmail.com
documento que contém a fórmula contida no contrato da ASPHALTOS. O documento sigiloso havia sido entregue
para  MÁRCIO  DE  ALBUQUERQUE  ACHÉ  CORDEIRO por  JOSÉ  PEREIRA.  Em  outras  mensagens  salvas  no
oxfordgt@gmail.com, LUIZ EDUARDO e BO HANS VILHELM LJUNGBERG comemoram a obtenção da fórmula. 

No  mesmo  dia, em  07/05/201047,  SANDRA  LIMA  DE  OLIVEIRA,  Gerente  de

Desenvolvimento  de  Novos  Projetos,  enviou  e-mail  para  BRUNO LUZ  e  LUIZ  EDUARDO

comunicando que  a  carta  de  intenções  (LOI)  da  SARGEANT MARINE,  entregue  a  PAULO

ROBERTO COSTA na reunião do dia 19/04/2010, estava sendo processada internamente na

PETROBRAS.

20ª  mensagem OXFORDGT de 10/05/201048 –  BRUNO LUZ,  no e-mail  oxfordgt@gmail.com, comunica  aos
demais integrantes do BRASIL TRADE que o jantar com PAULO ROBERTO COSTA foi transferido para 11/05/2010
(terça-feira), a pedido dele.

Em  11/05/2010, PAULO  ROBERTO  COSTA  respondeu  a  carta  de  intenções  da

SARGEANT MARINE, recebida das mãos de CARLOS HERZ na reunião do dia 19/04/2010.49

45 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
46 ANEXO40_E-mails de 07.05.2010 – Obtenção da fórmula - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
47 E-mail encontrado na conta corporativa de JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, que teve o sigilo afastado nos
autos 5001786-32.2016.4.04.7000 – ANEXO41
48ANEXO42_E-mails de 10.05.2010 – Jantar PRC - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é atribuído a
BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade
e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
49ANEXO57_Carta resposta Paulo Roberto Costa à Sargeant Marine - Documento localizado em  pendrive cujo
conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
07/05/2010 08:55:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
07/05/2010 09:51:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
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Na resposta, PAULO ROBERTO COSTA afirmou que a SARGEANT MARINE será contatada se

os  estudos  futuros  indicarem a  necessidade  de  mais  importação  de  asfalto.  A  minuta  da

resposta foi elaborada por JOSÉ PEREIRA.50

21ª mensagem OXFORDGT de 12/05/201051 – BRUNO LUZ se reúne com PAULO ROBERTO COSTA em jantar.
De acordo com as anotações feitas por  BRUNO LUZ  no e-mail  oxfordgt@gmail.com, os assuntos tratados no
jantar, todos de interesse do BRASIL TRADE, foram: “(1) Asfalto”, “(2) Tancagem Tampa”, “(3) Tolling Preem”, “(4)
Vitol”, “(5) Bunker / Óleo combustível / Gasoil” e “(6) Okinawa”. No tocante ao assunto asfalto, PAULO ROBERTO
COSTA teria dito que, não obstante o tom conservador da resposta à carta de intenções, estava muito tranquilo
quanto à contratação da   SARGEANT MARINE  , haja vista a sua instrução para que a empresa participassem em  
qualquer demanda excedente:

“Senhores,

Desculpe não ter colocado esta mensagem antes, mas eu cheguei em casa e já eram
quase 2:30am

Os assuntos que foram tratados foram:

(1) Asfalto:

- Relatamos o andamento do assunto, inclusive as reuniões que ocorreram com JP e Sil
neste meio tempo, depois do encontro com ele na presença de V1 e V2.

- Ele está bastante tranquilo e disse que este assunto está bem encaminhado, inclusive
voltou  a  reforçar  que  foi  dada  instrução  para  que  a  SM participasse  em qualquer
excedente.

- Confirmou que assinou ontem (11/05) a carta para SM, respondendo á carta da SM e
confirmando que eles  serão convocados  para  dar  preço para  o fornecimento.  (LD -
antecipe para a SM que eles devem receber a qualquer momento).

- Quanto a carta, ele confirmou as mesmas informações constantes da carta, que o JP
me mostrou na semana passada

- PR fez questão de dizer que a carta tinha um tom conservador, e que ele nao podia ter
escrito de forma diferente, mas que a SM ficasse tranquila quanto á este assunto

-  Eu  informei  que  o  "apetite"  da  SM  era  de  fornecer  até  os  100%  da  demanda
(recornfirmei as 500.000 ton), e falei inclusive que eles poderiam até disponibilizar um
navio de 49.000 ton que funcionasse como pulmão do PAC (comuniquei que isto foi
falado com o JP)

- Ele gostou e disse estar muito tranquilo quanto a este assunto e pediu que ele fosse
mantido informado do andamento.

Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal  de Curitiba nos autos nº 5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
50ANEXO43_E-mail JOSÉ RAIMUNDO de 08.05.2010 – Nota Dabast
51 ANEXO44_E-mail  de 12.05.2010 –  BL Jantar com PR - Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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[...]”

Foi localizado nos arquivos de BRUNO LUZ o arquivo de nome  “Pauta Dabast 11-05-

10.doc”,  contendo a  pauta  dos  assuntos  que  o denunciado trataria  com PAULO ROBERTO

COSTA no jantar realizado no dia 11/05/2010:52

22ª mensagem OXFORDGT de 12/05/201053 – LUIZ EDUARDO tece comentários no e-mail oxfordgt@gmail.com
sobre o jantar de BRUNO LUZ com PAULO ROBERTO COSTA: “Senhores, a boneca parece estar tomando forma. 1)
PR esta a par do assunto asfalto e com informações atualizadas na cabeça, idem idem para Tampa. Cabe a nós
apertar Sil/Sandra/JP e seguir o caminho ie fazer acontecer! E vamos!”.

23ª mensagem OXFORDGT de 27/05/201054 – BRUNO LUZ escreve mensagem no e-mail oxfordgt@gmail.com
para  atualizar  CARLOS  HENRIQUE  NOGUEIRA HERZ sobre  o  andamento  dos  diversos  negócios  do  grupo
BRASIL TRADE.  Com relação ao negócio  de fornecimento de asfalto  pela  SARGENT MARINE,  BRUNO LUZ
escreve:

“2) Asfalto

52 ANEXO45_Pauta  reunião  com  PRC  em  11.05.2010  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
53 ANEXO46_E-mail  de 12.05.2010 –  LEDU -  Documento localizado  em  pendrive cujo  conteúdo é atribuído  a

BRUNO  GONÇALVES  LUZ  apreendido  com  OTHON  LUIZ  PINHEIRO  DA  SILVA  no  curso  da  Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

54 ANEXO47_E-mail de 27.05.2010 – BL – Pauta da Reunião de 27.05.2010 - Documento localizado em  pendrive
cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no
curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº
5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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- LD vai continuar tentando falar com o Sil até amanhã. Caso nao consiga BL vai tentar.
- LD está trabalhando no script e na proposta.
- Definiremos próximo passo após conversa com Sil.
- LD confirmou com o pessoal da SM que receberam a carta em Bahamas.”

Cabe destacar, ainda, por mencionar  CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA,  as anotações de  BRUNO LUZ
referentes ao tema “Ful Oil”. Extrai-se que  BO HANS VILHELM LJUNGBERG teria ficado encarregado de obter
com a empresa VITOL o seu preço mínimo para venda de petróleo para a PETROBRAS, enquanto  MÁRCIO DE
ALBUQUERQUE  ACHÉ  CORDEIRO  teria  ficado  incumbido  de  obter  com  CARLOS  ROBERTO  MARTINS
BARBOSA o valor máximo que a PETROBRAS estaria disposta a pagar pelo petróleo vendido pela VITOL. MÁRCIO
DE  ALBUQUERQUE  ACHÉ  CORDEIRO  teria  ficado  responsável  também  por  convencer  CARLOS  ROBERTO
MARTINS BARBOSA a aceitar uma redução em sua parte das vantagens indevidas:

“1) CAB-Ful Oil
- BO ficou de consegui o valor mínimo com Vitol e MA o valor máximo com CAB.
- MA ficou ainda de sensibilizar CAB para a nossa operação diminuindo a parte dele”

Registros  de  entrada  no  edifício-sede  da  PETROBRAS  apontam  que  BRUNO  LUZ

compareceu na estatal no dia 27/05/201055: 

24ª mensagem OXFORDGT de 01/06/201056 – No e-mail  oxfordgt@gmail.com,  LUIZ EDUARDO  solicita aos
demais integrantes do BRASIL TRADE comentários acerca da minuta de contrato de fornecimento de asfalto da
SARGEANT MARINE para a PETROBRAS que estava preparando.

No arquivo “Ações necessárias A2 04-06-2010.doc”57, localizado na pasta Draft da caixa

de  e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BRUNO  LUZ  registrou  que,  para  o  assunto  “asfalto”  é

necessário “falar com SILLAS para atender a Sargent Marine com contrato de logo prazo, como

foi feito com a Asphaltos (demanda = 500.000 ton)”.

25ª  mensagem  OXFORDGT  de  06/06/201058 –  No  e-mail  oxfordgt@gmail.com,  BO  HANS  VILHELM

55 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
56 ANEXO48_E-mail de 01.06.2010 – Ledu – asf – seu e-mail - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é

atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

57 ANEXO49_Doc  Ações  necessárias  A2 04.06.2010 –  Documentação  Brasil  Trade  -  Documento  localizado  em
pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA
SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos
autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 –  Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR,  Item 21,  Item Arrecadação 39
(ANEXO117)

58 ANEXO50_E-mail  de 06.06.2010 –  BO – A Comment -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
27/05/2010 15:07:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E JORGE PAULO MORO Petróleo Brasileiro S.A.
27/05/2010 16:13:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S JORGE PAULO MORO Petróleo Brasileiro S.A.
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LJUNGBERG comenta  com  os  demais  membros  do  grupo criminoso  que  eles  tinham o  apoio  político  e  as
habilidades para concretização dos negócios ilícitos que estavam encabeçando, sendo questão de tempo até que
as questões envolvendo SILLAS e CARLOS BARBOSA fossem superadas.

Em  21/06/2010,  BRUNO  LUZ e  LUIZ  EDUARDO compareceram  juntos  à  sede  da

PETROBRAS59: 

O arquivo intitulado “Pauta Dabast 01-07-2010.doc”, localizado na pasta  Draft da caixa

de e-mail oxfordgt@gmail.com, confeccionado por BRUNO LUZ, com referência às demandas

do grupo BRASIL TRADE,  datado de 30/06/2010,  revela que integrantes do grupo  BRASIL

TRADE reuniram-se com SILLAS, em 29/06/2010, e combinaram que seria feito um contrato de

logo prazo para fornecimento de asfalto com a  SARGEANT MARINE,  contendo cláusula de

eficácia. “Estivemos com Sillas em 29/06 e combinamos que seria feito um contrato de longo

prazo com cláusula de eficácia.”60

Em período posterior, entre 12/07/2010 e 16/07/2017,  BRUNO LUZ e  LUIZ EDUARDO

compareceram à sede da PETROBRAS para tratar da contratação da SARGEANT MARINE61: 

59 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
60 ANEXO51_Pauta Dabast 01-07-2010 - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO 

GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e 
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

61 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
21/06/2010 13:52:00 BRUNO GONCALVES LUZ 102711850/IFP-RJ TOTAL TEC E SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
21/06/2010 13:52:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
21/06/2010 14:27:00 BRUNO GONCALVES LUZ 102711850/IFP-RJ TOTAL TEC S SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
21/06/2010 14:27:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
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As  tratativas  descritas  acima,  ocorridas  a  partir  de  31/03/2010  e  conduzidas  pelos

integrantes do grupo criminoso BRASIL TRADE, foram fundamentais para que a primazia da

ASPHALTOS TRADE fosse quebrada e a  SARGEANT MARINE  pudesse se colocar como uma

forte opção da PETROBRAS para o fornecimento de asfalto. Obviamente, isso só foi possível

graças à cooptação de agentes públicos corruptos, entre os quais CÂNDIDO VACCAREZZA, e

funcionários públicos da PETROBRAS corruptos, notadamente PAULO ROBERTO COSTA. Além

da oportunidade de celebrar grandes contratos com a PETROBRAS, o esquema de corrupção

daria à SARGEANT MARINE também a possibilidade de que os contratos fossem celebrados a

preços não competitivos, gerando um excedente de vantagens indevidas a serem angariadas e

distribuídas pelo grupo BRASIL TRADE.

O grupo criminoso funcionava em perfeita organização de funções. Como eram diversos

os assuntos tratados, os integrantes do grupo decidiram cindir as demandas da PETROBRAS

entre cada um dos participantes da organização criminosa para uma atuação mais direta.

No caso da contratação da SARGEANT MARINE, no contexto da divisão de tarefas do

grupo criminoso, a liderança e o contato mais direto com agentes públicos e políticos, ficou a

cargo dos denunciados JORGE LUZ, BRUNO LUZ e LUIZ EDUARDO. 

Nada obstante, todos os integrantes do grupo, estavam entre si ajustados, e tinham um

mesmo objetivo final, que foi concretizado, pois, todos receberam a sua cota parte no produto

do crime e destinaram vantagens indevidas a agentes públicos. Individualmente, cada um dos

integrantes da organização criminosa foi responsável pelas seguintes condutas:

1) GRUPO BRASIL TRADE

a) JORGE LUZ: o lobista era o líder intelectual do grupo BRASIL TRADE. Em depoimento

prestado  perante  a  autoridade  policial  (autos  5033355-88.2015.4.04.7000,  evento  48,

TERMOAUD2), o denunciado autodeclarou ”Jorge era a cabeça e bruno os braços”. Relatou que

não gostava de tratar de questões burocráticas sobre os assuntos negociais que conduzia e,
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
12/07/2010 15:09:00 LUIZ EDUARDO ANDRADE SEM DOCUMENTO 136201 NAO INFORMADA E SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
12/07/2010 17:22:00 LUIZ EDUARDO ANDRADE SEM DOCUMENTO 136201 NAO INFORMADA S SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 10:38:00 LUIZ EDUARDO LOUREIN ANDRADE SEM DOCUMENTO 136248SARGEANT MARINE E Jose Raimundo Brandão Pereira Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 11:48:00 LUIZ EDUARDO LOUREIN ANDRADE SEM DOCUMENTO 136248SARGEANT MARINE S Jose Raimundo Brandão Pereira Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 16:03:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E RENATA DA CONCEICAO SANTOS Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 16:54:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S RENATA DA CONCEICAO SANTOS Petróleo Brasileiro S.A.
16/07/2010 14:48:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
16/07/2010 17:01:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

por essa razão, na divisão de tarefas, ficava a cargo de seu filho BRUNO cuidar de questões

operacionais,  como movimentações  de  contas  no exterior,  confirmações  de  pagamentos  e

confecção de documentos. 

 JORGE LUZ era o elo entre os representantes da SARGEANT MARINE, os funcionários

de alto escalão da PETROBRAS e os políticos que apadrinharam o negócio. Foi o responsável

por organizar reuniões com todos os envolvidos, promover estratégias e definir percentual de

propina. 

O denunciado já foi  condenado por esse juízo nos autos da ação penal nº 5014170-

93.2017.4.04.7000,  por  ter  intermediado  pagamentos  de  propina  a  agentes  políticos,

relativamente ao contrato entre a PETROBRAS e a SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES com o Grupo

SCHAHIN, para fornecimento do navio-sonda Vitória 10.000;62

b) BRUNO LUZ:  era o braço direito de seu pai no grupo BRASIL TRADE.  Participou

ativamente do grupo, principalmente agendando reuniões dos integrantes com funcionários da

PETROBRAS,  para  tratar  de  assuntos  de  interesse,  dentre  eles,  sobre  a  colocação  da

SARGEANT MARINE em posição favorável junto a estatal. Dada a influência de seu pai na

PETROBRAS,  conseguiu  apresentar  os  outros  membros  do  grupo  criminoso  para  os

funcionários de alto escalão da estatal.

Em depoimento prestado no âmbito do Inquérito Policial nº 5033355-88.2015.4.04.7000

(evento  48-TERMOAUD3),  relatou  ter  viajado  aos  Estados  Unidos  com  LUIZ  EDUARDO e

CARLOS  BARBOSA para  apresentar  o  gerente  da  PETROBRAS  aos  representantes  da

SARGEANT MARINE.63

Sua função era operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas, coordenando o

pagamento  em  contas  no  exterior.  Em  suma,  foi  o  responsável  por  executar  as  tarefas

delegadas por JORGE LUZ.

O denunciado também já  foi  condenado por  esse  juízo nos  autos  da ação penal  nº

5014170-93.2017.4.04.7000, por ter intermediado pagamentos de propina a agentes políticos,

relativamente ao contrato entre a PETROBRAS e a SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES com o Grupo

SCHAHIN, para fornecimento do navio-sonda Vitória 10.000;64

c) LUIZ  EDUARDO  LOUREIRO  ANDRADE  (LEDU): representante  da  SARGEANT

MARINE no Brasil.

62 Denúncia e sentença autos 5014170-93.2017.4.04.7000 – ANEXO52
63 Termo de depoimento BRUNO LUZ – ANEXO53
64 ANEXO52
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Era  protagonista  dentro  do  grupo  BRASIL  TRADE, pois  coordenava  o  repasse  das

vantagens  indevidas  em  conjunto  com JORGE e  BRUNO  LUZ,  bem  como  participava  da

elaboração  de  contratos  simulados  de  comissionamento,  que  justificavam  o  repasse  das

vantagens indevidas.

Foi  LEDU que procurou JORGE LUZ, que exercia influência na PETROBRAS, narrando a

dificuldade da empresa  SARGEANT MARINE em ser contratada pela PETROBRAS, alegando

que a SARGEANT era a maior player de asfalto do mundo, mas que não era agraciada para

ofertar produto à PETROBRAS65.

 d) MÁRCIO ALBUQUERQUE ACHÉ: funcionário da PETROBRAS, na época coordenador

lotado  na  Gerência  Executiva  do  Abastecimento.  Era  o  elo  entre  o  grupo  criminoso  e  a

PETROBRAS, o contato de JORGE LUZ dentro da estatal e, por tal razão, passou a integrar o

grupo BRASIL TRADE. 

MARCIO  ACHÉ,  na  divisão  de  tarefas,  conforme  apontado  no  documento  “Reunião

Trading  em  02/02/201066”,  tinha  o  importante  encargo  de  “cooptar  agentes  internos”  da

PETROBRAS. Foi o responsável por passar informações privilegiadas aos membros do grupo,

como as  variáveis  que  comporiam o  preço  que  a  SARGEANT MARINE poderia  ofertar  à

PETROBRAS para o fornecimento de asfalto, bem como o montante que seria cobrado a título

de propina aos executivos da SARGEANT MARINE. 

A medida em que ingressou em cargos mais altos dentro da PETROBRAS,  exercendo

função de confiança de JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, passou a ter mais influência,

conhecer mais pessoas e obter mais facilmente informações sigilosas de interesse do grupo

criminoso.  A  título  de  exemplo,  MARCIO  ACHÉ adotou  as  providências  necessárias  para

fornecer ao grupo Brasil Trade a fórmula que era utilizada para formulação do preço do asfalto

a ser vendido para a PETROBRAS67.

 Em razão de toda a influência que possuía na estatal, tornou-se peça fundamental na

organização criminosa.

e) RAFAEL ACHÉ CORDEIRO: teve função semelhante à de BRUNO LUZ na divisão de

65 Depoimentos de JORGE LUZ e BRUNO LUZ - ANEXO10 e 53
66 ANEXO  8  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ

apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

67 A denominada fórmula, segundo BRUNO LUZ, “seriam as variáveis para compor o preço, envolvendo a aferição
da logística,  valor do produto,  variável do preço de asfalto no mercado internacional”,  ou seja,  seria o preço
máximo aceito pela PETROBRAS para a compra do asfalto. - ANEXO53
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tarefas,  sendo  incumbido  da  operacionalização  dos  valores  de  propina,  bem  como

participando  de  algumas  reuniões  do  grupo.  Além  disso,  recebeu  os  valores  de  propina

repassados por seu pai,  MARCIO ACHÉ, conforme a sua participação nos atos praticados no

âmbito do denominado grupo BRASIL TRADE.

f) BO HANS:  é  um  trader na área de petróleo e derivados que ingressou no grupo

BRASIL  TRADE com a  finalidade  de  realizar  negócios  no  âmbito  da  PETROBRAS  e  obter

vantagens financeiras com a intermediação desses negócios.

Em depoimento prestado nos autos do Inquérito Policial nº 5033355-88.2015.4.04.7000

(evento  51  –  AP-INQPOL5)68,  relatou  ser  amigo  de  LUIZ  EDUARDO,  representante  da

SARGEANT MARINE, há muitos anos.

BO HANS, inclusive, ostentou vínculos societários com LUIZ EDUARDO e com o também

denunciado  CARLOS  HERZ,  nas  empresas  FONTE  NEGÓCIOS  REPRESENTAÇÃO  e

CONSULTORIA COMERCIAL  LTDA.  (CNPJ  06.188.267/0001-30)69 e  INTRAPAR ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA. (CNPJ 07.941.431/0001-00)70.

Na distribuição de funções dentro grupo BRASIL TRADE, cabia a ele e a CARLOS HERZ

o investimento em outras áreas de negócio dentro da PETROBRAS, além da contratação da

SARGEANT MARINE. 

 BO HANS participou de algumas reuniões na sede da PETROBRAS e entrou na divisão

do produto do crime, sendo que seus recebimentos ocorreram na conta da offshore ENCOM

TRADING,  empresa localizada nas  Ilhas  Virgens Britânicas,  administrada em sociedade com

CARLOS HERZ;

g) CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ: é empresário e atuou em conjunto com BO

HANS nas demandas do grupo BRASIL TRADE perante a PETROBRAS.

Em  seu  depoimento,  prestado  no  âmbito  do  Inquérito  Policial  nº  5033355-

88.2015.4.04.7000 (evento 51,  AP-INQPOL5 e AP-INQPOL6)71,  CARLOS HERZ confirmou ter

participado de reuniões de negócios na sede da PETROBRAS, bem como ter se reunido com

JORGE LUZ e  BRUNO LUZ para  discutir  a  respeito  desses  negócios.  Confirmou,  ainda,  a

existência do grupo BRASIL TRADE, criado por  JORGE e BRUNO LUZ e cujo objetivo era a

realização de negócios com a PETROBRAS, mediante cooptação de funcionários públicos.

68 Termo de depoimento BO LJUNGBERG – ANEXO54
69 Qualificação FONTE NEGÓCIOS REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA COMERCIAL – ANEXO55
70 Qualificação INTRAPAR – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. – ANEXO56
71 ANEXO34
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Ostentou vínculo societário com  BO HANS e  LUIZ EDUARDO   nas empresas FONTE

NEGÓCIOS REPRESENTAÇÃO e CONSULTORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ 06.188.267/0001-30)72

e INTRAPAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ 07.941.431/0001-00)73. 

Além disso, foi sócio de BO HANS na offshore ENCOM TRADING, em cuja conta recebeu

os valores a título de vantagem indevida provenientes da  SARGEANT MARINE.  Recebeu a

parcela do produto do crime que lhe cabia pelo auxílio prestado em prol do grupo criminoso,

tendo seu nome listado na planilha de divisão de propina elaborada por BRUNO LUZ.

2) AGENTES PÚBLICOS

a)  CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA: ex-gerente geral de Comércio Exterior e

Óleos Combustíveis e Bunker da PETROBRAS. Ocupou o lugar de SILLAS OLIVA FILHO, a partir

de setembro de 2010. 

Agiu no interesse do grupo criminoso BRASIL TRADE, atuando de forma a fazer com que

a  empresa SARGEANT  MARINE se  tornasse  a  principal  fornecedora  de  asfalto  para  a

PETROBRAS.  Participou  de  reuniões  com  os  integrantes  do  grupo  e  agiu  em  favor  da

SARGEANT MARINE,  a partir de ordens dadas por seu superior,  PAULO ROBERTO COSTA.

Para tanto, recebeu valores a título de vantagem indevida em contas no exterior, titularizadas

por LUIZ EDUARDO.

Confirmando o envolvimento de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, a Comissão

Interna  de  Apuração  da  PETROBRAS,  no  Relatório  de  Apuração  Interna  DIP  DABAST

181/201374,  identificou  que  CARLOS  BARBOSA aceitou  oferta  de  passagem  aérea  para  a

FLÓRIDA – EUA, fornecida pela SARGEANT MARINE, em setembro de 2010.75

b)  CÂNDIDO  ELPÍDIO  DE  SOUZA  VACCAREZZA:  Foi  deputado  federal  e  líder  da

bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, na época dos fatos.

Após ter sido procurado por  JORGE LUZ  para agir  em prol dos interesses do grupo

criminoso, e dada a sua influência política, agiu para que a SARGEANT MARINE se tornasse a

principal  fornecedora  de  asfalto  da  PETROBRAS,  tendo  como  contrapartida  o  aceite  de

vantagens indevidas, oferecidas pelo Grupo BRASIL TRADE, capitaneado por JORGE LUZ.

72 Qualificação FONTE NEGÓCIOS REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA COMERCIAL – ANEXO55
73 Qualificação INTRAPAR – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. – ANEXO56
74 Relatório de Apuração Interna – DABAST 181-2013 – ANEXOS58 e 59
75 BRUNO  LUZ confirmou  a  ocorrência  dessa  viagem,  relatando  ter  viajado  aos  Estados  Unidos  com  LUIZ

EDUARDO e CARLOS BARBOSA para apresentar o gerente da PETROBRAS aos representantes da SARGEANT
MARINE - ANEXO53
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Como  visto  acima,  VACCAREZZA reuniu-se  com  funcionários  do  alto  escalão  da

PETROBRAS  e  com  integrantes  do  grupo  BRASIL  TRADE, buscando  e  efetivamente

concretizando os intentos criminosos do grupo. Para tanto, solicitou e aceitou a promessa de

vantagens indevidas, recebendo-as por meio de mecanismos de ocultação da origem ilícita, a

partir de operações dólar cabo, com comercialização de dólares no exterior e recebimento de

valores em espécie, no Brasil76.

Somente após a intervenção de  CÂNDIDO VACCAREZZA, a  SARGEANT MARINE ob-

teve espaço para ofertar asfalto e, efetivamente, fechar negócios com a PETROBRAS.

De  todo o  traçado,  nota-se  que  as  condutas  praticadas  pelos  integrantes  do  grupo

BRASIL  TRADE,  consubstanciadas  em  crimes  de  corrupção  ativa,  passiva  e  lavagem  de

dinheiro, foram  exitosas,  haja  vista  contratação  da  empresa  SARGEANT  MARINE pela

PETROBRAS.

Assim, ao menos entre fevereiro 2010 e julho de 2012, de modo consciente, voluntário,

em concurso de pessoas, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, JORGE LUZ, BRUNO

LUZ, LUIZ EDUARDO, MÁRCIO ACHÉ, RAFAEL ACHÉ, BO HANS, CARLOS HERZ e CÂNDIDO

VACCAREZZA incorreram na prática  do delito de quadrilha,  pois  se  associaram,  de forma

estruturalmente  ordenada  e  caracterizada  pela  divisão  de  tarefas,  por  intermédio  do

denominado  grupo  BRASIL  TRADE,  com  a  finalidade  de  cometer  crimes  contra  a

administração  pública  e  em  detrimento  da  PETROBRAS,  notadamente,  oferecimento  de

vantagens indevidas a agentes públicos com o fim de obter contratos na estatal, bem como

repartir  entre  si,  mediante  adoção  de  técnicas  de  ocultação  e  dissimulação  de  valores,  o

produto  do  crime.  Ademais,  ao  menos  entre  setembro  de  2010  e  julho  de  201277,  o

denunciado CARLOS BARBOSA também integrou o grupo criminoso, incorrendo na prática do

delito quadrilha.78

Nesses termos, agindo dolosamente, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO, BO HANS, CARLOS

HERZ,  RAFAEL  ACHÉ,  CARLOS  BARBOSA e  CÂNDIDO  VACCAREZZA, incorreram,  por  1

(uma) vez, na prática do delito do previsto no art. 288 Código Penal (redação original). Deixa-se

76 ANEXO10
77 Data do último pagamento identificado
78 Em que pese as condutas por eles praticadas se amolde perfeitamente ao delito de organização criminosa,

previsto no artigo 2º, §4º, II, III e V da Lei 12.850/13, tal lei somente passou a vigorar a partir de 17 de setembro
de 2013, motivo pelo qual a imputação se dá ao crime de quadrilha, previsto no artigo 288 do Código Penal, em
sua redação original:  “associarem-se,  mais  de três pessoas,  em quadrilha ou bando,  para o fim de cometer
crimes”.

 42/85



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

de imputar o delito de quadrilha em face de JORGE LUZ e MÁRCIO ACHÉ, em razão da causa

de redução de prescrição prevista no artigo 115 do Código Penal. (CONJUNTO DE FATOS 01)

IV – DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA:

No período compreendido entre 15/03/2010 e 31/12/2011, os membros do denominado

grupo BRASIL TRADE, JORGE LUZ, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO, CARLOS HERZ, BO HANS,

por 17 (dezessete) vezes, MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ, por 12 (doze) vezes, previamente

ajustados,  em unidade de desígnios  e mediante  divisão de tarefas,  de modo consciente  e

voluntário, ofereceram  e  prometeram  vantagens  indevidas  por  17  (dezessete)  vezes  para

agentes públicos em razão do cargo, no total de USD 2.107.085,54 (dois milhões, cento e sete

mil e oitenta e cinco dólares americanos e cinquenta e quatro centavos), sendo 5 (cinco) vezes

para PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, 5 (cinco) vezes

a MÁRCIO ACHÉ, então coordenador na Gerência Executiva de Abastecimento da PETROBRAS,

5  (cinco)  vezes  para  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  então  Deputado  Federal  pelo  Partido  dos

Trabalhadores, e por 2 (duas) vezes a CARLOS BARBOSA, Gerente de Comércio e Produtos da

PETROBRAS,  para  determiná-los  a  praticar,  omitir  e  retardar  atos  de  ofício,  em  razão  da

negociação, celebração e execução de 05 (cinco) operações para fornecimento de asfalto pela

SARGEANT MARINE a PETROBRAS. Em consequência das promessas e das vantagens indevidas

recebidas, PAULO ROBERTO COSTA,  MÁRCIO ACHÉ, CARLOS BARBOSA, assim como o ex-

Deputado  Federal  CÂNDIDO  VACCAREZZA efetivamente  agiram  com  infração  ao  dever

funcional  de  observância  aos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e  impessoalidade,  para

indevidamente  influírem  no  processo  de  contratação  de  05  (cinco)  operações  para

fornecimento de asfalto pela SARGEANT MARINE a PETROBRAS. (CONJUNTO DE FATOS 02)

Por outro lado,  no mesmo período, compreendido entre 15/03/2010 e 31/12/2011, em

razão de suas funções públicas, PAULO ROBERTO COSTA, por 5 (cinco) vezes, MÁRCIO ACHÉ

CORDEIRO,  por  5  (cinco)  vezes, CÂNDIDO VACCAREZZA, por  5  (cinco)  vezes  e  CARLOS

BARBOSA, por 2 (duas) vezes, de modo consciente e voluntário, aceitaram as promessas e

solicitaram,  para  si  e  para  integrantes  do  Partido  dos  Trabalhadores,  vantagens  indevidas

oferecidas por integrantes do grupo BRASIL TRADE no contexto da negociação, celebração e

execução de 05 (cinco) operações para fornecimento de asfalto pela  SARGEANT MARINE a

PETROBRAS. Os denunciados MÁRCIO ACHÉ, CÂNDIDO VACCAREZZA e CARLOS BARBOSA
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receberam a vantagem indevida, as quais foram repassadas por meio de atos de ocultação da

origem e natureza criminosa, e praticaram atos de ofício com infração aos deveres funcionais,

inclusive com inobservância dos  princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, para

indevidamente  influírem  no  processo  de  contratação  de  05  (cinco)  operações  para

fornecimento de asfalto pela SARGEANT MARINE a PETROBRAS. (CONJUNTO DE FATOS 03)

No caso, até o ano de 2010, a empresa americana ASPHALTOS TRADE era a principal

fornecedora de asfalto para a PETROBRAS. Tal fato motivou pessoas relacionadas à empresa

SARGEANT MARINE, entre elas CARLOS HERZ,  BO HANS e  LUIZ EDUARDO, a contatarem

JORGE LUZ, relatando que a pessoa jurídica não era chamada pela PETROBRAS para ofertar

seus produtos, e que gostariam que o lobista, influente dentro da PETROBRAS, auxiliasse a

modificar esse quadro.

Um  dos  contatos  de JORGE  LUZ dentro  da  PETROBRAS  era  MARCIO  ACHÉ,

coordenador e assistente direto do Gerente Executivo de Marketing e Comercialização JOSÉ

RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA. No caso específico do asfalto, por estar dentro de sua área de

contratação, MÁRCIO ACHÉ tinha condições de fornecer informações privilegiadas aos outros

denunciados, como de fato o fez, garantindo o intento do grupo criminoso nas contratações

com a PETROBRAS.

Para  viabilizar  a  contratação  da  SARGEANT pela  PETROBRAS  e,  consequentemente,

atingir os intentos criminosos e obter vantagens indevidas, os denunciados criaram um grupo

denominado BRASIL TRADE.

O grupo se reuniu, num primeiro momento, com PAULO ROBERTO COSTA para solicitar

que a SARGEANT MARINE fosse chamada para ofertar preço de venda de asfalto, ocasião em

que PAULO ROBERTO COSTA deu a  entender que já  havia  um acordo prévio,  na  área de

asfalto, com a empresa ASPHALTOS, articulado com o gerente da área, na época, SILLAS OLIVA

FILHO, bem como com o Partido Progressista, que apoiava a permanência de PAULO ROBERTO

COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. 

Ante a existência desse acordo com a ASPHALTOS, que era apadrinhado pelo Partido

Progressista, PAULO ROBERTO COSTA inicialmente não cedeu espaço à SARGEANT MARINE.

Por essa razão, JORGE LUZ resolveu buscar suporte com CÂNDIDO VACCAREZZA, uma

força política capaz de auxiliar a cooptação de PAULO ROBERTO COSTA e fazer com que a

PETROBRAS concedesse oportunidades para a  SARGEANT MARINE.  Para tanto,  JORGE LUZ

ajustado com os demais integrantes do grupo BRASIL TRADE, ofereceu e prometeu vantagens
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indevidas para  CÂNDIDO VACCAREZZA, por 5 (cinco) vezes, para que o então parlamentar

intercedesse  junto  a  PETROBRAS, a  fim  de  que  fosse  bem-sucedida  cada  tentativa  de

obtenção de operações de fornecimento de asfalto pela SARGEANT à estatal.

Por  sua  vez, CÂNDIDO  VACCAREZZA,  então  deputado  federal  pelo  Partido  dos

Trabalhadores, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, aceitou a promessa, bem

como solicitou aos integrantes do grupo BRASIL TRADE vantagens indevidas para, em razão

de seu cargo e de sua força política, intervir, a cada tentativa de contratação, junto a PAULO

ROBERTO  COSTA  objetivando  o  fornecimento  de  asfalto  para  a  estatal  pela  SARGEANT

MARINE.  Relevante  o  fato  de  que,  naquela  época,  o  Partido  dos  Trabalhadores  dava

sustentação à  manutenção de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria  de Abastecimento da

PETROBRAS.

Posteriormente,  e  após  a  efetiva  intervenção  de CÂNDIDO  VACCAREZZA,  houve

sucesso na aproximação do Grupo BRASIL TRADE com o então Diretor de Abastecimento da

PETROBRAS, ocasião em que, ajustados entre si,  JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,  LUIZ EDUARDO,

CARLOS  HERZ,  BO  HANS,  MÁRCIO  ACHÉ e  RAFAEL  ACHÉ,  ofereceram  e  prometeram

vantagens indevidas para PAULO ROBERTO COSTA, por 5 (cinco) vezes, para que, em razão do

cargo, adotasse atos de ofício para proporcionar a contratação da SARGEANT MARINE pela

PETROBRAS.

Por sua vez, PAULO ROBERTO COSTA, por 5 (cinco) vezes, em razão de seu cargo, aceitou

a promessa e recebeu vantagens indevidas, cedendo espaço para que a SARGEANT MARINE

passasse  a  ser  contratada  pela  PETROBRAS  e  obtivesse  em  cinco  ocasiões  operações  de

fornecimento de asfalto para a estatal brasileira.

Também  para  o  sucesso  do  intento  criminoso,  JORGE  LUZ,  BRUNO  LUZ,  LUIZ

EDUARDO,  CARLOS HERZ  e  BO HANS, ofereceram e prometeram vantagens indevidas  a

MARCIO ACHÉ, por 5 (cinco) vezes, o qual além de aceitar e solicitar as vantagens indevidas

em razão do cargo, passou a integrar o denominado grupo BRASIL TRADE em conjunto com

RAFAEL ACHÉ, sendo o elo inicial entre o grupo e a PETROBRAS. O papel de MARCIO ACHÉ

estava bem delineado na ata “Reunião Trading em 02/02/2010: 2.3. Márcio cooptar agentes

internos” e, foi ele o responsável por fornecer informações sigilosas ao grupo BRASIL TRADE,

consubstanciadas na fórmula que era utilizada para o cálculo do preço do asfalto a ser vendido

para a PETROBRAS. A denominada “fórmula” era o preço máximo aceito pela PETROBRAS para

a  compra  do  asfalto,  e  foi  utilizada  para  que  a  proposta  da  SARGEANT  MARINE fosse
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preparada de modo a maximizar o produto do crime que seria repartido entre os integrantes

do  grupo  BRASIL  TRADE.  Além  disso,  MÁRCIO  ACHÉ manteve  constantes  e  incomuns

contatos telefônicos com LUIZ EDUARDO e efetuou reuniões presenciais com representantes

da  SARGEANT MARINE,  condutas  essas  estranhas  a  suas  funções,  pois  a  negociação  de

contratos não estava sob sua responsabilidade, conforme identificado pela Comissão Interna

de Apuração da PETROBRAS79. 

Foi assim que, ajustado com os integrantes do grupo BRASIL TRADE, o então Diretor de

Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA passou o nome da empresa SARGEANT MARINE

para seu subordinado, SILLAS OLIVA FILHO, a fim de que fossem concedidas oportunidades de

contratação da pessoa jurídica pela estatal petrolífera.

Num primeiro momento,  SILLAS demonstrou dificuldades em prestigiar a  SARGEANT

MARINE,  pois  ainda tinha um compromisso político com a ASPHALTOS, motivo pelo qual,

inicialmente, a divisão das demandas ficou em 90% para a ASPHALTOS e o restante para a

SARGEANT MARINE. 

Logo na sequência, SILLAS deixou o cargo de gerente-geral de comércio de produtos

especiais da PETROBRAS, sendo substituído por  CARLOS BARBOSA,  que estava disposto a

participar dos negócios do grupo BRASIL TRADE. 

A partir do momento em que houve a troca do gerente-geral, JORGE LUZ, BRUNO LUZ,

LUIZ  EDUARDO,  CARLOS  HERZ,  BO HANS,  MÁRCIO ACHÉ e  RAFAEL  ACHÉ,  mediante

divisão  de  tarefas,  oferecerem  e  prometeram  vantagens  indevidas  para  o  novo  gerente

CARLOS BARBOSA, o qual, por 2 (duas) vezes, as solicitou e aceitou em razão do cargo, com a

incumbência de interceder em favor do Grupo BRASIL TRADE e facilitar o fornecimento de

asfalto a PETROBRAS pela SARGEANT MARINE, o que se concretizou, a partir de 14/10/2010,

por meio de 2 (duas) operações. No contexto da cooptação, CARLOS BARBOSA recebeu uma

passagem aérea  da  empresa  SARGEANT MARINE para  ir  até  Miami,  com  o  objetivo  de

“explorar as alternativas e o mercado de asfalto”, em setembro de 2010, consoante apontado

pelo Relatório da Comissão Interna de Apuração – DIP DABAST 181/20138081. Na oportunidade,

CARLOS BARBOSA era esperado no aeroporto de Miami por LUIZ EDUARDO82: 

79 ANEXOS 58 a 60 – CIA DIP DABAST 181/2013, anexo 22.
80 ANEXOS 58 a 60 – CIA DIP DABAST 181/2013, anexo 22.
81Ao ser ouvido pela Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS, CARLOS BARBOSA disse que efetivamente
viajou para os Estados Unidos, e que essa viagem era particular, porém não apresentou quaisquer comprovantes
referentes a gastos de viagem. Seu superior, JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, informou, no âmbito da CIA, que CARLOS
BARBOSA não prestou contas sobre a viagem realizada
82 ANEXOS 58 a 60 – CIA DIP DABAST 181/2013, anexo 22.
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Foi após a entrada de CARLOS BARBOSA na área de produtos especiais da PETROBRAS,

que as demandas de fornecimento de asfalto se equilibraram, ficando equacionadas em 50%

para a SARGEANT e 50% para a ASPHALTOS, pois CARLOS BARBOSA recebeu instruções de

PAULO ROBERTO COSTA para que houvesse um equilíbrio entre as empresas e que ambas

fossem contempladas nas contratações.

Em suma, entre 15/03/2010 e 31/12/2011, por 17 (dezessete) vezes, JORGE LUZ, BRUNO

LUZ,  LUIZ EDUARDO,  CARLOS HERZ,  BO HANS,  e, por 12 (doze) vezes,  MÁRCIO ACHÉ  e

RAFAEL ACHÉ  ofereceram e prometeram vantagens indevidas, as quais foram solicitadas e

aceitas por  CÂNDIDO VACCAREZZA (por 5 vezes), PAULO ROBERTO COSTA (por 5 vezes) e

CARLOS ROBERTO BARBOSA  (por 2 vezes). Por sua vez,  MARCIO ACHÉ integrou o grupo

criminoso  também na  condição  de  gerente  da  PETROBRAS e,  por  5  (cinco)  vezes  aceitou

vantagens indevidas que lhe foram oferecidas por JORGE LUZ, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO,

CARLOS HERZ e BO HANS.

Os  crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva  foram  praticados  no  contexto  de  5  (cinco)

operações de fornecimento de asfalto pela SARGEANT MARINE à PETROBRAS:

a) 1a operação, no período de  28/07/2010 a 26/10/10, para fornecimento de 24.000 a

27.000 toneladas métricas de asfalto a US$ 680/MT, no valor total de  no valor de US$

17.855.128,70 (Documento 8800005306) (item IV.1);83

b)  2a operação, no período de 10/08/2010 a 08/11/2010, para fornecimento de 5.200

toneladas métricas de asfalto U$ 650/MT, no valor total de US$ 3.736.196,17(Documento

8800005313)  (item IV.1);

c)  3a operação, no período de 10/08/2010 a 08/11/2010, para fornecimento de 7.100

toneladas  métricas  de  asfalto  a  U$  650/MT,  no  valor  total  de  US$  4.965.141,88

(Documento 8800005315)84 (item IV.1);

d)  4a operação, no período de 14/10/2010 a 12/01/2011, para fornecimento de 12.400

toneladas métricas de asfalto (+/-5% a critério do vendedor) a US$ 650/TM, no valor

total de US$ 8.596.551,80 (Documento 8800007407) (item IV.2)85

e) 5a operação, no período de 21/02/2011 a 31/12/2011, para fornecimento de 50.000

(+/- 10% a critério do vendedor) toneladas métricas de asfalto, no valor total de  US$

83 Contrato spot assinado SARGEANT MARINE_ANEXO65
84 Contrato dois navios_ANEXO67
85 Contrato spot SARGEAN TRADING BV_ANEXO78
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39.111.563,11  (Documento 8800010700) (item IV. 3)86:

IV.1:  1a,  2a, e  3a operações  para  fornecimento  de  asfalto,  entre 28/07/2010  e

08/11/2010:87

No dia 17/07/2010, iniciaram-se as tratativas para a contratação da SARGEANT MARINE

pela PETROBRAS, mesma data em que LUIZ EDUARDO encaminhou mensagem de e-mail para

SILLAS OLIVA FILHO com a oferta da empresa SARGEANT MARINE, pela venda de 20.000 a

24.000 toneladas métricas de asfalto, entre agosto e setembro de 2010.88

Após, em 19/07/2010, começaram as discussões sobre o preço ofertado pela SARGEANT

MARINE, por intermédio de LUIZ EDUARDO, já que, inicialmente, a PETROBRAS não aceitara

o valor de US$720,00/MT ofertado pela empresa estrangeira.89

Nesse mesmo dia, CÂNDIDO VACCAREZZA se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA na

sede da PETROBRAS:90

Já  no  dia  20/07/2010,  a  funcionária  da  PETROBRAS,  ELISABETH  REGINA  DE  SOUZA,

encaminhou e-mail  para  LUIZ  EDUARDO solicitando  que  fosse  apresentada  proposta  nas

condições estabelecidas pela PETROBRAS, a preço de, no máximo US$630,00/MT91.

Diante da resistência de LUIZ EDUARDO em aceitar o preço estipulado pela PETROBRAS,

no dia 22/07/2010, SILLAS solicitou reunião com LUIZ EDUARDO, que contou com a presença

de BRUNO LUZ, a fim de finalizar o assunto92, tendo este registado entrada na PETROBRAS,

nos dias 22/07 e 23/07/201093:

86  Contrato SARGEANT MARINE 2011_ANEXO90
87 A PETROBRAS encaminhou por meio do ofício nº 4060/2016-JURIDICO/JGRC/DP, todos os contratos e processos

de contratação com a SARGEANT MARINE – ANEXO62
88 ANEXO61_E-mail LEDU para SILLAS em 17/07/2010.
89 Negociação SAP 8800005306 – parte 2 – ANEXO63
90 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
91 Negociação SAP 8800005306 – parte 2 – ANEXO63
92 Negociação SAP 8800005306 – parte 2 – ANEXO63
93 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício

JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
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No dia 23/07/2010, após a conversa com SILLAS,  LEDU encaminhou nova proposta da

SARGEANT MARINE, com o preço de US$ 680,00/MT.94

No mesmo dia, a funcionária da PETROBRAS, ELISABETH REGINA DE SOUZA, encaminhou

e-mail  para  LEDU,  informando que “Conforme orientação do GG Sillas Oliva Filho, estamos

confirmando o fechamento do negócio (...)”.95

Assim,  em  28/07/2010,  após  onze  dias  de  discussão  dos  detalhes  contratuais,  a

PETROBRAS celebrou com a SARGEANT MARINE a 1  a   operação  , por meio do contrato spot

para fornecimento de 24.000 a 27.000 toneladas métricas de asfalto a US$ 680/MT, num valor

total de US$ 17.855.128,70 (Documento 8800005306)96.

Dias  após,  em 06/08/2010,  iniciaram-se  as  negociações  para  contratação  da 2  a   e  3  a  

operações para fornecimento de asfalto por meio de dois navios (Asphalt Sailor e YLW) 97. No

mesmo dia, LUIZ EDUARDO registrou entrada na PETROBRAS98:

Poucos dias depois, em 10/08/2010, a PETROBRAS contratou as 2  a   e 3  a   operações  , por

meio  do  novo  contrato  spot  com  a  SARGEANT  MARINE,  abrangendo  dois  navios:  a  2a

operação para um para fornecimento de 5.000 toneladas métricas e a  3a operação  para o

fornecimento de 7.000, sendo que ambas eram cotadas a U$ 650/MT, sendo o valor total do

primeira  de US$ 3.736.196,17 e da segunda US$ 4.965.141,88 (Documentos 8800005313 e

8800005315)99.

94 Negociação SAP 8800005306 – parte 1 – ANEXO64
95 Negociação SAP 8800005306 – parte 1 – ANEXO64
96 Contrato 8800005306 – ANEXO65
97 Negociação YLW e Asphalt Sailor_ANEXO66 
98 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício

JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
99 Contrato dois navios_ANEXO67
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
22/07/2010 16:59:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
22/07/2010 18:36:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 10:15:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 10:15:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 12:13:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 12:13:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.

Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
06/08/2010 08:48:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
06/08/2010 11:47:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
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Nº do
Documento

Objeto / 1º
Item válido
do Contrato

Nome do
Fornecedor

País do
Fornecedor

Gerência do
Gerente do
Documento

Modalidade
Valor Unitário
(por tonelada

métrica)

Quantidade total
(toneladas
métricas)

Início do
Contrato

Término do
Contrato

Valor EF - MD

8800005306
CIMENTO

ASFALTICO
50/70

SARGEANT
TRADING, BV. Países Baixos AB-

MC/CPE/CEPE Spot US$ 680,00 24.000 a 27.000 28/07/2010 26/10/2010 US$ 17.855.128,70

8800005313
CIMENTO

ASFALTICO
50/70

SARGEANT
TRADING, BV. Países Baixos -

Spot US$ 650,00 12.300 (+/-5%) 10/08/2010 8/11/2010

US$ 3.736.196,17

8800005315
CIMENTO

ASFALTICO
50/70

SARGEANT
TRADING, BV. Países Baixos - US$ 4.965.141,88

No período que antecedeu à contratação das 1a,  2a, e 3a operações de fornecimento e

asfalto, LUIZ EDUARDO, BRUNO LUZ,  CÂNDIDO VACCAREZZA  e  RAFAEL ACHÉ  também

compareceram à sede da PETROBRAS com o objetivo de tratar da contratação da SARGEANT

MARINE100 101:

Logo após a celebração dos contratos, LUIZ EDUARDO e BRUNO LUZ compareceram à

sede  da  PETROBRAS,  nos  dias  11/08/2010.  13/08/2010  e  24/08/2010102,  para  discutir  com

PAULO ROBERTO COSTA os assuntos elencados no arquivo “Pauta Dabast 18-08-10.doc” 103,

100ANEXO12__Base de registro de acesso de visitantes encaminhada pela Petrobras por meio do Ofício 
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.

101Inclusive,  a  pauta  dessas  reuniões  foi  repassada  aos  integrantes  do  grupo  BRASIL  TRADE,  por  meio  das
comunicações na pasta draft do e-mail oxfordgt@gmail.com - ANEXOS 8, 11, 13, 29, 39, 44 e 46

102ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.

103Pauta Dabast 18-08-10_ANEXO68 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO
GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
12/07/2010 15:09:00 LUIZ EDUARDO ANDRADE SEM DOCUMENTO 136201 NAO INFORMADA E SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
12/07/2010 17:22:00 LUIZ EDUARDO ANDRADE SEM DOCUMENTO 136201 NAO INFORMADA S SANDRA LIMA DE OLIVEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 10:38:00 LUIZ EDUARDO LOUREIN ANDRADE SEM DOCUMENTO 136248 SARGEANT MARINE E Jose Raimundo Brandão Pereira Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 11:48:00 LUIZ EDUARDO LOUREIN ANDRADE SEM DOCUMENTO 136248 SARGEANT MARINE S Jose Raimundo Brandão Pereira Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 16:03:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E RENATA DA CONCEICAO SANTOS Petróleo Brasileiro S.A.
13/07/2010 16:54:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S RENATA DA CONCEICAO SANTOS Petróleo Brasileiro S.A.
16/07/2010 14:48:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
16/07/2010 17:01:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
19/07/2010 09:45:00 CANDIDO VACAREZA SEM DOCUMENTO 136503 NAO INFORMADA E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
19/07/2010 11:01:00 CANDIDO VACAREZA SEM DOCUMENTO 136503 NAO INFORMADA S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
19/07/2010 11:02:00 CANDIDO VACAREZA SEM DOCUMENTO 136503 NAO INFORMADA S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
22/07/2010 16:59:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
22/07/2010 18:36:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 10:15:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 10:15:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 12:13:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 12:13:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 17:47:00 RAFAEL ACHE CORDEIRO 0200113231/DIC-RJ ADVOGADO E MARGARETH SOUZA MENDES Petróleo Brasileiro S.A.
23/07/2010 17:55:00 RAFAEL ACHE CORDEIRO 0200113231/DIC-RJ ADVOGADO S MARGARETH SOUZA MENDES Petróleo Brasileiro S.A.
30/07/2010 11:04:00 RAFAEL ACHE CORDEIRO 0200113231/DIC-RJ ADVOGADO E MARGARETH SOUZA MENDES Petróleo Brasileiro S.A.
30/07/2010 11:12:00 RAFAEL ACHE CORDEIRO 0200113231/DIC-RJ ADVOGADO S MARGARETH SOUZA MENDES Petróleo Brasileiro S.A.
06/08/2010 08:48:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
06/08/2010 11:47:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S SILLAS OLIVA FILHO Petróleo Brasileiro S.A.
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destacando-se a divisão das vantagens indevidas decorrentes dos contratos celebrados pela

SARGEANT MARINE com a PETROBRAS no mês de agosto de 2010.

 Tais registros foram encontrados no arquivo “Pauta Dabast 18-08-10.doc”104 localizado

no pen-drive objeto de busca e apreensão, atribuído a BRUNO LUZ:

Do documento criado à época por BRUNO LUZ, infere-se que, até aquele momento, o

grupo BRASIL TRADE havia logrado o fornecimento de um total de cerca de 36.800 toneladas

métricas de asfalto pela  SARGEANT MARINE  (1a,  2a, e 3a operações).  O produto do crime

auferido grupo BRASIL TRADE, com base nos valores excedentes dos contratos firmados com

a  SARGEANT  MARINE, era  de  US$  25,00/TM,  de  modo  que  o  total  de  valores  obtidos

ilicitamente pelo grupo criminoso, com tais negócios, foi de US$ 920.000,00.

Desse valor, 20% era destinado à “Casa”, a título de vantagens indevidas (representada

por  PAULO  ROBERTO  COSTA),  40%  destinava-se  aos  agentes  políticos  do  Partido  dos

Trabalhadores (PT), entre os quais CÂNDIDO VACCAREZZA, e 40% era repartido, em rateio do

104Pauta Dabast 18-08-10_ANEXO68 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO
GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
11/08/2010 14:17:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E JOSE GERALDO DE SOUZA CARVALHO Petróleo Brasileiro S.A.
11/08/2010 15:34:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S JOSE GERALDO DE SOUZA CARVALHO Petróleo Brasileiro S.A.
13/08/2010 10:47:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E TILMA RAMOS COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
13/08/2010 12:36:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S TILMA RAMOS COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
24/08/2010 14:46:00 BRUNO LUZ SEM DOCUMENTO 138058 NAO INFORMADA E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
24/08/2010 15:39:00 BRUNO LUZ SEM DOCUMENTO 138058 NAO INFORMADA S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
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produto do crime, entre os integrantes do grupo BRASIL TRADE:

O produto do crime que cabia ao grupo BRASIL TRADE, na proporção de US$ 25,00/TM,

restou formalizada em contrato de consultoria firmado entre a SARGEANT TRADING BV e a

TOTAL TEC POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD, offshore controlada por JORGE LUZ

e BRUNO LUZ, celebrado com a intenção de repassar ao grupo criminoso a parcela do crime

acertada.  A  minuta  do  contrato  está  materializada  no  arquivo  “CT  TTPSI  vs  Sargeant  –

Consulting Service Agreement"105:

Assim, em virtude das 1a, 2a, e 3a operações para fornecimento de asfalto à PETROBRAS,

o grupo BRASIL TRADE recebeu transferência de US$ 929.217,66, em 15/09/2010, na conta

da  TOTAL  TEC  POWER  SOLUTIONS  INTERNATIONAL  LTD,  offshore  de  JORGE  LUZ e

BRUNO LUZ106 107:

Número da conta Nome da Conta Data Débito Crédito Moeda Origem/Destino
595348-22 Total Tec Power 15/09/10 929.217,66 USD SARGEANT TRADING B.V. AL SPUKENISSE

105 Consulting Service Agreement - SARGEANT  TRADING  BV  e  TOTAL  TEC  POWER  SOLUTIONS
INTERNATIONAL LTD. - ANEXO69  -  Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO
GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

106 Autoriza compartilhamento contas offshores LUZ_ANEXO 70 e ANEXO71
107 Extrato TOTAL TEC transferência 15.09.10_ANEXO72
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Solutions

O  valor  de  US$  929.217,66  seguiu,  então,  a  divisão,  registrada  em  documento

confeccionado  por  BRUNO LUZ  (planilha  “DIVISÃO SPOT.xls”)108 com o  apontamento  dos

valores anotados explicitamente em relação a cada uma das operações de fornecimento de

asfalto. 

Comparando-se a planilha de divisão de propinas elaborada à época por  BRUNO LUZ

com  as  Pautas  Dabast  18.08.10  e  Dabast  14.10.10,  foi  possível  identificar  que  a  palavra

“Coordenação”  refere-se  a  agentes  políticos  do Partido dos  Trabalhadores  (PT),  sendo um

deles CÂNDIDO VACCAREZZA; a palavra “Casa” refere-se a PAULO ROBERTO COSTA; as siglas

“MA e RA” referem-se a MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ; as siglas “JL e BL” relacionam-se a

JORGE LUZ e  BRUNO LUZ; a sigla “LD”  refere-se a  LUIZ EDUARDO; e as siglas “BO e CH”

estão relacionadas a BO HANS e CARLOS HERZ:

A  parte  que  cabia  a  PAULO ROBERTO COSTA (“Casa”)  foi,  ainda,  submetida  à  nova

divisão, ficando 70% com o então Diretor de Abastecimento e 30% com BRUNO LUZ e JORGE

LUZ109:

108 Planilha Divisão Spot - divisão de propina_ANEXO73 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

109 ANEXO74_Pauta Dabast 04.10.10 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO
GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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BRUNO  LUZ e  JORGE  LUZ também  ficaram  com  10%  da  parte  que  cabia  à

“Coordenação”, composta por agentes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo um

deles CÂNDIDO VACCAREZZA.

Do total de valores auferidos por BRUNO LUZ e JORGE LUZ, o primeiro ficava com 15%

e o segundo com 85%.

Em suma, em decorrência das  1a,  2a, e 3a operações para fornecimento de asfalto, o

produto dos crimes de corrupção, no importe de US$ 929.217,66, foi assim repartido entre os

integrantes do esquema delituoso:

NOME
VANTAGEM INDEVIDA

AUFERIDA

Vantagens indevidas para agentes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), entre os quais
CÂNDIDO VACCAREZZA

US$ 334.518,35

Vantagens indevidas para PAULO ROBERTO COSTA US$ 130.090,47

Vantagens indevidas para MARCIO ACHÉ e rateio do produto do crime para RAFAEL ACHÉ US$ 90.891,66
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Rateio do produto do crime para JORGE LUZ US$ 156.241,41

Rateio do produto do crime para BRUNO LUZ US$ 27.572,01

Rateio do produto do crime para LUIZ EDUARDO US$ 90.891,66

Rateio do produto do crime para ST e TC (integrantes do grupo ainda não identificados) US$ 49.506,04

Rateio do produto do crime para BO LJUNBERG e CARLOS HERZ US$ 49.506,04

TOTAL US$ 929.217,66

Nada obstante o sucesso na obtenção de tais operações, o documento “Pauta Dabast

18-08-10.doc”110, apresentado mais acima, evidencia que BRUNO LUZ fez a ressalva de que o

valor do produto do crime auferido correspondia a apenas a 10% do que seria pago caso o

contrato de longo prazo desejado pelo grupo criminoso fosse celebrado,  ou seja,  o grupo

criminoso continuou a empreender esforços para a conquista integral dos objetivos ilícitos.

Nos arquivos denominados “Ações necessárias A2 18-08-10.doc” e “Ações necessárias A2

04-10-10.doc”, confirma-se o intento do grupo BRASIL TRADE junto ao então diretor PAULO

ROBERTO COSTA para obtenção de contratos de longo prazo em benefício da SARGEANT

MARINE111:

IV.2: 4a operação para fornecimento de asfalto, entre 14/10/2010 e 12/01/2011:

A partir do início de outubro de 2010, foram iniciadas as tratativas entre a PETROBRAS e

SARGEANT MARINE para celebração de novo contrato de importação de asfaltos112, período

110 ANEXO68  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ
apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

111 ANEXO75_Ações necessárias 18.08.2010 e ANEXOS76_Ações necessária 04.10.2010 - Documentos localizados
em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA
SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos
autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 –  Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR,  Item 21,  Item Arrecadação 39
(ANEXO117)

112 Mensagens negociação PETROBRAS e SARGEANT MARINE para o contrato de 14/10/2010_ANEXO77
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em que BRUNO LUZ e RAFAEL ACHÉ compareceram à sede da PETROBRAS113:

Em 14/10/2010, a PETROBRAS celebrou com a SARGEANT MARINE a 4a operação, por

meio do contrato  spot  para fornecimento de 12.400 toneladas métricas de asfalto (+/-5% a

critério  do  vendedor)  a  US$  650/TM,  num  valor  total  de  US$  8.596.551,80  (Documento

8800007407), para fornecimento por intermédio de dois navios, um com 7100 mt (+/-5% a

critério do vendedor) e outro com 5300 mt (+/-5% a critério do vendedor)114:

Nº do
Documento

Objeto / 1º
Item válido
do Contrato

Nome do
Fornecedor

País do
Fornecedor

Gerência do
Gerente do
Documento

Modalidade
Valor Unitário
(por tonelada

métrica)

Quantidade total
(toneladas
métricas)

Início do
Contrato

Término do
Contrato

Valor EF - MD

8800007407
CIMENTO

ASFALTICO
50/70

SARGEANT
TRADING, BV. Países Baixos AB-

MC/CPE/CEPE Spot US$ 650,00 12.400 (+/-5%) 14/10/2010 12/1/2011 US$ 8.596.551,80

Esse contrato, pela parte da PETROBRAS, foi assinado por  CARLOS BARBOSA que, na

época dos fatos, havia substituído SILLAS OLIVA FILHO, no cargo de gerente Geral da área de

Abastecimento (AB-MC/CPE).

Em decorrência da obtenção da 4a operação,  BRUNO LUZ e LUIZ EDUARDO,  entre

26/10/2010 e 03/11/2010, encontraram-se com PAULO ROBERTO COSTA e MARCIO ACHÉ115

para discutir os assuntos elencados nos arquivos “Pauta Dabast 08-12-10.doc”116 e “Tópicos de

Assuntos com A2 08-12-2010.doc”117, destacando-se a divisão do produto do crime da referida

4a operação de fornecimento de asfalto:

113ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício
JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.

114 Contrato SARGEANT MARINE – PETROBRAS de 14/10/2010_ANEXO78
115 ANEXO12__Base  de  registro  de  acesso  de  visitantes  encaminhada  pela  Petrobras  por  meio  do  Ofício

JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
116 ANEXO79_Pauta Dabast 08.12.10 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO

GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

117 ANEXO80_Tópicos  de  Assuntos  com  A2  08.12.10  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
05/10/2010 12:11:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E TILMA RAMOS COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
05/10/2010 12:56:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S TILMA RAMOS COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
13/10/2010 12:38:00 RAFAEL ACHE CORDEIRO 0200113231/DIC-RJ ADVOGADO E MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
13/10/2010 12:41:00 RAFAEL ACHE CORDEIRO 0200113231/DIC-RJ ADVOGADO S MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
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Assim, o grupo BRASIL TRADE logrou contratar mais dois navios em base  spot  para o

fornecimento de um total de cerca de 12.100 toneladas métricas de asfalto pela  SARGEANT

MARINE (contrato de 14/10/2010). Com a nova operação, o produto do crime recebido pelo

grupo BRASIL TRADE, com base nos valores excedentes do contrato, seria de US$ 25,00/TM.

Foi assim que, o grupo  BRASIL TRADE  recebeu da  SARGEANT MARINE  a quantia de  US$

305.402,25, por meio de transferências efetivadas em 21/12/2010 e 07/01/2011, na conta da

TOTAL TEC POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD,  offshore  de JORGE LUZ e  BRUNO

LUZ118:

Número da conta Nome da Conta Data Débito Crédito Moeda Origem/Destino
595348-22 Total Tec Power Solutions 21/12/2010 174.441,50 USD SARGEANT TRADING LTD MILITARY TRL SU
595348-22 Total Tec Power Solutions 07/01/2011 130.960,75 USD SARGEANT TRADING B.V. AL SPIJKENISSE

O valor  de  US$ 305.402,25,  obtido com a  4a operação de  fornecimento de asflato,

seguiu a divisão, registrada em documento confeccionado por BRUNO LUZ (planilha “DIVISÃO

SPOT.xls”)119.

118 Extrato TOTAL TEC transferência de 21/10/2010 e 07/01/2011_ANEXO81
119 ANEXO73  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ

apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
26/10/2010 16:30:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E KELLY TARDELLI DA COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
26/10/2010 17:01:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S KELLY TARDELLI DA COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
26/10/2010 17:04:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S KELLY TARDELLI DA COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
28/10/2010 09:48:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E LUIZ CARLOS TEIXEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
28/10/2010 11:00:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S LUIZ CARLOS TEIXEIRA Petróleo Brasileiro S.A.
03/11/2010 15:21:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
03/11/2010 16:54:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
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Comparando-se a planilha de divisão de propinas elaborada à época por BRUNO LUZ

com as Pautas Dabast 18.08.10 e Dabast 14.10.10 do grupo Brasil Trade, as siglas “V1 + V2”

referem-se aos agentes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo um deles CÂNDIDO

VACCAREZZA; a sigla “M” possivelmente refere-se a personagem identificado como MURILO;

a  sigla  “DIR”  relaciona-se  a  PAULO  ROBERTO  COSTA;  a  sigla  “CAB”  refere-se  a  CARLOS

BARBOSA;  a sigla “MA” faz referência a  MÁRCIO ACHÉ  ;  a sigla “RA” refere-se a  RAFAEL

ACHÉ ; a sigla “JL” relaciona-se a JORGE LUZ; a sigla “BL” refere-se a BRUNO LUZ; e a sigla

“LD” faz referência a LUIZ EDUARDO:

A  parte  que  cabia  a  PAULO ROBERTO COSTA (“Casa”)  foi,  ainda,  submetida  a  nova

divisão, ficando 70% com o então Diretor de Abastecimento e 30% com BRUNO LUZ e JORGE

LUZ, conforme tabela abaixo.

BRUNO  LUZ e  JORGE  LUZ também  ficaram  com  10%  da  parte  que  cabia  à

“Coordenação”, composta por agentes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo um

deles CÂNDIDO VACCAREZZA.

Do total de valores auferidos por BRUNO LUZ e JORGE LUZ, o primeiro ficava com 15%

e o segundo com 85%.

SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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No  quadro  acima,  também consta  a  informação  de  que  valores  devidos  a  CARLOS

BARBOSA, MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ foram convertidos do dólar para o real à taxa de

R$ 1,6707/US$, para pagamento no Brasil.

Em suma, em decorrência da 4a operação para fornecimento de asfalto, o produto dos

crimes de corrupção, no importe de US$ 305.402,25, foi assim repartido entre os integrantes

do esquema:

NOME VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA

Vantagens indevidas para agentes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), entre os quais 
CÂNDIDO VACCAREZZA

US$ 96.300,00

Repartição do produto do crime para pessoa identificada apenas pelo nome MURILO US$ 40.000,00

Vantagens indevidas para PAULO ROBERTO COSTA US$ 31.990,07

Vantagens indevida para CARLOS BARBOSA US$ 35.014,45

Vantagens indevidas para MARCIO ACHÉ US$ 25.895,24

Rateio do produto do crime para RAFAEL ACHÉ US$ 4.447,65

Rateio do produto do crime para JORGE LUZ US$ 42.760,32

Rateio do produto do crime para BRUNO LUZ US$ 7.545,94

Rateio do produto do crime para LUIZ EDUARDO US$ 21.448,58

TOTAL US$ 305.402,25

De se  ver  que  no pen-drive  apreendido,  atribuído a  BRUNO LUZ,  foi  identificado o

arquivo “Crédito ref Sargeant.doc”120, elaborado para informar a PAULO ROBERTO COSTA que,

até aquele momento, ele possuía um crédito de propina total de US$ 162.080,54, referentes 1a,

120 ANEXO82  -   Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ
apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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2a, e 3a operações, e que, em razão de contrato para fornecimento de asfalto em 2011 (5a

operação),  ele faria jus a uma propina estimada em US$ 75.600,00. O documento também

contém explicação de que, nos contratos spot, a propina seria proporcionalmente maior do que

nos contratos a termo, pois nestes últimos, via de regra, o preço seria calculado com fórmula

baseada em índices de referência:

O arquivo “Pauta  Dabast  23-01-11.doc”121,  confeccionado por  BRUNO LUZ,  além de

informar a PAULO ROBERTO COSTA o seu crédito de propina, denota também que, até aquele

momento, US$ 478.687,06 haviam sido repassados para os agentes políticos do Partido dos

Trabalhadores (PT), sendo um deles CÂNDIDO VACCAREZZA. Em verdade, considerando que

BRUNO LUZ e JORGE LUZ ficavam com 10% da parte que cabia à “Coordenação”, composta

por  agentes  políticos  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  de  se  concluir  que  o  valor

efetivamente repassado para os agentes políticos, aí incluído CÂNDIDO VACCAREZZA, foi de

US$  430.818,35.  No  mesmo  sentido,  o  documento  “Pauta  Dabast  14-02-11.doc”122,  que

também faz referência a 5a operação para fornecimento pela SARGEANT de 50.000 mt no ano

de 2011.

121Pauta Dabast 23.01.11_ANEXO83 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO
GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

122 Pauta Dabast 14.02.11-  ANEXO84 -  Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO
GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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IV.3. 5a operação para fornecimento de asfalto, no período de 21/02/2011 a 31/12/2011:

Em 06/01/2011, a SARGEANT MARINE encaminhou para a PETROBRAS proposta para o

fornecimento de asfalto,  para o ano de 2011123.  De imediato,  no dia  07/01/2011,  CARLOS

BARBOSA, que  era  o  gerente  Geral  da  área  de  Abastecimento (AB-MC/CPE),  solicitou ao

representante  da  SARGEANT  MARINE, ROBERTO  FINOCCHI,  que  fossem  feitas  algumas

alterações na proposta124. 

Nos dias 25/01/2011 e 31/01/2011 LUIZ EDUARDO e  BO HANS estiveram na sede da

PETROBRAS para tratar da contratação da SARGEANT MARIINE, e reuniram-se com CARLOS

BARBOSA e MARCIO ACHÉ. 125

Nos  dias  31/01/2011  e  04/02/2011,  LUIZ  EDUARDO encaminhou  mensagem  para

CARLOS BARBOSA com algumas cláusulas que deveriam ser revistas em relação à logística do

contrato a ser firmado entre a SARGEANT MARINE e a PETROBRAS.126 

123 Mensagem de 06/01/2011 do representante da SARGEANT para CARLOS BARBOSA_ANEXO85
124 Resposta de CARLOS BARBOSA à proposta da SM_ANEXO86
125 ANEXO12__Base de registro de acesso de visitantes encaminhada pela Petrobras por meio do Ofício 

JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
126 Mensagens LEDU sobre revisão de cláusulas contratuais_ANEXO87 e ANEXO88 -  Documento localizado em

pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
25/01/2011 11:17:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA Petróleo Brasileiro S.A.
25/01/2011 12:49:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA Petróleo Brasileiro S.A.
31/01/2011 11:04:00 BO HANS VILHELM LJUNBERG V4900970 FUNTH E MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
31/01/2011 12:03:00 BO HANS VILHELM LJUNBERG V4900970 FUNTH S MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
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No  dia  08/02/2011,  LUIZ  EDUARDO encaminhou  outra  mensagem  para  CARLOS

BARBOSA, com informações sobre a SARGEANT TRADING, para inclusão no contrato.127

No  dia  09/02/2011, LUIZ  EDUARDO se  reuniu  com MARCIO  ACHÉ na  sede  da

PETROBRAS para tratar da contratação128:

Em 15/02/2011 BRUNO LUZ também esteve na PETROBRAS para tratar da contratação

da SARGEANT MARINE129:

Já em 21/02/2011, a PETROBRAS celebrou com a SARGEANT MARINE a 5  a   operação  ,

por meio de contrato a termo para fornecimento de 50.000 toneladas métricas de asfalto (+/-

10% a critério do vendedor)130:

Nº do
Documento

Objeto / 1º
Item válido
do Contrato

Nome do
Fornecedor

País do
Fornecedor

Gerência do
Gerente do
Documento

Modalidade
Valor Unitário
(por tonelada

métrica)

Quantidade total
(toneladas
métricas)

Início do
Contrato

Término do
Contrato

Valor EF - MD

8800010700
CIMENTO

ASFALTICO
50/70

SARGEANT
TRADING LTD

Estados
Unidos - Termo Calculado com

base em fórmula 50.000 (+/-10%) 21/02/2011 31/12/2011 US$ 39.111.563,11

Durante a execução da operação LUIZ EDUARDO e BRUNO LUZ compareceram à sede

da PETROBRAS,  nos dias 03/03/2011,  14/06/2011 e 29/09/2011,  ocasiões em que trataram

com MARCIO ACHÉ e PAULO ROBERTO COSTA.131

SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos
autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 –  Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR,  Item 21,  Item Arrecadação 39
(ANEXO117)

127 Mensagem de 08/02/2011_ANEXO89
128 ANEXO12__Base de registro de acesso de visitantes encaminhada pela Petrobras por meio do Ofício 

JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
129 ANEXO12__Base de registro de acesso de visitantes encaminhada pela Petrobras por meio do Ofício 

JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
130 Contrato SARGEANT MARINE 2011_ANEXO90
131 ANEXO12__Base de registro de acesso de visitantes encaminhada pela Petrobras por meio do Ofício 

JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
09/02/2011 14:46:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
09/02/2011 15:55:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.

Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
15/02/2011 14:30:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E Fernando Jose Cunha Petróleo Brasileiro S.A.
15/02/2011 15:16:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S Fernando Jose Cunha Petróleo Brasileiro S.A.
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Nos documentos “Pauta Dabast 14-02-11.doc”132,  confeccionados por  BRUNO LUZ,  e

“Crédito  ref  Sargeant.doc”133,  PAULO  ROBERTO  COSTA  foi  informado  da 5a operação,

consubstanciada no contrato celebrado com a  SARGEANT MARINE  para fornecimento de

50.000MT de asfalto, vigente de 21/02/2011 a 31/12/2011 e que, em razão disso, fez jus a uma

propina estimada em US$ 75.600,00:

Em virtude da 5ª operação, o grupo BRASIL TRADE recebeu da SARGEANT MARINE (e

da empresa BITMAR, pertencente ao mesmo grupo) sete transferências, entre  03/05/2011 e

31/01/2012,  que  totalizaram  US$  872.465,63,  nas  contas  da  TOTAL  TEC  POWER

SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD134 e da PENTAGRAM ENGINEERING LTD135, offshores de

JORGE LUZ e BRUNO LUZ:

132 ANEXO84  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ
apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

133 ANEXO82  -  Documento  localizado  em  pendrive cujo  conteúdo  é  atribuído  a  BRUNO  GONÇALVES  LUZ
apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-86.2017.4.04.7000  –  Laudo  nº  1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

134 Extratos TOTAL TEC transferências de maio a julho de 2011_ANEXO91
135 Extratos PENTAGRAM transferências de outubro de 2011 a janeiro de 2012_ANEXO92
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Data de Acesso Nome do Visitante Numero do Documento Empresa Direção Nome do Liberador Empresa
03/03/2011 10:37:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE E MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
03/03/2011 11:55:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 039622170/DIC-RJ SARGENTE MARINE S MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
14/06/2011 15:08:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS E PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
14/06/2011 15:37:00 BRUNO GONCALVES LUZ 0102711850/DIC-RJ GEA PROJETOS S PAULO ROBERTO COSTA Petróleo Brasileiro S.A.
29/09/2011 14:48:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 60326085734 SARGEANT E MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
29/09/2011 15:13:00 LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 60326085734 SARGEANT S MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO Petróleo Brasileiro S.A.
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Número da conta Nome da Conta Data Débito Crédito Moeda Origem/Destino
595348-22 Total Tec Power Solutions 03/05/11 128.430,00 USD BITMAR B. V. AL SPIJKENISSE
595348-22 Total Tec Power Solutions 23/05/11 94.302,47 USD BITMAR B. V. AL SPIJKENISSE
595348-22 Total Tec Power Solutions 19/07/11 93.848,35 USD SARGEANT TRADING LTD H+J CORPORATE S
682852-5 Pentagram Engineering Ltd. 04/10/11 126.552,24 USD SARGEANT TRADING LTD
682852-5 Pentagram Engineering Ltd. 04/11/11 95.018,85 USD SARGEANT TRADING LTD
682852-5 Pentagram Engineering Ltd. 28/11/11 94.287,94 USD SARGEANT TRADING LTD
682852-5 Pentagram Engineering Ltd. 08/12/11 126.629,38 USD SARGEANT TRADING LTD
682852-5 Pentagram Engineering Ltd. 31/01/12 113.396,40 USD SARGEANT EUROPE CO.PERATIEF U.A.

Em documento apreendido na residência de PAULO ROBERTO COSTA,  intitulado “BETO-

RELATÓRIO MENSAL MAI 2013-valores relativos ao PR”136,  também há menção ao saldo de

propina  referente  a  5a operação  para  fornecimento de 50.000 toneladas  métricas  e  a  um

contrato spot ainda não individualizado:

É certo, portanto, que, nos moldes das 1a, 2a, 3a e 4a operações, também com relação a

5a operação o grupo BRASIL TRADE angariou valores oriundos dos crimes praticados por meio

de depósitos efetuados pelas empresas do Grupo SARGEANT MARINE nas contas das offshores

TOTAL TEC e PENTAGRAM ENGINEERING LTD, controladas por JORGE LUZ e BRUNO LUZ. 

Assim, em razão da 5ª operação, o valor de US$ 872.465,63 foi dividido atendendo-se

ao critério “COORDENAÇÃO (35%), CASA (15%) e OPERAÇÃO (50%)”, respectivamente. 

A  parte  que  cabia  a  PAULO ROBERTO COSTA (“Casa”)  foi,  ainda,  submetida  a  nova

divisão, ficando 70% com o então Diretor de Abastecimento e 30% com BRUNO LUZ e JORGE

LUZ, conforme tabela abaixo.

BRUNO  LUZ e  JORGE  LUZ também  ficaram  com  10%  da  parte  que  cabia  à

“Coordenação”, composta por agentes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo um

deles CÂNDIDO VACCAREZZA.

Do total de valores auferidos por BRUNO LUZ e JORGE LUZ, o primeiro ficava com 15%

e o segundo com 85%.

Em suma, em decorrência da 5a operação para fornecimento de asfalto, o produto dos

crimes de corrupção, no importe de US$ 872.465,63, foi assim repartido entre os integrantes

do esquema:

NOME VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA

136 ANEXO93
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Vantagens indevidas para agentes políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), entre os quais 
CÂNDIDO VACCAREZZA

US$ 274.826,67

Repartição do produto do crime para pessoa identificada apenas pelo nome MURILO US$ 113.507,78

Vantagens indevidas para PAULO ROBERTO COSTA US$ 91.608,89

Vantagens indevida para CARLOS BARBOSA US$ 100.246,30

Vantagens indevidas para MARCIO ACHÉ US$ 74.159,58

Rateio do produto do crime para RAFAEL ACHÉ US$ 12.738,00

Rateio do produto do crime para JORGE LUZ US$ 122.363,30

Rateio do produto do crime para BRUNO LUZ US$ 21.593,52

Rateio do produto do crime para LUIZ EDUARDO US$ 61.421,58

TOTAL US$ 872.465,63

IV.4: Dos recebimentos das vantagens indevidas:

Em  decorrência  da  solicitação  e  aceitação  das  vantagens  indevidas  oferecidas  pelos

integrantes do GRUPO BRASIL TRADE, em razão das 5 (cinco) operações de fornecimento de

asfalto da SARGEANT MARINE à PETROBRAS, os agentes públicos corrompidos em razão do

cargo, receberam, ao menos parte das vantagens indevidas a si destinadas, da seguinte forma:

a) a PAULO ROBERTO COSTA, nos termos do item V.3 desta denúncia, foi transferida a

quantia de USD 282.301,48 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e um dólares americanos e

quarenta e oito centavos), com a adoção de atos de ocultação e dissimulação da origem e

natureza criminosa, na conta da offshore OST INVEST;

b)  a CÂNDIDO  VACCAREZZA e  agentes  políticos,  nos  termos  do  item  V.4  desta

denúncia,  foram  destinadas  a  quantia  de  USD  518.500,00  (quinhentos  e  dezoito  mil  e

quinhentos dólares americanos), com a adoção de atos de ocultação e dissimulação da origem

e  natureza  criminosa,  por  meio  de  remessa  de  valores  para  contas  offshores de  PAULO

ARRUDA no exterior e posterior disponibilização de valores em reais  no Brasil;  CÂNDIDO

VACCAREZZA, com ocultação da origem e natureza criminosa, após a conversão dos valores

que lhe cabiam em dólares para o correspondente em reais,  à margem do sistema oficial,

recebeu em espécie a quantia de aproximadamente R$ 400.000,00, por intermédio de JORGE

LUZ, em ao menos 3 (três) oportunidades: (1) em um restaurante no Aeroporto de Congonhas;

(2) em um restaurante no aeroporto de Campinas/SP; (3) e uma entrega para ANA CLÁUDIA,

pessoa da estriga confiança da CÂNDIDO VACCAREZZA. Em oitiva, CÂNDIDO VACCAREZZA

admitiu diversos encontros e almoços com JORGE LUZ em restaurantes diversos, inclusive nos

locais  de  entrega  apontados,  quais  sejam,  aeroportos  de  Congonhas,  Santos  Dumont  e
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Campinas/SP.137 Parte dos valores em espécie, no importe de R$ 122.000,00 (cento e vinte e

dois mil reais), foi objeto de apreensão na residência de CÂNDIDO VACCAREZZA138.

c)  A  CARLOS  MARTINS  BARBOSA, nos  termos  do  item  V.5  desta  denúncia, foi

transferida a quantia de U$ 168.042,73 (cento e sessenta e oito mil e quarenta e dois dólares

americano  e  setenta  e  três  centavos  americanos),  com  a  adoção  de  atos  de  ocultação  e

dissimulação da origem e natureza criminosa,  em conta bancária no exterior pertencente a

LUIZ EDUARDO que, posteriormente, efetuou a entrega ao agente público;

d) A MARCIO ACHÉ, em conjunto com RAFAEL ACHÉ,  nos termos do item V.6 desta

denúncia, foi destinada a quantia de U$ 115.853,00 (cento e quinze mil, oitocentos e cinquenta

e três dólares americanos), com a adoção de atos de ocultação e dissimulação da origem e

natureza criminosa,  com a transferência de valores para as  contas  da empresa ROSY BLUE

DMCC,  mediante  a  utilização  dos  valores  ilícitos  na  atividade  econômica  e  financeira  e

conversão em ativos pretensamente lícitos.

Em conclusão, os denunciados JORGE LUZ, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO, BO HANS e

CARLOS HERZ,  por 17 (dezessete)  vezes,  RAFAEL ACHÉ e MÁRCIO ACHÉ,  por 12 (doze)

vezes, agindo dolosamente, incorreram na prática do delito previsto no artigo 333,  caput, do

CP. (CONJUNTO DE FATOS 02) 

Por sua vez, CÂNDIDO VACCAREZZA, por 5 (cinco) vezes, MÁRCIO ACHÉ, por 5 (cinco)

vezes, e CARLOS BARBOSA, por 2 (duas) vezes, agindo dolosamente, incorreram na prática do

delito previsto no artigo 317, §1º c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal  do Código Penal.

(CONJUNTO DE FATOS 03)

V. LAVAGEM DE ATIVOS

V.1. DOS CRIMES ANTECEDENTES:

V.1.1. Corrupção, Lavagem de Ativos

A lavagem de capitais imputada aos denunciados está escorada em crimes antecedentes,

notadamente  crimes contra  a  Administração Pública  (corrupção passiva  e  ativa),  bem

como crimes de quadrilha e lavagem de ativos, todos praticados no contexto de contratos

137 ANEXO114_Depoimento prestado por CÂNDIDO VACCAREZZA nos autos de Inquérito Policial nº 5033355-
88.2015.4.04.7000

138 ANEXO119_ Autos de Apreensão Vaccarezza autos 5033355-88.2015.4.04.7000, evento 51_AP_INQPOL16
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celebrados pela empresa SARGEANT MARINE com a PETROBRAS.

V.2 – Lavagem de Dinheiro: Transferências da SARGEANT para TOTAL TEC:

No período compreendido entre 01/06/2010 e 31/01/2012, os denunciados JORGE LUZ,

BRUNO LUZ,  LUIZ EDUARDO,  CARLOS HERZ,  BO HANS,  MÁRCIO ACHÉ, RAFAEL ACHÉ,

CARLOS BARBOSA, CÂNDIDO VACCAREZZA e PAULO ROBERTO COSTA, entre si ajustados,

com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, de forma consciente e voluntária,

ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e

propriedade de aproximadamente USD 2.107.085,54 (dois milhões cento e sete mil e oitenta e

cinco  dólares  americanos  e  cinquenta  e  quatro  centavos)  provenientes  dos  crimes

antecedentes  praticados  contra  a  Administração  Pública, por  de  meio  de  11  (onze)

transferências não declaradas e sub-reptícias das empresas do Grupo SARGEANT MARINE em

favor das offshores TOTAL TEC e PENTAGRAM ENGINEERING, controladas por JORGE LUZ e

BRUNO LUZ, dissimuladamente justificadas em contrato fictício celebrado pela  SARGEANT

MARINE, representada por LUIZ EDUARDO,  com a TOTAL TEC POWER SOLUTIONS INTL.

LTDA.,  tudo com o fim de desvincular os valores provenientes dos delitos antecedentes dos

contratos celebrados pela SARGEANT MARINE com a PETROBRAS e promoverem, por meio

de operações subsequentes, com dissimulação da ocultação da origem e natureza criminosa, o

rateio dos produtos dos crimes aos destinatários do  GRUPO BRASIL TRADE e aos agentes

públicos  PAULO  ROBERTO  COSTA,  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  MÁRCIO  ACHÉ  e CARLOS

BARBOSA com distanciamento  da  origem  ilícita  e  quebra  do  rastro  financeiro,  tornando,

inclusive, dificultosa a investigação dos delitos pelas autoridades financeiras e de persecução

penal. (CONJUNTO DE FATOS 04)

Após  a  prática  dos  crimes  antecedentes  e  com  a  celebração  dos  contratos  de

fornecimento de asfalto pela  SARGEANT MARINE à  PETROBRAS,  os integrantes do grupo

BRASIL  TRADE,  JORGE  LUZ,  BRUNO  LUZ,  LUIZ  EDUARDO,  CARLOS   HERZ,  BO  HANS,

MÁRCIO ACHÉ e  RAFAEL ACHÉ e os agentes públicos PAULO ROBERTO COSTA, CÂNDIDO

VACCAREZZA e CARLOS BARBOSA, ajustaram que o repasse dos valores oriundos dos crimes

antecedentes (vantagens indevidas e repartição do produto do crime) seriam efetuados com a

adoção  de  mecanismos  para  ocultação  e  dissimulação  da  natureza,  origem,  localização,

disposição, movimentação e propriedade.
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Para  tanto,  na  divisão  de  tarefas,  coube  a  JORGE  LUZ  e BRUNO  LUZ,  lobistas  e

operadores financeiros,  ajustados com os demais, a tarefa de operacionalizar a lavagem de

ativos e efetuar a distribuição do produto dos crimes aos denunciados, com a incumbência de

efetuar o distanciamento dos valores da sua origem ilícita e a quebra do rastro financeiro, tudo

com intuito de ocultar  e  dissimular  a  origem e natureza  criminosa,  bem como dificultar  a

investigação pelas autoridades financeiras e de persecução penal. De posse dos valores ilícitos

repassados pela SARGEANT MARINE, os denunciados JORGE LUZ e BRUNO LUZ, ajustados

com os demais, e a partir das indicações de preferência dos beneficiários finais, acertariam a

melhor  forma  dos  repasses,  a  exemplo  de  PAULO ROBERTO COSTA que  veio  a  indicar  a

offshore  OSTINVEST  e  CANDIDO  VACCAREZZA que  preferiu  a  realização  de  remessa  de

valores para contas offshores de doleiros no exterior, e posterior disponibilização de valores em

reais no Brasil.

Assim,  a SARGEANT TRADING  LTD, representada  por LUIZ  EDUARDO, também

integrante  do Grupo BRASIL  TRADE,  ajustado com os  demais  denunciados,  celebrou,  em

01/06/2010, um contrato fictício de consultoria com a TOTAL TEC POWER SOLUTIONS INTL.

LTDA., cujo objeto seria a elaboração de estudos sobre a indústria de asfalto no Brasil para a

SARGEANT, pelo prazo de 2 (dois) anos.139 Ao celebrar contratos fictícios de consultoria, os

denunciados visavam a dissimulação da origem e natureza criminosa dos valores, bem como o

posterior repasse e recebimento pelos beneficiários finais com a quebra do rastro financeiro e

distanciamento da origem ilícita e de seu pagador, no caso a SARGEANT MARINE.

Foi  assim que,  consumados os  crimes antecedentes,  JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,  LUIZ

EDUARDO, CARLOS HERZ, BO HANS, MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ e os agentes públicos

PAULO ROBERTO COSTA,  CÂNDIDO VACCAREZZA e CARLOS BARBOSA  acertaram que a

SARGEANT  MARINE,  dissimuladamente  calçada  no  contrato  fictício  com  a  TOTAL  TEC,

efetuaria transferência dos valores ilícitos dos crimes antecedentes em favor de BRUNO LUZ e

JORGE LUZ. A posteriori, JORGE LUZ e BRUNO LUZ, ajustados com os demais denunciados, se

incumbiriam de fazer o rateio entre os beneficiários finais dos valores.

Nos termos dos ajustes narrados e com a adoção de atos de ocultação e dissimulação da

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade,  entre 15/09/2010 e

139 ANEXO 96_Contrato simulado válido por 2 anos – Sargeant Marine e Total Tec (entregue por  JORGE LUZ e
BRUNO LUZ,  a  fim  de  subsidiar  as  declarações  por  eles  prestadas  nos  autos  de  Inquérito  Policial  sob  nº
5033355-88.2015.4.04.7000  - evento 48).
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31/01/2012,  a  partir  das  contas  titularizadas por  empresas  do grupo SARGEANT,  no caso

SARGEANT EUROPE CO.PERATIEF U.A., SARGEANT TRADING B.V. AL SPIJKENISSE, SARGEANT

TRADING  LTD,  SARGEANT  TRADING  LTD  H+J  CORPORATE  S,  SARGEANT  TRADING  LTD

MILITARY TRL SU e BITMAR B. V. AL SPIJKENISSE, foram efetuadas 11 (onze) transferências para

as  contas  offshore  TOTAL TEC  e da PENTAGRAM,  controladas por  JORGE LUZ e  BRUNO

LUZ140 141:

# Número da conta Nome da Conta Data Débito Crédito Moeda Origem/Destino

1 595348-22 Total Tec Power Solutions 15/09/1
0 929217,66 USD SARGEANT TRADING B.V. AL SPUKENISSE

2 595348-22 Total Tec Power Solutions 21/12/1
0 174441,5 USD SARGEANT TRADING LTD MILITARY TRL SU

3 595348-22 Total Tec Power Solutions 07/01/11 130960,75 USD SARGEANT TRADING B.V. AL SPIJKENISSE
4 595348-22 Total Tec Power Solutions 03/05/11 128430 USD BITMAR= B. V. AL SPIJKENISSE
5 595348-22 Total Tec Power Solutions 23/05/11 94302,47 USD BITMAR B. V. AL SPIJKENISSE
6 595348-22 Total Tec Power Solutions 19/07/11 93848,35 USD SARGEANT TRADING LTD H+J CORPORATE S

7 682852-5 Pentagram Engineering
Ltd. 04/10/11 126552,24 USD SARGEANT TRADING LTD

8 682852-5 Pentagram Engineering
Ltd. 04/11/11 95018,85 USD SARGEANT TRADING LTD

9 682852-5 Pentagram Engineering
Ltd. 28/11/11 94287,94 USD SARGEANT TRADING LTD

10 682852-5 Pentagram Engineering
Ltd. 08/12/11 126629,38 USD SARGEANT TRADING LTD

11 682852-5 Pentagram Engineering
Ltd.

31/01/1
2 113396,4 USD SARGEANT EUROPE CO.PERATIEF U.A.

TOTAL 2107085,54

Tais  transferências  sub-reptícias  efetuadas  pela  SARGEANT MARINE nas  contas  das

offshores TOTAL TEC POWER SOLUTIONS e PENTAGRAM ENGINEERING, administradas por

140 ANEXOS 72, 81, 91 e 92
141 Os extratos e demais documentos das contas bancárias mantidas na Suíça pelas offshores TOTAL TEC POWER

SOLUTIONS  INTERNATIONAL  LTD e  PENTAGRAM  ENGINEERING  LTD,  controladas  por  JORGE  LUZ e
BRUNO LUZ, foram encaminhados pelo Ministério Público da Confederação Suíça no bojo de procedimento de
transferência de investigação, a fim de que as autoridades brasileiras assumissem a persecução penal de OTHON
LUIZ PINHEIRO DA SILVA e ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO. A documentação foi inicialmente recebida pelo
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, que
a encaminhou para a Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República,
por meio do Ofício nº 42/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ (ANEXO94 - Ofício nº 42/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ).  Em
seguida,  a  SCI,  por  meio  do  Ofício  nº  530/2017/ACRIM/SCI/PGR  (ANEXO95 -  Ofício  nº
530/2017/ACRIM/SCI/PGR),  encaminhou a documentação acompanhada de tradução para a Procuradoria  da
República no Rio de Janeiro (PRRJ),  vez que naquela jurisdição tramita ação penal em face de OTHON LUIZ
PINHEIRO DA SILVA e ANA CRISTINA ADA SILVA TONIOLO. Em 09 de março de 2017, este órgão ministerial
sediado em Curitiba, por meio do Ofício nº 548/2017-PRPR (ANEXO70 - Ofício nº 548/2017-PRPR), requereu à
PRRJ o compartilhamento de tais provas. O compartilhamento com esta Força Tarefa Lava Jato do Ministério
Público  Federal  se  deu  por  meio  do  Ofício  MPF/PRRJ/GABCRIM/FJAO/Nº  3424/2017  ( ANEXO70 -  Ofício
MPF/PRRJ/GABCRIM/FJAO/Nº 3424/2017).  Toda essa documentação pertinente à transferência de investigação
para a PRRJ e posterior compartilhamento com a FTLJ foi encaminhada em mídia à Secretaria do Juízo nos autos
de pedido de prisão preventiva nº 5028412-57.2017.4.04.7000 – Ofício nº 6247/2017-PRPR-FT (evento 11 – OFIC1
e CERT2). Posteriormente, por meio do Ofício 6888/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, o DRCI encaminhou autorização
de compartilhamento da autoridade Suíça com a Procuradoria da República no Paraná. Por cautela, a fim de se
garantir acesso à integralidade da prova, o MPF encaminhará novamente o conteúdo completo, com cópia de
todos os documentos bancários enviados pelas autoridades suíças, por meio do Ofício 5512/2018-PRPR-FT.
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JORGE LUZ e BRUNO LUZ, tinham por intuito evitar a identificação dos envolvidos, a natureza

espúria do dinheiro e a sua localização, tornando seguro o produto do crime para posterior

repasse aos destinatórios finais, pré-ajustados por ocasião dos crimes antecedentes.

Após a SARGEANT MARINE realizar os créditos nas contas das offshores TOTAL TEC e

PENTAGRAM, parte dos valores oriundo dos crimes antecedentes foram repassadas para os

demais  membros  do  GRUPO BRASIL  TRADE e  para  os  agentes  públicos  PAULO ROBERTO

COSTA,  CÂNDIDO  VACCAREZZA  e  CARLOS  BARBOSA,  na  proporção  da  cota  que  foi

estipulada a cada um na divisão do produto do crime142,  com a quebra do rastro financeiro e

distanciamento da origem ilícita:

a) a PAULO ROBERTO COSTA, nos termos do item V.3 desta denúncia, foi transferida a

quantia de USD 282.301,48 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e um dólares americanos e

quarenta e oito centavos americanos), com a adoção de atos de ocultação e dissimulação da

origem e natureza criminosa, na conta da offshore OST INVEST;

b)  a CÂNDIDO  VACCAREZZA e  agentes  políticos,  nos  termos  do  item  V.4  desta

denúncia,  foram  destinadas  a  quantia  de  USD  518.500,00  (quinhentos  e  dezoito  mil  e

quinhentos dólares americanos), com a adoção de atos de ocultação e dissimulação da origem

e  natureza  criminosa,  por  meio  de  remessa  de  valores  para  contas  offshores de  PAULO

ARRUDA no exterior, e, posterior disponibilização de valores em reais no Brasil;  CÂNDIDO

VACCAREZZA, com ocultação da origem e natureza criminosa, após a conversão dos valores

que lhe cabiam em dólares para o correspondente em reais,  à margem do sistema oficial,

recebeu em espécie a quantia de aproximadamente R$ 400.000,00, por intermédio de JORGE

LUZ, em ao menos 3 (três) oportunidades: (1) em um restaurante no Aeroporto de Congonhas;

(2) em um restaurante no aeroporto de Campinas/SP; (3) e uma entrega para ANA CLÁUDIA,

pessoa da estriga confiança da CÂNDIDO VACCAREZZA. Em oitiva, CÂNDIDO VACCAREZZA

admitiu diversos encontros e almoços com JORGE LUZ em restaurantes diversos, inclusive nos

locais  de  entrega  apontados,  quais  sejam,  aeroportos  de  Congonhas,  Santos  Dumont  e

Campinas/SP.143 Parte dos valores em espécie, no importe de R$ 122.000,00 (cento e vinte e

dois mil reais), foi objeto de apreensão na residência de CÂNDIDO VACCAREZZA.144

142 ANEXO73_Divisão SPOT - Documento localizado em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES
LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado
com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-
SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

143 ANEXO114_Depoimento prestado por CÂNDIDO VACCAREZZA nos autos de Inquérito Policial nº 5033355-
88.2015.4.04.7000

144 ANEXO119_ Autos de Apreensão Vaccarezza autos 5033355-88.2015.4.04.7000, evento 51_AP_INQPOL16
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c) a CARLOS MARTINS BARBOSA e a LUIZ EDUARDO ANDRADE nos termos do item

V.5 desta denúncia, foi transferida a quantia de U$ 291.709,17 (duzentos e noventa e um mil,

setecentos e nove dólares americanos e dezessete centavos americanos),  com a adoção de

atos  de  ocultação  e  dissimulação  da  origem e  natureza  criminosa,  em conta  bancária  no

exterior pertencente a  LUIZ EDUARDO que, posteriormente, efetuou a CARLOS BARBOSA a

entrega da parte dos valores que lhe cabia.

d) a MARCIO ACHÉ  e  RAFAEL  ACHÉ,  nos  termos  do  item V.6  desta  denúncia,  foi

destinada a quantia de U$ 115.853,00 (cento e quinze mil, oitocentos e cinquenta e três dólares

americanos),  com  a  adoção  de  atos  de  ocultação  e  dissimulação  da  origem  e  natureza

criminosa,  com a  transferência  de  valores  para  as  contas  da  empresa  ROSY  BLUE  DMCC,

mediante a utilização dos valores ilícitos na atividade econômica e financeira e conversão em

ativos pretensamente lícitos.

e) a CARLOS HERZ e BO HANS, nos termos do item V.7 desta denúncia, foi destinada a

quantia de U$ 49.506,04 (quarenta e nove mil, quinhentos e seis dólares americanos e quatro

centavos americanos), com a adoção de atos de ocultação e dissimulação da origem e natureza

criminosa, na conta da offshore ENCON TRADING S.A.

Os repasses dos valores aos agentes públicos e membros do Grupo BRASIL TRADE estão

também  corroborados  por  meio  das  anotações,  à  época  efetuadas,  em  documento

confeccionado por BRUNO LUZ (planilha “DIVISÃO SPOT.xls”)145. 

145 Planilha Divisão Spot - divisão de propina_ANEXO73 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é
atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação
Radioatividade  e  compartilhado  com  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  nº  5011933-
86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Assim, agindo dolosamente, JORGE LUZ, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO, CARLOS HERZ,

BO HANS,  MÁRCIO ACHÉ, RAFAEL ACHÉ, CARLOS BARBOSA e  CÂNDIDO VACCAREZZA

incorreram, por 11 (onze) vezes, na prática do delito do artigo 1º, V, c/c  §1º, I, §2º, II,  da Lei

9613/98 (redação original). (CONJUNTO DE FATOS 04)

V.3  –  Lavagem  de  Dinheiro:  Transferências  sub-reptícias  em  favor  de  PAULO

ROBERTO COSTA:

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT MARINE em favor da  TOTAL TEC  e PENTAGRAM,  no período compreendido

entre 23/03/2011 e 17/07/2012, JORGE LUZ, BRUNO LUZ e PAULO ROBERTO COSTA, entre si

ajustados, com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas,  de forma consciente e

voluntária,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,

movimentação e propriedade de aproximadamente  USD 282.301,42 (duzentos e oitenta e

dois mil, trezentos e um dólares americanos e quarenta e dois centavos),  por de meio de 09

(nove)  repasses  de valores  provenientes  dos crimes antecedentes,  mediante  depósitos  não

declarados  e  sub-reptícios  originários  das  contas  offshores TOTAL  TEC e  PENTAGRAM

ENGINEERING, controladas por JORGE LUZ e BRUNO LUZ, na conta offshore OST INVEST em

favor do então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS PAULO ROBERTO COSTA, a qual além

de  não  declarada  e  mantida  por  exterior  era  gerenciada  pelo  genro  deste,  HUMBERTO

MESQUITA. (CONJUNTO DE FATOS 05)

No caso, após efetuadas as transferências dos valores oriundos dos crimes antecedentes

da  SARGEANT MARINE em favor da  TOTAL TEC  e PENTAGRAM,  os denunciados  JORGE
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LUZ e BRUNO LUZ, ajustados com os demais, por meio de atos de ocultação e dissimulação

da  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade,  efetuaram  o

repasse dos valores ilícitos a PAULO ROBERTO COSTA.

Desta  forma,  os  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes,  destinadas  a  PAULO

ROBERTO  COSTA,  foram  recebidas  por  meio  de  09  (nove)  transações  internacionais

subreptícias,  no  valor  de  USD282.301,42  (duzentos  e  oitenta  e  dois  mil,  trezentos  e  um

dólares americanos e quarenta e dois  centavos), consistentes em créditos na conta em da

offshore OST INVEST & FINANCE, de titularidade de HUMBERTO MESQUITA, genro do então

Diretor  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  por  meio  de  ocultação  da  origem  e  natureza

criminosa doa valores:

# Número da conta Nome da Conta Data Débito Crédito Moeda Origem/Destino

1 595348-22 Total Tec Power Solutions 23/03/11 81040 USD
OST INVEST & FINANCE

INC (p/PRC)

2 595348-22 Total Tec Power Solutions 05/05/11 81040 USD
OST INVEST & FINANCE

INC (p/PRC)

3 595348-22 Total Tec Power Solutions 06/06/11 18710 USD
OST INVEST & FINANCE

INC (p/PRC)

4 595348-22 Total Tec Power Solutions 05/08/11 11261,8 USD
OST INVEST & FINANCE

INC (p/PRC)

5 682852-52 Pentagram Engineering 06/10/11 27331,42 USD
OST INVEST & FINANCE

INC (p/PRC)

6 682852-52 Pentagram Engineering 30/11/11 22716,26 USD
OST INVEST & FINANCE

INC (p/PRC)

7 682852-52 Pentagram Engineering 16/12/11 15195 USD
OST Invest & Finance

Inclusive (p/PRC)

8 682852-52 Pentagram Engineering 22/12/11 13607 USD
OST Invest & Finance

Inclusive (p/PRC)

9 682852-52 Pentagram Engineering 17/07/12 11400 USD
OST Invest & Finance

(p/PRC)
Total 282301,48

A OST INVEST era uma offshore constituída nas Ilhas Britânicas, com conta bancária no

Banco Lombard Odier em Genebra na Suíça, aberta por HUMBERTO MESQUITA para ocultar

valores oriundos de crimes praticados pelo então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS

PAULO ROBERTO COSTA146. 

146 ANEXO112.
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No caso, a operacionalização do pagamento foi acertada diretamente por HUMBERTO

MESQUITA, genro de PAULO ROBERTO COSTA147, que, inclusive, teria pedido a JORGE LUZ

indicação de banco para abertura de conta com a finalidade de receber os valores ilícitos148 149. 

Em documento apreendido na residência de PAULO ROBERTO COSTA intitulado “BETO-

RELATÓRIO MENSAL MAI 2013-valores relativos ao PR”150,  também há menção ao saldo de

propina oriunda de contratos de fornecimento de asfalto da SARGEANT MARINE:

Os referidos repasses dissimulados e sub-reptícios eram destinados a PAULO ROBERTO

COSTA,  então Diretor  de Abastecimento da  PETROBRAS, e  foram efetivados  na  conta  da

offshore OST INVEST com intuito de ocultar a origem e natureza criminosa dos valores. 

Assim,  agindo  dolosamente,  JORGE  LUZ  e  BRUNO  LUZ,  em  concurso  de  pessoas,

incorreram, por 09 (nove) vezes, na prática do delito do artigo 1º, V, da Lei 9613/98 (redação

original). (CONJUNTO DE FATOS 05)

147 ANEXO10:  Evento 48, TERMOAUD2 dos autos 5033355-88.2015.4.04.7000 - depoimento de JORGE LUZ:  “(…)
QUE em relação aos  pagamentos para PAULO ROBERTO COSTA, ele pediu ao DECLARANTE que fossem
acertados  diretamente  com  HUMBERTO  MESQUITA;  QUE  HUMBERTO  MESQUITA  solicitou  ao
DECLARANTE indicação de instituição financeira para abertura de conta para aquele fim, tendo ela sido
feita em conta aberta pelo próprio HUMBERTO; QUE não houve auxílio material do DECLARANTE ou de
seu filho para a abertura dessa conta, apenas a indicação do banco; QUE os pagamentos foram feitos,
fracionados  e  no  total  de  aproximadamente  US$  270.000,00,  a  partir  de  depósitos  para  a  conta  da
offshore OST INVEST & FINANCE INC; (...)”

148 Tal  fato  foi  confirmado  por  BRUNO  LUZ  –  ANEXO53:  Evento  48,  TERMOAUD3  dos  autos  5033355-
88.2015.4.04.7000 (BRUNO LUZ):  “(...)QUE foi PAULO ARRUDA apresentado pelo DECLARANTE a  HUMBERTO
MESQUITA, genro de PAULO ROBERTO COSTA, quando este desejava abrir uma conta para possibilitar os
pagamentos referentes ao fornecimento de asfalto; QUE BRUNO LUZ apenas apresentou PAULO ARRUDA,
não prestando qualquer espécie de auxílio para a abertura da empresa OST FINANCE e da conta em seu
nome;(...)”

149 Fato  admitido  por  PAULO  ROBERTO  COSTA:  TERMO  DE  DEPOIMENTO  Nº28  (PAULO  ROBERTO  COSTA):
ANEXO3:  “(...)QUE o  declarante  também recebeu uma comissão  da empresa SARGENT MARINE ,  que  a
mesma depositou no exterior, mas não se recorda nem o valor e nem em qual banco no exterior, visto que se
tratam de fatos ocorridos por volta de 2008; QUE, disponibilizado ao declarante o documento apreendido em sua
residência denominado "Beto- Relatório Mensal" - item 1 do auto de apreensão (Bidone 2), verifica que a comissão
foi de U$ 800.000,00 (oitocentos mil dólares),  recebida no banco suíço LOMBARD ODIER,  e acrescenta que
teria recebido este valor em conta em nome de seu genro HUMBERTO ; QUE quanto à referência a BRUNO
LUZ no mesmo documento, esclarece que se trata do filho de JORGE LUZ e que o auxilia em seus negócios; (...)”

150 ANEXO93_relatório BIDONE
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V.4 –  Lavagem de Dinheiro:  Transferências e repasses sub-reptícios em favor de

CÂNDIDO VACCAREZZA:

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre  17/09/2010 e  17/07/2012,  os  denunciados JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,

CÂNDIDO VACCARREZZA e PAULO ARRUDA, entre si ajustados, com unidade de desígnios e

mediante divisão de tarefas,  de forma consciente e voluntária,  ocultaram e dissimularam a

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de aproximadamente

USD 518.500,00 (quinhentos e dezoito mil e quinhentos dólares americanos), por de meio de

3  (três)  repasses  de  valores  provenientes  dos  crimes  antecedentes,  mediante  depósitos

promovidos pela TOTAL TEC em contas offshores no exterior indicadas por PAULO ARRUDA,

o  qual,  em consequência,  a margem do sistema oficial,  disponibilizava valores em reais no

Brasil,  dos  quais,  pelo  menos  R$  400.000,00  (quatrocentos  mil  reais)  foram  entregues

CÂNDIDO VACCAREZZA,  que os recebeu de  JORGE LUZ  e BRUNO LUZ,  pessoalmente ou

por intermediários de sua confiança, com distanciamento da origem ilícita e com quebra do

rastro financeiro, tudo com intuito de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, bem

como  dificultar  a  investigação  pelas  autoridades  financeiras  e  de  persecução  penal.

(CONJUNTO DE FATOS 06)

O denunciado CÂNDIDO VACCAREZZA foi personagem fundamental na concretização

dos  negócios  espúrios  que  levaram  à  contratação  da  empresa  SARGEANT  MARINE pela

PETROBRAS,  pois,  na  condição  de  líder  do  Partido  dos  Trabalhadores  na  Câmara  dos

Deputados, usou sua influência e força política para convencer aos funcionários do alto escalão

da  PETROBRAS de que a empresa americana seria a melhor opção para o fornecimento de

asfalto à estatal, já que atenderia aos interesses ilícitos de todos os denunciados. Em razão de

sua atuação conjunta com o grupo criminoso então denominado BRASIL TRADE,  CÂNDIDO

VACCAREZZA foi aceitou promessa de vantagens indevidas, cujos valores foram discriminados

nas planilhas de divisão de propina elaboradas por JORGE LUZ e BRUNO LUZ.

Foi neste contexto que CÂNDIDO VACCAREZZA, acordado com JORGE LUZ e BRUNO

LUZ, conhecidos operadores financeiros151, com os quais tinha uma relação próxima152, recebeu

151 Já denunciados e condenados nos autos 5014170-93.2017.4.04.7000 - ANEXO52
152 “(…) QUE JORGE LUZ acabou de tornando amigo de família, especialmente quando o DECLARANTE estava casado

com sua ex-mulher  MARIA DE LOURDES MEDAUR.  QUE por  várias  vezes em que viajou aos  Estados Unidos,
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valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes,  mediante  ocultação  e  dissimulação  a  natureza,

origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  aproximadamente  USD

518.500,00 (quinhentos e dezoito mil e quinhentos dólares americanos), dos quais ao menos

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) foram entregues a VACCAREZZA,  com distanciamento

da origem ilícita e com quebra do rastro financeiro.

No caso, após efetuadas as transferências dos valores oriundos dos crimes antecedentes

da  SARGEANT MARINE em favor da  TOTAL TEC  e PENTAGRAM,  os denunciados JORGE

LUZ e BRUNO LUZ, ajustados com os demais denunciados, por meio de atos de ocultação e

dissimulação  da  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade,

efetuaram  o  repasse  dos  valores  ilícitos  oriundos  dos  crimes  antecedentes  a  CÂNDIDO

VACCAREZZA. 

Para tanto,  CÂNDIDO VACCAREZZA, ajustado com BRUNO LUZ e JORGE LUZ, optou

pela  conversão  dos  valores  dos  crimes  antecedentes  que  lhe  cabiam  em  dólares  para  o

correspondente em reais, à margem do sistema oficial, e sua entrega em espécie no Brasil. 

Assim, de início,  JORGE LUZ  e BRUNO LUZ, ajustados com CÂNDIDO VACCAREZZA,

efetivaram remessas de valores da TOTAL TEC para contas de doleiros indicadas por PAULO

ARRUDA.

JORGE LUZ,  BRUNO LUZ e CÂNDIDO VACCARREZA, entre si ajustados, para ocular e

dissimular  a  origem  e  natureza  criminosa  dos  valores,  por  3  (três)  vezes,  promoveram

transferências da quantia total  de  USD 518.500,00 (quinhentos e dezoito mil  e quinhentos

dólares americanos) oriunda dos crimes antecedentes,  da TOTAL TEC  em favor das contas

offshores  ZIPPY  ENTERPRISES  e  GREAT  FALLS  II  LTD.,  administradas  pelo  doleiro  CHAAYA

MOGHRABI (condinome MONZA)  e  BIG PLUTO UNIVERSAL S.A.,  administrada  pelo  doleiro

MARCO ANTONIO CURSINI  (Masita), indicadas  por  PAULO ARRUDA,  após  entendimentos

com o doleiro VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA)153 .

encontrou-se com JORGE LUZ em restaurantes,  no qual discutiam amenidades,  política,  etc.  QUE indagado se
conheceu BRUNO LUZ, respondeu que sim, em virtude da relação de amizade mantida com seu pai. (…) - Termo
de declarações prestado por CÂNDIDO VACCAREZZA, no âmbito dos autos de Inquérito Policial nº 5033355-
88.2015.4.04.7000 – evento 48 – ANEXO112

153 Documentação  compartilhada  pela  Justiça  Federal  do  Rio  de  Janeiro  nos  autos  0502648-91.2018.402.5101
(2018.51.01.502648-8)  – ANEXO113.
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A partir dos extratos   das contas  TOTAL TEC e  PENTAGRAM,  os denunciados  JORGE

LUZ  e BRUNO LUZ  154 relacionaram os  valores  destinados  a  CÂNDIDO  VACCAREZZA155,

repassados a contas indicadas por PAULO ARRUDA, com auxílio dos doleiros:

DATE  SOURCE DESTINATION/FINACIAL BENEFICIARY CRED/DEB US$

23/09/2010 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Zippy Entreprises Group S.A.
Suíça

(Vaccarezza – São Paulo)
Ana Claudia via Paulo Arruda

(225.151,00)

24/09/2010 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Big Pluto Universal S.A. Suíça (Em espécie)
(Vaccarezza + Lobão)

Lobão via Murilo E/M

(146.349,00)

27/12/2010 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Great Falls II Ltd. Suíça
(Vacarezza + Murilo) em espécie

(147.000,00)

TOTAL 518.500,00

Da análise das transações provenientes das contas TOTAL TEC, verifica-se que os valores

indicados na planilha acima foram, de fato, repassados para as contas indicadas por  PAULO

ARRUDA, por meio de operações dólar cabo e, posteriormente, disponibilizados em espécie

no Brasil. Nesse sentido, destaca-se que as contas ZIPPY, BIG PLUTO e GREAT FALLS II foram

beneficiárias  de  valores  provenientes  das  contas  TOTAL  TEC, em  período  imediatamente

posterior ao recebimento de créditos da SARGEANT MARINE:

# Número da
conta

Nome da Conta Data Débito Crédito Moeda Origem/Destino

1 595348-22 Total Tec Power Solutions 15/09/10  929217,66 USD SARGEANT TRADING B.V. AL SPUKENISSE
2 595348-22 Total Tec Power Solutions 23/09/10 225.151,00 USD ZIPPY ENTERPRISES GROUP S.A
3 595348-22 Total Tec Power Solutions 24/09/10 146.349,00 USD BIG PLUTO UNIVERSAL S.A.
4 595348-22 Total Tec Power Solutions 21/12/10 174441,5 USD SARGEANT TRADING LTD MILITARY TRL SU
5 595348-22 Total Tec Power Solutions 27/12/10 147.000,00 USD GREAT FALLS II LTD.

TOTAL 518.500,00

Em reforço, as transações de recebimento dos dólares nas contas ZIPPY, GREAT FALLS II

e BIG PLUTO foram listadas no sistema de transações internacionais denominado “BankDrop”

utilizado pelo doleiro VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA). No sistema foi indicado

que os valores transacionados pela TOTAL TEC eram provenientes de  PAULO ARRUDA,  de

codinome ZIPPO156.

154 ANEXO102
155 Da análise dos extratos bancários das contas da  TOTAL TEC, verifica-se que, de fato, esses depósitos foram

realizados. - Transações Zippy – Big Pluto e Great Falls_ANEXO103
156 Documentação compartilhada pela  Justiça  Federal  do  Rio  de Janeiro,  conforme decisão judicial  nos autos

0502648-91.2018.4.02.5101 - “BK – representa o cliente que está pagando a ordem – termo de colaboração JUCA
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FAV_NOMBR
E

FAV_IBAN BANCO_BENEF BANCO
SWIFT

BANCO
ESTADO

BANCO_
PAIS

BANCO_INTERM
ED

CLIENTE BK FECHA VALOR

ZIPPY
ENTREPRISES

GROUP SA

CH2 808 657
201 006 148

797

UNION BANCAIRE
PRIVEE

UBPGCHGGXX
X

GENEVE SUÍÇA  JP MORGAN
CHASE BANK,N.A.

MONZA ZIPPO 2010-09-20
00:00:00.000

US$ 225.151,00

BIG PLUTO
UNIVERSAL

S.A. 

CH5 508 757
000 011 021

291

BANK VONTOBEL
AG., 

VONTCHZZXX
X

ZURICH SUÍÇA JPMORGAN
CHASE BANK, N.A.

MASITA ZIPPO 2010-09-22
00:00:00.000

US$ 146.349,00

GREAT FALLS
II LTD 

CH1 208 679
000 005 156

786

BANK MORGAN
STANLEY AG

MSSACHZXXX
X

ZURICH SUÍÇA THE BANK OF
NEW YORK

MELLON

MONZA ZIPPO 2010-12-23
00:00:00.000

US$ 147.000,00

Efetuados os repasses para as  offhsores no exterior, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO

(JUCA BALA) disponibilizou os valores correspondentes em reais a PAULO ARRUDA, os quais

foram colhidos pessoalmente por JORGE LUZ e BRUNO LUZ. 

De posse dos valores em reais  em espécie,  e  no contexto de complexo esquema de

lavagem  de  ativos,  por  de  meio  transações  internacionais,  com  operações  de  câmbio  e

compensações a margem do sistema oficial,  JORGE LUZ e BRUNO LUZ, mediante ocultação

da origem, natureza criminosa, movimentação e propriedade, com distanciamento da origem

ilícita e com quebra do rastro financeiro, efetuaram, por pelo menos, 3 (três) vezes, a entrega

dos valores a CÂNDIDO VACCAREZZA,  que os recebeu pessoalmente ou por intermédio de

pessoas de sua estrita confiança.

As entregas de valores em espécie para CÂNDIDO VACCAREZZA,  que alcançaram ao

menos  R$  400.000,00  e  foram  efetuadas  com  ocultação  da  origem  e  natureza  criminosa,

ocorreram por intermédio de  JORGE LUZ,  em ao menos 3 (três) oportunidades: (1) em um

restaurante no Aeroporto de Congonhas; (2) em um restaurante no aeroporto de Campinas/SP;

(3)  e  uma  entrega  para  ANA  CLÁUDIA,  pessoa  da  estriga  confiança  da  CÂNDIDO

VACCAREZZA. Em oitiva, CÂNDIDO VACCAREZZA admitiu diversos encontros e almoços com

JORGE LUZ em restaurantes diversos, inclusive nos locais de entrega apontados, quais sejam,

aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e Campinas/SP.157 

Além disso, foi efetivada um entrega em favor de CÂNDIDO VACCAREZZA por meio de

ANA  CLÁUDIA,  pessoa  de  estrita  confiança  daquele,  servidora  lotada  no  gabinete  de

VACCAREZZA e com quem JORGE LUZ e BRUNO LUZ definiam locais de entregas e horários,

BALA  – ANEXO113
157 ANEXO114_Depoimento prestado por CÂNDIDO VACCAREZZA nos autos de Inquérito Policial nº 5033355-

88.2015.4.04.7000
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bem como agendamento de encontros com o parlamentar.  Destaque-se que no celular de

BRUNO LUZ,  objeto de apreensão, foi  localizado um contato de pessoa identificada como

“ANA CLAUDIA”, cujo terminal é cadastrado em nome de ANTÔNIO LUIS CHINELATTO (CPF

134.528.978-26), marido daquela.158 Além de vinculada ao gabinete da Câmara de Deputados,

o  marido  de  ANA  CLÁUDIA,  ANTONIO  CARLOS  CHINELATTO  é  sócio  de  CÂNDIDO

VACCAREZZA na  empresa  ATALA  –  ADMINISTRAÇÃO  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (CNPJ

17.767.113/0001-10).159

Os  repasses  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  para  CÂNDIDO

VACCAREZZA, com ocultação da origem e natureza criminosa, bem como sua percentagem

no recebimento de vantagens indevidas e rateio no produto do crime, foram também, à época

dos  fatos,  objeto  de  anotações  em  pen-drive apreendido,  atribuído  a BRUNO  LUZ.  O

denunciado  CÂNDIDO VACCAREZZA era  apontado  como agente  político  do  Partido  dos

Trabalhadores e era também referenciado em planilhas no campo “Coordenação” (referência a

atuação como agente político dos Partidos dos Trabalhadores) e por meio do codinome “V2”.

Dentre os registros feitos à época, consta a anotação no documento “Pauta Dabast 23-01-

11.doc”160, que já havia sido repassado ao PT, representado por  CÂNDIDO VACCAREZZA, a

quantia de USD 478.687,06, e ainda pendia o repasse de mais USD 162.080,54 (ANEXOS 68, 73

e 83).

158 ANEXO118_Autos apreensão celular Bruno Luz_autos 5046222-16.2015.4.04.7000_evento67
159 ANEXO115_Relatório de Informação 054/2018 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise do Ministério 

Público Federal
160 Pauta Dabast 23.01.11_ANEXO83 -  Documento localizado em  pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO

GONÇALVES LUZ apreendido com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e
compartilhado com o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº
1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Parte  dos  valores  em  espécie  oriundos  dos  crimes  antecedentes,  no  importe  de  R$

122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), foi objeto de apreensão na residência de CÂNDIDO

VACCAREZZA161.

Assim,  agindo  dolosamente,  JORGE  LUZ,  BRUNO  LUZ,  CÂNDIDO  VACCAREZZA  e

PAULO ARRUDA, em concurso de pessoas, incorreram, por 3 (três) vezes, na prática do delito

do artigo 1º, V, da Lei 9613/98 (redação original) (CONJUNTO DE FATOS 06)

V.5 –  Lavagem de Dinheiro:  Transferências e repasses sub-reptícios em favor de

CARLOS BARBOSA e LUIZ EDUARDO:

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre 17/09/2010 e 17/07/2012,  os denunciados JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,

LUIZ  EDUARDO  e CARLOS  BARBOSA entre  si  ajustados,  com  unidade  de  desígnios  e

mediante divisão de tarefas,  de forma consciente e voluntária,  ocultaram e dissimularam a

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de aproximadamente

USD  291.709,17 (duzentos  e  noventa  um  mil,  setecentos  e  nove  dólares  americanos  e

dezessete centavos), por de meio de 11 (onze) repasses de valores provenientes dos crimes

antecedentes, mediante depósitos promovidos pela TOTAL TEC  e PENTAGRAM em contas

offshores relacionadas a LUIZ EDUARDO e por ele indicadas, o qual, posteriormente, efetuava

a retenção do que lhe cabia no rateiro do produto do crime, bem como efetuava a entrega dos

161 ANEXO119_ Autos de Apreensão Vaccarezza autos 5033355-88.2015.4.04.7000, evento 51_AP_INQPOL16
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valores a  CARLOS BARBOSA, com distanciamento da origem ilícita e com quebra do rastro

financeiro, tudo com intuito de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, bem como

dificultar a investigação pelas autoridades financeiras e de persecução penal. (CONJUNTO DE

FATOS 07)

No caso, após efetuadas as transferências dos valores oriundos dos crimes antecedentes

da  SARGEANT MARINE em favor da  TOTAL TEC e  PENTAGRAM,  os denunciados JORGE

LUZ e BRUNO LUZ, ajustados com os demais, por meio de atos de ocultação e dissimulação

da  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade,  efetuaram  o

repasse dos valores ilícitos a CARLOS BARBOSA e LUIZ EDUARDO.

Neste  contexto,  após  ajustes  entre  os  denunciados,  os  valores  oriundos  dos  crimes

antecedentes destinados a CARLOS BARBOSA, foram operacionalizados por LUIZ EDUARDO,

por  meio de transações internacionais  sub-reptícias,  consistentes  em créditos na conta em

nome  do  próprio  LUIZ  EDUARDO,  mantida  no  banco  Wells  Fargo,  em  Miami162,  com

distanciamento da origem ilícita e com quebra do rastro financeiro, tudo com intuito de ocultar

e  dissimular  a  origem  e  natureza  criminosa,  bem  como  dificultar  a  investigação  pelas

autoridades financeiras e de persecução penal. 

A partir dos extratos das contas  TOTAL TEC e  PENTAGRAM,  os denunciados  JORGE

LUZ  e BRUNO LUZ  163 relacionaram os  valores  destinados  a  LUIZ  EDUARDO  e CARLOS

BARBOSA:

DATE  SOURCE DESTINATION/FINACIAL BENEFICIARY CRED/DEB US$

17/09/2010 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Claudio Rozentzvaig (Luiz Eduardo
Andrade).

Bank Of America - EUA

(37.023,67)

17/09/2010 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Yes Trading CV (Luis Eduardo Andrade) -
Suíça

(53.909,41)

17/01/2011 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Luis Eduardo Andrade
E.U.A Wells Fargo Bank

(17.124,94)

10/05/2011 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Luis Eduardo Andrade E.U.A.
E.U.A Wells Fargo Bank para pg Carlos

Barbosa

(27.768,64)

162 ANEXO10 – depoimento de JORGE LUZ: Evento 48, TERMOAUD2 dos autos 5033355-88.2015.4.04.7000: “(…)
QUE em relação aos pagamentos  para CARLOS BARBOSA, esclarece que ele recebeu valores a partir de
depósitos que eram feitos em conta pessoal de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE (LEDU) mantida no
banco Wells Fargo; QUE os pagamentos para CARLOS BARBOSA, desta forma, eram operacionalizados por
LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE; (...)”

163 ANEXO102 
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06/06/2011 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Luis Eduardo Andrade
E.U.A Wells Fargo Bank

(15.608,42)

26/07/2011 Pentagram Engineering
(Credit Suisse) Suíça

Luis Eduardo Andrade E.U.A.
Wells Fargo - Pg Carlos Barbosa

(20.299,74)

06/10/2011 Pentagram Engineering
(Credit Suisse) Suíça

Luis Eduardo Andrade E.U.A.
 Wells Fargo - Pg Carlos Barbosa

(27.331,42)

09/11/2011 Pentagram Engineering
(Credit Suisse) Suíça

Luis Eduardo Andrade E.U.A.
Wells Fargo - Pg Carlos Barbosa

(20.360,00)

30/11/2011 Pentagram Engineering
(Credit Suisse) Suíça

Luis Eduardo Andrade E.U.A.
Wells Fargo - Pg Carlos Barbosa

(20.387,56)

13/12/2011 Pentagram Engineering
(Credit Suisse) Suíça

Luis Eduardo Andrade E.U.A.
Banco Wells Fargo – Pg p/ Carlos Barbosa

(27.376,37)

22/12/2011 Pentagram Engineering
(Credit Suisse) Suíça

Luis Eduardo Andrade E.U.A.
Banco Wells Fargo – Pg p/ Carlos Barbosa

(24.519,00)

TOTAL 291.709,17

Após LUIZ EDUARDO ANDRADE, ajustado com CARLOS BARBOSA, receber parte dos

valores, com ocultação de origem e natureza criminosa, por meio 11 (onze) transferências, em

conta bancária de sua titularidade, no banco Wells Fargo, em conta da offshore Yes Trading CV

e também em conta relacionada ao operador CLAUDIO ROZENTVAIG, foi efetivado o repasse e

a entrega das parcelas dos valores para CARLOS BARBOSA164.

Os repasses dos valores oriundos dos crimes antecedentes para CARLOS BARBOSA, com

ocultação da origem e natureza criminosa, bem como sua percentagem no recebimento de

vantagens indevidas e rateio no produto do crime, foram também, à época dos fatos, objeto

de anotações em  pen-drive apreendido, atribuído a BRUNO LUZ.165 O denunciado  CARLOS

BARBOSA, gerente da PETROBRAS, era referenciado em planilhas por meio do codinome CAB

e,  no rateio dos valores oriundos dos crimes,  lhe cabia o percentual  de 11,49%,  conforme

registros feitos à época. Por sua vez, LUIZ EDUARDO, no recebimento do rateio do produto do

crime entre os integrantes do BRASIL TRADE, era identificado nas planilhas pelas iniciais LD.

164 BRUNO LUZ informou ao seu banco suíço que a transação para a  YES TRADING  consistia em divisão de
comissão relativa ao contrato celebrado previamente entre a SARGEANT TRADING BV e a TOTAL TEC POWER
SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.  -  ANEXO104_Transf e e-mail conta YES TRADING

165 Documentos localizados em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com 
OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 
21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)
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Assim,  agindo  dolosamente,  JORGE  LUZ,  BRUNO  LUZ,  LUIZ  EDUARDO  e CARLOS

BARBOSA, em concurso de pessoas, incorreram, por 11 (onze) vezes, na prática do delito do

artigo 1º, V, da Lei 9613/98 (redação original) (CONJUNTO DE FATOS 07)

.

V.6 –  Lavagem de Dinheiro:  Transferências e repasses sub-reptícios em favor de

MARCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ:

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre 17/01/2011 e 31/07/2018, os denunciados   JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,

MÁRCIO ACHÉ  e RAFAEL ACHÉ,  entre si ajustados, com unidade de desígnios e mediante

divisão de tarefas,  de forma consciente e voluntária,  ocultaram e dissimularam a natureza,

origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  aproximadamente  USD

115.853,00 (cento e quinze mil,  oitocentos e cinquenta e três dólares americanos), por de

meio de 1 (um) repasse de valores provenientes dos crimes antecedentes, mediante depósito

promovido pela  TOTAL TEC em favor  de  MÁRCIO ACHÉ  e RAFAEL ACHÉ  nas contas  da

offshore ROSY BLUE DMCC,  com a  consequente  utilização dos  valores  ilícitos  na  atividade

econômica  e  financeira  e  conversão  em  ativos  pretensamente  lícitos.  Para  tanto,  foram

adquiridos diamantes que consubstanciam a conversão do dinheiro recebido em ativo lícito,

com permanência da ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição,

movimentação e propriedade dos valores oriundos dos crimes antecedentes, pelo menos até a

data  de  31/07/2018  (data  do  conhecimento  dos  fatos  pelas  autoridades  brasileiras).

(CONJUNTO DE FATOS 08)
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No caso, após efetuadas as transferências dos valores oriundos dos crimes antecedentes

da  SARGEANT MARINE em favor da  TOTAL TEC e  PENTAGRAM,  os denunciados JORGE

LUZ e BRUNO LUZ, ajustados com os demais, por meio de atos de ocultação e dissimulação

da  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade,  efetuaram  o

repasse dos valores ilícitos a MARCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ.

Os valores oriundos dos crimes antecedentes destinados a  MARCIO ACHÉ  e  RAFAEL

ACHÉ, por meio de ocultação e dissimulação da origem, natureza, propriedade e movimenta

dos  valores,  foram  a  eles  destinados  por  meio  de  transações  internacionais  subreptícias,

consistentes  em  créditos  na  conta  offshore  ROSY  BLUE  DMCC,166,  no  montante  de  USD

115.883,00.

A partir dos extratos das contas  TOTAL TEC e  PENTAGRAM,  os denunciados  JORGE

LUZ e BRUNO LUZ167 relacionaram os valores destinados a MÁRCIO ACHÉ e a RAFAEL ACHÉ:

DATE  SOURCE DESTINATION/FINACIAL BENEFICIARY CRED/DEB US$

17/01/2011 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Rosy Blue DMCC - Suíça
Pg compromisso em espécie
Marcio Aché/Murilo - Lobão

(115.853,00)

Neste  contexto,  foi  para  ocultar  e  dissimular  a  origem e  natureza  dos  valores,  que,

ajustados com BRUNO LUZ e JORGE LUZ, que MARCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ indicaram a

conta da offshore ROSY BLUE para transferência dos valores oriundos dos crimes antecedentes.

A  ROSY BLUE  é  uma empresa  de  comércio  de  diamantes  e,  no  intuito  de  ocultar  e

dissimular a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores oriundos

dos  crimes  antecedentes,  MARCIO ACHÉ  e RAFAEL  ACHÉ,  ajustados  com  JORGE LUZ e

BRUNO LUZ, utilizaram os valores ilícitos na atividade econômica e financeira, convertendo-os

em  ativos  pretensamente  lícitos,  mediante  compra  de  diamantes  da  ROSY  BLUE,  com  a

utilização de pessoa intermediária, no caso a FREIGHT FACTORY INTERNACIONAL AG.168

Assim, é atual e permanente a ocultação e dissimulação dos valores oriundos dos crimes

antecedentes, pelo menos até a data de 31/07/2018 (data do conhecimento do fato), haja vista

que foram comprados diamantes por  MÁRCIO ACHÉ  e RAFAEL ACHÉ por meio de pessoa

166 ANEXO10 – Depoimento JORGE LUZ - Evento 48, TERMOAUD2 dos autos 5033355-88.2015.4.04.7000: “(…) QUE
os valores devidos a MÁRCIO ACHE foram operacionalízados através de pagamentos em favor da conta da
offshore ROSY BLUE DMCC; QUE esclarece que será apresentada tabela resumida de tais transações;

167 ANEXO102
168 ANEXO116_Encaminhamento  informações  fornecidas  pelas  autoridades  suíças  no  âmbito  do  Pedido  de

Cooperação Jurídica Internacional 15/2014_ Documentação empresa ROSY BLUE.

 85/85



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

interposta, com o fim único de ocultação de patrimônio. A compra de joias com a utilização de

meios  de  dissimulação (pagamentos  efetuados  pela  offshore  TOTAL TEC)  e a  utilização de

pessoas  interpostas  (compra  intermediada  pela  FREIGNT  FACTORY  INTERNACIONAL  AG.)

consubstancia, no caso concreto, ocultação e dissimulação da origem, localização, disposição,

movimentação e propriedade dos valores oriundos dos crimes antecedentes.

Os  repasses  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  para  MARCIO  ACHÉ  e

RAFAEL ACHÉ com ocultação da origem e natureza criminosa, bem como sua percentagem no

recebimento de vantagens indevidas e rateio no produto do crime, foram também, à época

dos  fatos,  objeto  de  anotações  em  pen-drive apreendido,  atribuído  a BRUNO  LUZ.  O

denunciado MARCIO ACHÉ, gerente da PETROBRAS, era referenciado em planilhas por meio

do  codinome  MA,  e  lhe  coube,  a  título  de  vantagens  indevidas  relacionadas  aos  crimes

antecedentes,  o  percentual  de  8,50% no rateio  do  produto  do  crime,  ao  passo  que  para

RAFAEL ACHÉ, integrante do BRASIL TRADE e identificado pelas iniciais RA, a quota parte que

lhe coube no rateio foi de 1,46%, conforme registros feitos à época. 

Assim, agindo dolosamente, JORGE LUZ, BRUNO LUZ, MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ,

em concurso de pessoas, incorreram, por 1 (uma) vez, na prática do delito do artigo 1º, V, c/c

§1º, I, §2º, II da Lei 9613/98 (redação original). (CONJUNTO DE FATOS 08)

V.7 – Lavagem de Dinheiro: Transferências e repasses sub-reptícios em favor de BO

HANS e CARLOS HERZ:

Efetuadas  as  transferências  dos  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes  da

SARGEANT  MARINE em  favor  da  TOTAL  TEC  e PENTAGRAM,  ainda  no  período

compreendido entre 17/09/2010 e 17/07/2012, os denunciados JORGE LUZ, BRUNO LUZ, BO

HANS e CARLOS HERZ, entre si ajustados, com unidade de desígnios e mediante divisão de
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tarefas,  de  forma  consciente  e  voluntária,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  aproximadamente  USD  49.506,04

(quarenta e nove mil, quinhentos e seis dólares americanos e quatro centavos),  por de meio de

1  (um)  repasse  de  valores  provenientes  dos  crimes  antecedentes,  mediante  depósito  sub-

reptício promovido pela TOTAL TEC na conta da offshore  ENCOM TRADING, relacionada a BO

HANS e  CARLOS  HERZ,  com  distanciamento  da  origem  ilícita  e  com  quebra  do  rastro

financeiro, tudo com intuito de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, bem como

dificultar a investigação pelas autoridades financeiras e de persecução penal. (CONJUNTO DE

FATOS 09)

No caso, após efetuadas as transferências dos valores oriundos dos crimes antecedentes

da  SARGEANT MARINE em favor da  TOTAL TEC e  PENTAGRAM,  os denunciados JORGE

LUZ e BRUNO LUZ, ajustados com os demais, por meio de atos de ocultação e dissimulação

da  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade,  efetuaram  o

repasse dos valores ilícitos a CARLOS HERZ e BO HANS, no rateio dos produtos dos crimes

antecedentes por integrarem o grupo BRASIL TRADE.

Neste  contexto,  após  ajustes  entre  os  denunciados,  os  valores  oriundos  dos  crimes

antecedentes,  no rateio do produto dos delitos destinados a  CARLOS HERZ e  BO HANS,

foram operacionalizados, com o fim de ocultação e dissimulação da origem e natureza crimosa

dos  valores,  por  meio de transação  internacional  sub-reptícia,  consistentes  em créditos  da

TOTAL TEC, no valor de USD 49.506,04 (quarenta  e  nove  mil,  quinhentos  e  seis  dólares

americanos  e  quatro  centavos)  na  conta  offshore  ENCOM TRADING169.  De  se  ver  que,  BO

LJUNGBERG e CARLOS HERZ eram sócios na offshore ENCOM TRADING, a qual era mantida

oculta, sem declaração as autoridades brasileiras170 171.

169 ANEXO10 – DEPOIMENTO DE JORGE LUZ -  Evento 48, TERMOAUD2 dos autos 5033355-88.2015.4.04.7000:
“(...)QUE BO LJUNGBERG e CARLOS HERZ receberam através da offshore ENCOM TRADING S.A.; QUE BO,
CARLOS, SÉRGIO e TIAGO receberam cada cerca de US$ 20.000,00(...)”

170 Termo de depoimento BO LJUNGBERG autos de Inquérito Policial nº 5033355-88.2015.4.04.7000 (evento 51 –
AP-INQPOL5) – ANEXO54: “(...)QUE conhece a empresa ENCOM TRADING, sendo utilizada para fazer vários
negócios (transações comerciais de sucata de metais não-ferrosos entre países), sendo sócio da mesma,
juntamente com CARLOS HERTZ (50% para cada um na sociedade);  QUE ENCOM TRADING era uma
offshore localizada na ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS (...)”

171 Termo  de  depoimento  CARLOS  HERZ  -  evento  51,  AP-INQPOL5  e  AP-INQPOL6,  autos  5033355-
88.2015.4.04.7000– ANEXO34: “(...)O DECLARANTE conhece a empresa "ENCOM TRADING"? Se sim, explicar
como e para qual finalidade a empresa era utilizada; QUE era uma off-shore que possuía com BO e era
utilizada para negócios de metais; QUE tal off-shore ficava sediada em British-Virgin ireland; Por que
referida empresa foi liquidada em 2016? QUE foi liquidada porque não tinha mais sentido em mantê-la,
já que não tinha mais utilidade para ela em razão dos poucos negócios;(...)”
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A partir dos extratos das contas  TOTAL TEC e  PENTAGRAM,  os denunciados  JORGE

LUZ e BRUNO LUZ 172 relacionaram os valores destinados a CARLOS HERZ e BO LJUNGBERG:

DATE  SOURCE DESTINATION/FINACIAL BENEFICIARY CRED/DEB US$

17/09/2010 TotalTec Power Solution
(Credi Suisse)

Encontrading S.A. - Suíça
Carlos Hess + Bo Ludgin

(49.506,04)

Os referidos repasses dissimulados e sub-reptícios eram destinados a CARLOS HERZ e

BO LJUNGBERG e foram efetivados na conta da  offshore  ENCOM TRADING com intuito de

ocultar  a  origem e  natureza  criminosa  dos  valores.  Em depoimentos  prestados  perante  a

autoridade policial, CARLOS HERZ e BO LJUNGBERG confirmaram que eram proprietários da

referida offshore173.

Os repasses dos valores  oriundos dos crimes antecedentes para CARLOS HERZ  e  BO

LJUNGBERG com ocultação da origem e natureza criminosa, bem como a percentagem de

ambos no rateio no produto do crime, foram também, à época dos fatos, objeto de anotações

em  pen-drive apreendido, atribuído a BRUNO LUZ.174 Os denunciados  CARLOS HERZ e  BO

HANS eram referenciados em planilha por meio das iniciais BO e CH, e a eles foram destinados

a quantia de USD 49.506,04, a título de rateio no produto dos crimes antecedentes, conforme

registros feitos à época. 

172 ANEXO102
173 ANEXOS 34 e 54
174  Documentos localizados em pendrive cujo conteúdo é atribuído a BRUNO GONÇALVES LUZ apreendido com 

OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA no curso da Operação Radioatividade e compartilhado com o Juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5011933-86.2017.4.04.7000 – Laudo nº 1930/2015-SETEC/SR/DPF/PR, Item 
21, Item Arrecadação 39 (ANEXO117)

 88/85



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assim, agindo dolosamente, JORGE LUZ, BRUNO LUZ, BO HANS e CARLOS HERZ, em

concurso de pessoas, incorreram, por 1 (uma) vez, na prática do delito do artigo 1º, V, da Lei

9613/98 (redação original). (CONJUNTO DE FATOS 09)

VI – CAPITULAÇÕES

Diante de todo o exposto, em virtude dos crimes praticados em desfavor da PETROBRAS,

o Ministério Público Federal denuncia:

CONJUNTO DE FATOS 01 – QUADRILHA:

BRUNO LUZ,  LUIZ EDUARDO, BO HANS,  CARLOS HERZ,  RAFAEL ACHÉ,  CARLOS

BARBOSA  e CÂNDIDO  VACCAREZZA,  em  concurso  de  pessoas,  por  1  (uma)  vez,  como

incursos na prática do delito previsto no artigo 288, do Código Penal (redação original).

CONJUNTO DE FATOS 02 –   CORRUPÇÃO ATIVA:  

JORGE  LUZ,  BRUNO  LUZ,  LUIZ  EDUARDO,  BO  HANS,  CARLOS  HERZ,  por  17

(dezessete)  vezes,  RAFAEL ACHÉ e MÁRCIO ACHÉ,  por 12 (doze)  vezes,  em concurso de

pessoas, como incursos na prática do delito previsto no art. 333,  caput e parágrafo único, do

Código Penal.

CONJUNTO DE FATOS 03 – CORRUPÇÃO PASSIVA:

CÂNDIDO VACCAREZZA,  por  05  (cinco)  vezes,  MÁRCIO ACHÉ,  por 05 (cinco)  veze,

CARLOS BARBOSA, por 02 (duas) vezes, como incursos na prática do delito previsto  no art.

317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal.

CONJUNTO DE FATOS 04 - LAVAGEM DE DINHEIRO:   Transferências da SARGEANT  

para TOTAL TEC:

JORGE LUZ, BRUNO LUZ, LUIZ EDUARDO, CARLOS HERZ, BO HANS, MÁRCIO ACHÉ,

RAFAEL ACHÉ,  CARLOS BARBOSA e  CÂNDIDO VACCAREZZA,  em concurso de pessoas,

como incursos, por 11 (onze) vezes, na prática do delito previsto no artigo 1º, V, c/c §1º, I, §2º,

II da Lei 9613/98 (redação original).

CONJUNTO DE FATOS 05 - LAVAGEM DE DINHEIRO:    Transferências sub-reptícias  
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em favor de PAULO ROBERTO COSTA:

JORGE LUZ e BRUNO LUZ, em concurso de pessoas, como incursos, por 09 (nove) vezes,

na prática do delito do artigo 1º, V, da Lei 9613/98 (redação original).

CONJUNTO DE FATOS 06 - LAVAGEM DE DINHEIRO:   Transferências sub-reptícias e  

repasses em favor de CÂNDIDO VACCAREZZA:

JORGE LUZ, BRUNO LUZ,  CÂNDIDO VACCAREZZA e PAULO ARRUDA, em concurso

de pessoas, como incursos,  por 03 (três) vezes, na prática do delito do artigo 1º,  V, da Lei

9613/98 (redação original).

CONJUNTO DE FATOS 07 - LAVAGEM DE DINHEIRO:   Transferências e repasses sub-  

reptícios em favor de CARLOS BARBOSA e LUIZ EDUARDO:

JORGE  LUZ,  BRUNO LUZ,  LUIZ  EDUARDO  e CARLOS  BARBOSA,  em concurso  de

pessoas,  como incursos,  por  11  (onze)  vezes, na  prática  do delito  do  artigo  1º,  V, da  Lei

9613/98 (redação original).

CONJUNTO DE FATOS 08 - LAVAGEM DE DINHEIRO:   Transferências e repasses sub-  

reptícios em favor de MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ:

JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,  MÁRCIO ACHÉ e RAFAEL ACHÉ,  em concurso de pessoas,

como incursos,  por 1 (uma) vez, na prática do delito do artigo 1º, V, c/c  §1º, I, §2º, II  da Lei

9613/98 (redação original).

CONJUNTO DE FATOS 09 - LAVAGEM DE DINHEIRO:   Transferências e repasses sub-  

reptícios em favor de   BO HANS   e   CARLOS HERZ:  

JORGE LUZ,  BRUNO LUZ,  BO HANS e CARLOS HERZ, em concurso de pessoas, como

incursos, por 1 (uma) vez, na prática do delito do artigo 1º, V, da Lei 9613/98 (redação original).

VII – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:
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a) o  recebimento  desta  denúncia,  a  citação  dos  denunciados  para  responderem  à

acusação e sua posterior  intimação para audiência,  de modo a serem processados no rito

comum ordinário (art. 394, §1º, I, do CPP), até final condenação, na hipótese de ser confirmada

a imputação, nas penas da capitulação;

b) a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;

c) seja conferida prioridade a esta Ação Penal, com base no art. 11.2 da Convenção de

Palermo (Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional – Decreto Legislativo

231/2003 e Decreto 5.015/2004);

d) confirmadas as imputações, as condenações dos DENUNCIADOS;

e) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do seu equivalente,

no valor total de US$ 2.107.085,54 (dois milhões, cento e sete mil, oitenta e cinco dólares e

cinquenta e quatro centavos), que deverá ser  devidamente atualizado com juros e correção

monetária;

f) sem  prejuízo  do  disposto  nas  alíneas  anteriores,  também  requer  o  arbitramento

cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da PETROBRAS, com base no art. 387,

caput e IV, do CPP, no montante de US$ 2.107.085,54 (dois milhões, cento e sete mil, oitenta e

cinco dólares e cinquenta e quatro centavos), que deverá ser atualizado com juros e correção

monetária

Curitiba, 15 de agosto de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da

República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon Júlio Carlos Motta Noronha Jerusa Burmann Viecili
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Procurador da República Procurador da República Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

ROL DE TESTEMUNHAS

1)  PAULO ROBERTO COSTA175, brasileiro, nascido em 01/01/1954, filho de Evolina Pereira da
Silva Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.612.879-15, residente na Rua Ivaldo de Azambuja,
casa 30, Condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, CEP 22.793-316, Rio de Janeiro/RJ;

2) VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, inscrito no CPF nº 625.220.517-68, cujo endereço será
apresentando oportunamente;

Na hipótese de desmembramento da ação penal em face de parcela dos denunciados, arrola-
se como testemunhas os corréus:

3) JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ, acima qualificado; 

4) BRUNO GONÇALVES LUZ, acima qualificado;

175 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal,
homologado pelo e. Supremo Tribunal Federal na Petição n. 5209/2014 e cuja execução é acompanhada por esse
Juízo nos Autos nº 5065094-16.2014.404.7000 – ANEXO2.
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Distribuição por dependência aos Autos nº 5028412-57.2017.4.04.7000 (busca e apreensão criminal),
nº 5033355-88.2015.4.04.7000  (inquérito policial Vaccarezza), nº 5015323-64.2017.4.04.7000 (quebra
telemática),  nº  5042605-48.2015.4.04.7000 (quebra fiscal  e bancária),  nº  5047239-87.2015.4.04.7000
(quebra telefônica), nº 5052478-72.2015.4.04.7000 (quebra telemática), nº 5001786-35.2016.4.04.7000
(quebra telemática), nº 5001788-05.2016.4.04.7000 (quebra fiscal e bancária)

1 – O Ministério Público Federal oferece denúncia em separado em desfavor de BRUNO

GONÇALVES  LUZ,  JORGE  ANTÔNIO  DA  SILVA  LUZ,  LUIZ  EDUARDO  LOUREIRO

ANDRADE, CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA

HERZ, BO HANS VILHELM LJUNGBERG, MÁRCIO DE ALBUQUERQUE ACHÉ CORDEIRO,

RAFAEL ACHÉ CORDEIRO, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA e PAULO SÉRGIO VAZ

DE ARRUDA,  com anexos que a integram para os devidos fins, os quais podem ser assim

sintetizados:

TABELA DE ANEXOS

ANEXO2 Acordo e Homologação Paulo Roberto Costa

ANEXO3 Termo de colaboração nº 28 de Paulo Roberto Costa

ANEXO4 Petição 5273/STF – Investigação Vaccarezza – Parte 1

ANEXO5 Petição 5273/STF – Investigação Vaccarezza – Parte 2

ANEXO6 Documento Bruno Luz - “Trading Expectativas”

ANEXO7 Documento Bruno Luz - “Trade Brasil.doc”

ANEXO8 Documento Bruno Luz - “Reunião Trading em 02/02/2010”

ANEXO9 Petição 6124/RJ-STF – Compartilhamento material OTHON PINHEIRO

ANEXO10 Termo de depoimento JORGE LUZ – autos IPL

ANEXO11 Documento OXFORDGT – Reunião 31/03/2010

ANEXO12 Ofício JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-
FT.

ANEXO13 Anotações de 02/04/2010 – OXFORDGT

ANEXO14 Anotações de 03/04/2010 – OXFORDGT

ANEXO15 Anotações de 05/04/2010 – OXFORDGT
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ANEXO16 Anotações de 05/04/2010 – OXFORDGT – Comentários Bruno Luz

ANEXO17 Anotações de 06/04/2010 – OXFORDGT – Notícia 06 de abril

ANEXO18 Anotações de 06/04/2010 – OXFORDGT – Comentário conversa com PR

ANEXO19 Anotações de 06/04/2010 – OXFORDGT – Complemento B responde para L

ANEXO20 Anotações de 07/04/2010 – OXFORDGT – Notícias B em 07/04/2010

ANEXO21 Anotações de 09/04/2010 – OXFORDGT – Conversa com PR de 09 de abril

ANEXO22 Carta anexa ao e-mail acima sobre Asfalto SM e Tancagem TAMPA

ANEXO23 Anotações de 14/04/2010 – OXFORDGT – Nova reunião com SIL 15-04

ANEXO24 Anotações de 14/04/2010 – OXFORDGT às 06 e 24

ANEXO25 Anotações de 14/04/2010 – OXFORDGT às 06 e 34

ANEXO26 Anotações de 14/04/2010 – OXFORDGT – Resposta ao L – sobre conversa com Sil

ANEXO27 Anotações de 14/04/2010 – OXFORDGT – Pendências-Ideias-Info-Respostas Bruno

ANEXO28 Carta com a proposta da Sargeant Marine assinada por Daniel Sargeant

ANEXO29 Anotações de 27/10/2010 – OXFORDGT – Sobre a reunião de 19.04.2010

ANEXO30 Anotações de 22/04/2010 – OXFORDGT – Cotação de preço

ANEXO31 E-mail funcional SILLAS – Quebra autos 500451245.2017 – E-mail de 29/04/10

ANEXO32 E-mail SILLAS com nota resposta à carta de intenções da SARGEANT

ANEXO33 E-mail funcional JOSÉ RAIMUNDO – Quebra autos 5001786-32.2016 – E-mail de
29/04/10

ANEXO34 Termo de depoimento autos IPL CARLOS HERZ

ANEXO35 E-mail de 04/05/2010 – OXFORDT – Sobre a transferência de reunião com Carlos
Barbosa

ANEXO36 E-mail de 04/05/2010 – OXFORDGT - BL – Orchid e Florida

ANEXO37 E-mail de 04/05/2010 – OXFORDGT – BL - Todo List for all

ANEXO38 E-mail de 04/05/2010 – OXFORDGT – BL – Respost para LD

ANEXO39 E-mail de 07/05/2010 – OXFORDGT – BL – Reunião com JP 07.05.10

ANEXO40 E-mails de 07/05/2010 – OXFORDGT – Obtenção da fórmula

ANEXO41 E-mail encontrado no correio funcional de JOSÉ RAIMUNDO – Sandra para Bruno e
LEDU

ANEXO42 E-mail de 10/05/2010 – OXFORDGT – Jantar com PRC

ANEXO43 E-mail de 08/05/2010 – correio funcional de JOSÉ RAIMUNDO – nota Dabast

ANEXO44 E-mail de 12/05/2010 – OXFORDGT – Nota Dabast

ANEXO45 Pauta reunião com PRC em 11.05.10 – assuntos Brasil Trade

ANEXO46 E-mail de 12.05.2010 – LEDU faz comentários sobre a reunião de Bruno Luz com
PRC
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ANEXO47 E-mail de 27.05.2010 – BL – Pauta da Reunião de 27.05.2010

ANEXO48 E-mail de 01.06.2010 – OXFORDGT - Ledu – asfalta – seu e-mail

ANEXO49 Ações necessárias A2 04-06-2010 – grupo Brasil Trade

ANEXO50 E-mail de 06/06/2010 – OXFORDGT- BO – A Comment

ANEXO51 Pauta Dabast 01-07-2010

ANEXO52 Sentença SCHAHIN autos 5014170-93.2017.4.04.7000

ANEXO53 Termo de depoimento Bruno Luz – autos IPL

ANEXO54 Termo de depoimento BO LJUNGBERG – autos IPL

ANEXO55 Qualificação FONTE NEGÓCIOS REPRESENTAÇÃO

ANEXO56 Qualificação INTRAPAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

ANEXO57 Carta resposta PETROBRAS à SARGEANT MARINE

ANEXO58 CIA PETROBRAS Márcio Aché – parte 1 

ANEXO59 CIA PETROBRAS Márcio Aché – parte 2 

ANEXO60 CIA PETROBRAS Márcio Aché – parte 3 

ANEXO61 E-mail LEDU para SILLAS em 17.07.10 com proposta da Sargeant Marine 

ANEXO62 Ofício PETROBRAS que encaminhou os contratos com a Sargeant Marine

ANEXO63 Negociação contrato 8800005306 parte 2

ANEXO64 Negociação contrato 8800005306 parte 1

ANEXO65 Contrato SARGEANT MARINE e PETROBRAS 8800005306

ANEXO66 Negociação novos contratos 

ANEXO67 Contrato SARGEANT MARINE e PETROBRAS de agosto de 2010

ANEXO68 Pauta Dabast 18.08.10 OXFORDGT

ANEXO69 Contrato de consultoria Sargeant e TOTAL TEC

ANEXO70 Compartilhamento docs contas LUZ

ANEXO71 Compartilhamento Suíça conta LUZ

ANEXO72 Extrato TOTALTEC transd 15.09.10

ANEXO73 Divisão de propinas confeccionada por BRUNO LUZ

ANEXO74 Pauta Dabast 04.10.10 OXFORDGT

ANEXO75 Ações necessárias grupo Brasil Trade de 18.08.10

ANEXO76 Ações necessárias grupo Brasil Trade de 04.10.10

ANEXO77 Mensagens negociação PETROBRAS SARGEANT MARINE

ANEXO78 Contrato SARGEANT MARINE e PETROBRAS de outubro de 2010

ANEXO79 Pauta Dabast 08.12.10 OXFORDGT

ANEXO80 Tópicos assuntos Brasil Trade de 08.12.10
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ANEXO81 Extrato TOTAL TEC transferências de 21.12.10 e 07.01.11

ANEXO82 Credito ref Sargeant Marine – anotação Brasil Trade

ANEXO83 Pauta Dabast 23.01.11 OXFORDGT

ANEXO84 Pauta Dabast 14.02.11 OXFORDGT

ANEXO85 Mensagem de 06.01.11 SM para CARLOS BARBOSA

ANEXO86 Resposta oferta SARGEANT PETROBRAS

ANEXO87 E-mail LEDU para a PETROBRAS negociações

ANEXO88 Resposta Sargeant propostas LEDU

ANEXO89 Mensagem LEDU PETROBRAS 08.02.11

ANEXO90 Contrato SARGEANT PETROBRAS de fevereiro de 2011

ANEXO91 Extrato conta TOTAL TEC transferências de maio e de julho de 2011

ANEXO92 Extrato PENTAGRAM transf de outubro de 2011 a janeiro de 2012

ANEXO93 Relatório BIDONE – apreensão PRC

ANEXO94 Ofícios DRCI compartilhamento contas na suíça

ANEXO95 Ofícios SCI compartilhamento contas na suíça

ANEXO96 Contrato simulado válido por 2 anos SM e Total TEC

ANEXO97 Pauta de reunião PAULO ARRUDA de 20.03.09

ANEXO98 Mensagens conta TOTAL TEC de PAULO ARRUDA

ANEXO99 Mensagens conta PENTAGRAM de PAULO ARRUDA

ANEXO100 E-mails conta PENTAGRAM – Paulo Arruda e Bruno Luz

ANEXO101 E-mails conta PENTAGRAM – Paulo Arruda operacionalização de negócios

ANEXO102 Transações contas TOTAL TEC e PENTAGRAM 

ANEXO103 Transferências Zippy – Big Pluto e Great Falls

ANEXO104 Transferências YES TRADING

ANEXO105 Transações 17.09.10 para terceiros

ANEXO106 Pagamento LEDU e MA de 17.01.11

ANEXO107 Transferências 23.03.11 PRC OST e LEDU

ANEXO108 Transferências PENTAGRAM PRC_LEDU- Jun e Jul de 2011 

ANEXO109 Transferências PENTAGRAM PRC_LEDU- 06.10.11 

ANEXO110 Transferências PENTAGRAM para LEDU, Vaccarezza e PRC de nov e dez de 2011 

ANEXO111 Transferência PENTRAGRAM para PRC de julho de 2012

ANEXO112 Relatório de Análise MPF_Conta OST

ANEXO113 Documentos compartilhados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro

ANEXO114 Depoimento  prestado  por  CÂNDIDO  VACCAREZZA  nos  autos  de  IPL5033355-
88.2015.4.04.7000
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ANEXO115 Relatório de Informação MPF relacionamento VACCAREZZA e CHINELATTO

ANEXO116 Documentação  empresa  ROSY  BLUE  DMCC  fornecida  pela  Suíça  pedido  de
COOPIN 15/2014

ANEXO117 Laudo 1930.2015-SETEC-SR-PF-PR

ANEXO118 Auto de apreensão celular Bruno Luz nos autos 5046222-16.2015.4.04.7000

ANEXO119 Auto de apreensão Cândido Vaccarezza nos autos 5033355-88.2015.4.0.4.7000

2 – Deixa  de  oferecer  denúncia  em relação  a  PAULO ROBERTO COSTA,  em
respeito  ao  respectivo  acordo  de  colaboração  premiada176,  que  prevê  a  suspensão  dos
inquéritos policiais e processos criminais  em trâmite a ele relacionado no presente Juízo a
partir do momento em que somados 20 (vinte) anos de prisão nas sentenças relacionadas aos
feitos vinculados ao acordo. 

De todo modo, pugna pela decretação da suspensão do prazo prescricional dos
delitos ora denunciados pelo prazo de 10 anos, conforme previsto no acordo de colaboração
homologado.

3 –  Deixa  de  oferecer,  por  ora,  denúncia  em  face  de  DANIEL  SARGEANT,
HARRY  SARGEANT  III,  SILLAS  OLIVA  FILHO,  JOSÉ  RAIMUNDO  BRANDÃO  PEREIRA,
TIAGO CEDRAZ e SERGIO TOURINHO, porquanto as apurações prosseguem relativamente a
eles, inclusive com relação aos reflexos na seara cível por atos lesivos à Administração Púbica
(Lei 12.846/2013) cometidos pelas pessoas físicas, jurídicas e suas sucessoras;

4  –  Tendo  em  vista  a  atitude  colaborativa  voluntária  apresentada  pelos
denunciados  BRUNO GONÇALVES  LUZ e JORGE  ANTÔNIO DA SILVA LUZ  na  fase  pré-
processual, requer, desde já, seja observado o disposto no art. 4º da Lei 12.850/2013, levando-se
em conta a efetividade da colaboração no decorrer da instrução criminal. 

5 - Requer, ainda, o Ministério Público Federal:

a) seja disponibilizado, no interesse da defesa, acesso aos vídeos da colaboração
premiada,  cujo  conteúdo  não  se  encontra  sob  sigilo,  do  colaborador  ora  arrolado  como
testemunha;

b) sejam  juntadas  as  Folhas  de  Antecedentes  Criminais  dos  denunciados
constantes dos bancos de dados a que tem acesso a Justiça Federal.

Curitiba, 15 de agosto de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da

República

176 ANEXO2.
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Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República
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