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O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores  da  República
signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante
Vossa Excelência, apresentar manifestação complementar conforme segue.

1. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO COMPLEMENTARES

No âmbito da ação penal nº 5034453-06.2018.4.04.7000, em trâmite perante esse il. Juízo,
foram objeto de imputação crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
praticados  para  fazer  com que  a  PETROBRAS passasse  a  adquirir  asfalto  da  trading  company
SARGEANT MARINE.

Em  apertada  síntese,  tem-se  que,  a  partir  de  2009,  a  PETROBRAS  passou  a  ter  que
importar asfalto para fazer frente à crescente demanda ocasionada pelo Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC).

À época, as duas principais  trading companies  de asfalto do mundo eram a SARGEANT
MARINE  e a  ASPHALTOS TRADE,  esta última fundada por um ex-funcionário da primeira de
nome CHRIS TUDGE.

Num primeiro  momento,  praticamente  toda  a  demanda de  importação  de  asfalto  da
PETROBRAS estava sendo suprida pela ASPHALTOS TRADE, visto que um esquema de corrupção
para  beneficiar  tal  empresa  havia  sido  montado  por  PAULO ROBERTO COSTA,  por  agentes
ligados ao PARTIDO PROGRESSISTA e pelo então Gerente-Geral de Comercialização de Produtos
Especiais SILLAS OLIVA FILHO.

Em resposta a isso, foi montado um esquema de corrupção apoiado por parlamentares do
PARTIDO  DOS  TRABALHADORES,  entre  os  quais  o  ex-Deputado  Federal  CANDIDO
VACCAREZZA,  para  que  a  SARGEANT  MARINE  também  passasse  a  fornecer  asfalto  para  a
PETROBRAS.

Assim é que, a partir do final de 2010, quando CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA
passou a ocupar o cargo de Gerente-Geral de Comercialização de Produtos Especiais no lugar de
SILLAS OLIVA FILHO,  tal  intento foi  alcançado,  e as  importações de asfalto pela  PETROBRAS
passaram a ser feitas metade com a ASPHALTOS TRADE e metade com a SARGEANT MARINE,
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como forma de contemplar os dois grupos políticos, PARTIDO PROGRESSISTA e PARTIDO DOS
TRABALHADORES.

A respeito, veja-se o seguinte trecho do depoimento prestado por JORGE LUZ no IPL nº
1617/2015-SR/DPF/PR1:

1 ANEXO2
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No mesmo sentido,  o  depoimento  prestado  por  BRUNO LUZ  no  IPL  nº  1617/2015-
SR/DPF/PR2:

Os  fatos  relacionados  à  SARGEANT  MARINE  já  foram  objeto  de  apuração  e  estão
denunciados na ação penal nº 5034453-06.2018.4.04.7000.

Com  relação  à  ASPHALTOS  TRADE,  já  haviam  sido  colhidos  fortuitamente  diversos
indícios que corroboravam os depoimentos de  JORGE LUZ  e  BRUNO LUZ  e indicavam que o
esquema de corrupção efetivamente teria ocorrido, com o envolvimento de SILLAS OLIVA FILHO,
JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU (como operador do PARTIDO PROGRESSISTA),  PAULO
ROBERTO COSTA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA. Veja-se:

2 ANEXO3
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a)  Em  celulares  e  tablet  apreendidos  com  JOÃO  CLÁUDIO  DE  CARVALHO  GENU,
identificou-se  que  SILLAS  OLIVA  FILHO  possuía  fortes  conexões  com  este  operador
ligado ao PARTIDO PROGRESSISTA3 4 5.

b)  No  e-mail  pessoal  de  JOÃO  CLAUDIO  GENU  (jcgenu@gmail.com),  foi  localizada
mensagem que demonstra que, em 2009, este operador do  PARTIDO PROGRESSISTA
estava interessado em se beneficiar de questões relativas à importação de asfalto para
atender  à  demanda  do  Programa de  Aceleração  do  Crescimento  (PAC)6.  Também foi
localizada mensagem em que e discute sobre a ajuda que funcionário da PETROBRAS
referido como “S” estaria dando em relação a “contrato de gás” e a outro assunto não
especificado, em provável alusão a  SILLAS, que, à época, também era responsável pela
comercialização de gases derivados do petróleo (sobre o codinome “S”, observe-se, no
ANEXO5 e no ANEXO7, desta petição, que  SILLAS  assina como “S” ao conversar com
GENU).

c) No e-mail pessoal de SILLAS OLIVA FILHO ( sof95sing@globo.com ), foram localizadas
mensagens que demonstram que o ex-Gerente-Geral  de Comercialização de Produtos
Especiais da PETROBRAS possuía relação próxima com PAULO ROBERTO COSTA, tendo
inclusive  encaminhado  documentos  internos  da  PETROBRAS  a  este  após  a  sua
aposentadoria do cargo de Diretor de Abastecimento7.

3 ANEXOS 4 e 5 – Registros de contatos, ligações e mensagens entre JOÃO CLAUDIO GENU e SILLAS OLIVA FILHO que constavam
no Apple iPad Mini 3 - IMEI 354421067242479 daquele apreendido com autorização do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar
nº 3891 (Operação Politeia).

4 ANEXOS 6 e 7 – Registros de contatos, ligações e mensagens entre JOÃO CLAUDIO GENU e SILLAS OLIVA FILHO que constavam
no Apple iPhone 6 - IMEI 354403068538691 daquele apreendido com autorização do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar nº
3891 (Operação Politeia).

5 ANEXO8 – Registros de contatos, ligações e mensagens entre JOÃO CLAUDIO GENU e SILLAS OLIVA FILHO que constavam no
Apple iPhone 6 Plus - IMEI 354387062477404 daquele apreendido com autorização do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar
nº 3891 (Operação Politeia).

6 Mensagens  armazenadas  na  caixa  de  e-mail  jcgenu@gmail.com,  de  JOÃO  CLAUDIO  GENU,  cujo  afastamento  de  sigilo  foi
autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5022766-03.2016.4.04.7000.

7 ANEXOS 9 e 10 – Mensagens armazenadas na caixa de e-mail sof95sing@globo.com, de SILLAS OLIVA FILHO, cujo afastamento
de  sigilo  foi  autorizado  por  esse  il.  Juízo  nos  autos  nº  5015323-64.2017.4.04.7000,  relacionados  à  apuração  do  esquema de
corrupção envolvendo a empresa SARGEANT MARINE.
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d)  No  e-mail  pessoal  de  CARLOS  BARBOSA  (carlosbarbosa1978@yahoo.com) foi
encontrada planilha que demonstra que, entre 2009 e 2013, a PETROBRAS importou cerca
de  US$ 404.604.125,00 em asfalto, sendo que, desse total,  US$ 175.727.755,00  foram
importados por meio da  SARGEANT MARINE  (e de sua subsidiária GLOBAL ASPHALT
LOGISTICS) e US$ 228.876.370,00 foram importados por meio da ASPHALTOS TRADE8:

e) Nos documentos da conta bancária mantida no Julius Bär, Suíça, por CARLO BARBOSA
em nome da offshore COVERWOOD INVESTMENTS SA, verifica-se que, em 23/11/2012, a
ASPHALTOS TRADE fez uma transferência de  US$ 209.694,80 em vantagens indevidas
para  o  então Gerente-Geral  de Comercialização de Produtos Especiais  da PETROBRAS
sucessor de SILLAS OLIVA FILHO9:

8 ANEXO11,  p.  23  –  Mensagem  armazenada  na  caixa  de  e-mail  carlosbarbosa1978@yahoo.com,  de  CARLO  BARBOSA,  cujo
afastamento de sigilo foi autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5002263-58.2016.4.04.7000, relacionados à apuração do esquema
de corrupção envolvendo a empresa SARGEANT MARINE.

9 ANEXOS 12 e 13 – Documentos obtidos por meio do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 167/2017, com
amparo  em decisão  de  quebra  de  sigilo  proferida  por  esse  il.  Juízo  nos  autos  nº  5037326-13.2017.4.04.7000,  relacionados  à
apuração dos crimes ocorridos no processo de compra e venda da refinaria de Pasadena.
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Identificados os funcionários da PETROBRAS e o operador do PARTIDO PROGRESSISTA
envolvidos no esquema de corrupção,  restava saber quem era a pessoa ligada à  ASPHALTOS
TRADE responsável por corromper tais agentes.

Pois bem.

Nos autos nº 5022831-27.2018.4.04.7000, esse il. Juízo autorizou o afastamento do sigilo
telemático  de  CLAUDIO FRANCIS  HIRSCH,  por  haver  indícios  de  que  tal  agente  corrompeu
funcionários da PETROBRAS para viabilizar negócios da estatal com a trading company MERCURIA
na  área  de  compra  e  venda  de  óleo  combustível.  Tais  fatos  foram  inclusive  objeto  de
aprofundamento nos presentes autos (p.  90-93 do parecer ministerial  acostado no evento 12),
onde  se  requereu  a  extração  in  loco  do  e-mail  funcional  de  CLAUDIO HIRSCH  na  sede  da
FLAMMA OLEOS E DERIVADOS LTDA, filial brasileira da trading company MERCURIA.

Recebidos  os  dados  do  e-mail  c.hirsch@logitradeserv.com.br,  de  CLAUDIO  HIRSCH,
descobriu-se que a empresa deste,  de nome  LOGITRADE SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR
LTDA, é a representante da ASPHALTOS TRADE no Brasil e que CLAUDIO HIRSCH possui relação
próxima com CHRIS TUDGE, o dono da ASPHALTOS TRADE. A título de exemplo, as seguintes
mensagens10:

Diante  desse  achado,  formulou-se a  hipótese investigativa  de  que  CLAUDIO HIRSCH
poderia  ser  a pessoa ligada à  ASPHALTOS TRADE responsável  por  corromper  SILLAS OLIVA
FILHO,  JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU,  PAULO ROBERTO COSTA e CARLOS ROBERTO
MARTINS BARBOSA.

A  partir  daí,  foram encontrados  fortes  indícios  de que,  entre  2009 e  2013,  CLAUDIO
HIRSCH  efetivamente  integrou  esquema  de  corrupção  com  SILLAS  OLIVA  FILHO,  JOÃO
CLAUDIO DE CARVALHO GENU,  PAULO ROBERTO COSTA  e  CARLOS ROBERTO MARTINS
BARBOSA para beneficiar a trading company ASPHALTOS TRADE nas operações de importação

10 ANEXOS  14  e  15  –  Mensagens  armazenadas  na  caixa  de  e-mail  c.hirsch@logitradeserv.com.br,,  de  CLAUDIO  HIRSCH,  cujo
afastamento de sigilo foi autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5022831-27.2018.4.04.7000.
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de asfalto pela PETROBRAS. Observe-se:

a) No e-mail pessoal de  JOÃO CLAUDIO GENU  (jcgenu@gmail.com), foram localizadas
mensagens que demonstram que, em 2009, sua mulher, CLAUDIA GONTIJO, criou para ele
o  e-mail  profissional33@gmail.com,  que  propositadamente  não  possuía  nenhuma
identificação  de  GENU.  Tal  conta  foi  encerrada  em  20/03/2014,  poucos  dias  após  a
deflagração  da  fase  ostensiva  da  Operação  Lava  Jato  e  prisão  de  diversas  pessoas
relacionadas a GENU.

Tal conta, provavelmente criada para fins espúrios, aparentemente foi utilizada por GENU
para  se  comunicar  com  CLAUDIO HIRSCH,  visto  que  o contato  deste  (erroneamente
grafado como “Claudio Risch”) foi enviado do e-mail  jcgenu@gmail.com para o e-mail
profissional33@gmail.com.
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Nos  e-mails  abaixo,  é  possível  verificar  que  o  contato  grafado  erroneamente  como
“Claudio Risch” é efetivamente de CLAUDIO HIRSCH.

Além  disso,  diversas  outras  mensagens  localizadas  no  e-mail  jcgenu@gmail.com
demonstram que, em 2013 e 2014,  GENU ajudou CLAUDIO HIRSCH a celebrar diversos
negócios em outros países da América Latina11.

b)  Em  celulares  e  tablet  apreendidos  com  JOÃO  CLÁUDIO  DE  CARVALHO  GENU,
identificou-se elementos que reforçam que  CLAUDIO HIRSCH  possuía fortes conexões
com este operador ligado ao PARTIDO PROGRESSISTA12 13 14.

c)  No e-mail  pessoal  de  SILLAS OLIVA FILHO  (  sof5@uol.com.br ),  foram localizadas
mensagens que demonstram que o ex-Gerente-Geral  de Comercialização de Produtos
Especiais  da  PETROBRAS,  enquanto  ainda  funcionário  da  PETROBRAS,  possuía  uma
espécie  de  sócio  informal  chamado  MANOEL  DA  SILVA  VIDAL  FILHO,  com  o  qual
desenvolvia negócios junto a CLAUDIO HIRSCH e também o auxiliava a fechar negócios
com a PETROBRAS e outras empresas15.

d)  Nos  e-mails  funcionais  de  SILLAS  OLIVA  FILHO  e  CARLOS  BARBOSA,  foram
localizadas mensagens que demonstram que CLAUDIO HIRSCH era a pessoa que tratava
com eles sobre os contratos da PETROBRAS com a ASPHALTOS TRADE16.

11 ANEXOS 16 a 22 – Mensagens armazenadas na caixa de e-mail jcgenu@gmail.com, de JOÃO CLAUDIO GENU, cujo afastamento
de sigilo foi autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5022766-03.2016.4.04.7000.

12 ANEXO23 – Registros de contatos e mensagens entre JOÃO CLAUDIO GENU e CLAUDIO HIRSCH que constavam no Apple iPad
Mini 3 -  IMEI 354421067242479 daquele  apreendido com autorização do Supremo Tribunal Federal  na Ação Cautelar  nº 3891
(Operação Politeia).

13 ANEXO24 – Registros de contatos e mensagens entre JOÃO CLAUDIO GENU e CLAUDIO HIRSCH que constavam no Apple iPhone
6 - IMEI 354403068538691 daquele apreendido com autorização do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar nº 3891 (Operação
Politeia).

14 ANEXO25 – Registros de contatos e mensagens entre JOÃO CLAUDIO GENU e CLAUDIO HIRSCH que constavam no Apple iPhone
6 Plus - IMEI 354387062477404 daquele  apreendido com autorização do Supremo Tribunal Federal  na Ação Cautelar nº 3891
(Operação Politeia).

15 ANEXOS 26 a 33 – Mensagens armazenadas na caixa de e-mail  sof5@uol.com.br,  de SILLAS OLIVA FILHO, cujo afastamento de
sigilo foi autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5004512-45.2017.4.04.7000, relacionados à apuração do esquema de corrupção
envolvendo a empresa SARGEANT MARINE.

16 ANEXOS 34 e 35  – Mensagens armazenadas nas  caixas de e-mail  funcional  de  SILLAS OLIVA FILHO  e  CARLOS BARBOSA,
respectivamente,  cujo  afastamento  de  sigilo  foi  autorizado  por  esse  il.  Juízo  nos  autos  nº  5001786-35.2016.4.04.7000  e
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e)  No e-mail  funcional  de  PAULO ROBERTO COSTA,  foram localizadas mensagens e
agendamento  de  compromisso  que  demonstram  que  CLAUDIO  HIRSCH  e  CHRIS
TUDGE, o dono da ASPHALTOS TRADE, participaram de reunião com o então Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS e com SILLAS OLIVA FILHO17.

Há, portanto,  fundados indícios de que indícios de que,  entre 2009 e 2013,  CLAUDIO
HIRSCH efetivamente integrou esquema de corrupção com SILLAS OLIVA FILHO,  JOÃO CLAU-
DIO DE CARVALHO GENU, PAULO ROBERTO COSTA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA
para beneficiar a  trading company ASPHALTOS TRADE nas operações de importação de asfalto
pela PETROBRAS.

Diante disso, para o prosseguimento das investigações, tornam-se necessárias e plena-
mente justificáveis ao caso concreto a determinação de medidas cautelares de busca e apreen-
são em  relação  aos  endereços  de  CLAUDIO  FRANCIS  HIRSCH  (CPF  000.612.428-37)  e
LOGITRADE SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA (CNPJ 03.004.874/0001-05) ,  porquanto
os direitos constitucionais à inviolabilidade do domicílio e ao sigilo telemático não se fazem abso-
lutos, devendo ceder frente ao interesse público aqui consubstanciado na investigação de crimes.

Sobre a imprescindibilidade das medidas ao caso, trata-se de investigação sobre crimes
praticados com elevado grau de sofisticação e ocultação, o que demonstra serem estritamente ne-
cessárias para sua plena elucidação. Ademais, tais medidas serão implementadas em complemento
às demais diligências já realizadas, entre elas a obtenção e exame materiais eletrônicos, de dados
bancários, fiscais e telemáticos e de documentos oriundos de procedimentos de cooperação ju-
rídica internacional.

2. ELEMENTOS DE PROVA COMPLEMENTARES AOS APRESENTADOS NO PARECER
DO EVENTO 12

2.1. Reforço dos indícios de que a pessoa referida pelo codinome “GENUÍNO” é pro-
vavelmente JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU

Às páginas 43 e seguintes do parecer ministerial acostado no evento 12, mencionou-se
que a pessoa referida como “GENUÍNO”,  integrante do esquema de corrupção para beneficiar a
TRAFIGURA em operações de  trading  com a PETROBRAS, é provavelmente  JOÃO CLAUDIO DE
CARVALHO GENU, operador ligado ao PARTIDO PROGRESSISTA.

Supervenientemente,  este  órgão  ministerial  encontrou  novos  elementos  que  reforçam
essa conclusão:

a) No e-mail pessoal de  JOÃO CLAUDIO GENU  (jcgenu@gmail.com), foram localizadas
mensagens que demonstram que, em 2009, sua mulher, CLAUDIA GONTIJO, criou para ele
o  e-mail  profissional33@gmail.com,  que  propositadamente  não  possuía  nenhuma
identificação  de  GENU.  Tal  conta  foi  encerrada  em  20/03/2014,  poucos  dias  após  a
deflagração  da  fase  ostensiva  da  Operação  Lava  Jato  e  prisão  de  diversas  pessoas
relacionadas a GENU.

500451245.2017.4.04.7000, relacionados à apuração do esquema de corrupção envolvendo a empresa SARGEANT MARINE.
17 ANEXOS36 – Mensagens e agendamento de compromisso armazenados na caixa de e-mail funcional de PAULO ROBERTO COSTA,

cujo afastamento de sigilo foi autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5005032-73.2015.4.04.7000.
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Tal conta, provavelmente criada para fins espúrios, aparentemente foi utilizada por GENU
para se comunicar com MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES, representante da TRAFIGURA
no Brasil, visto que o contato deste foi enviado do e-mail  jcgenu@gmail.com para o e-
mail profissional33@gmail.com.

b) Em celulares e tablet apreendidos com JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU, foram
encontrados os contatos telefônicos de MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES18 e de pessoas
de nome MARIANO FERRAZ19 e JORGE RODRIGUES20, que possivelmente são MARIANO
MARCONDES FERRAZ, executivo internacional da  TRAFIGURA, e  JORGE DE OLIVEIRA

18 ANEXOS 37 a 39 – Registros de contatos de MARCIO PINTO DE MAGALHÃES que constavam nos aparelhos Apple iPad Mini 3 -
IMEI  354421067242479,  Apple  iPhone  6  -  IMEI  354403068538691  e  Apple  iPhone  6  Plus  -  IMEI  354387062477404  de  JOÃO
CLAUDIO GENU apreendidos com autorização do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar nº 3891 (Operação Politeia).

19 ANEXOS  40  a  42 –  Registros  de  contatos  de  MARIANO  FERRAZ que  constavam  nos  aparelhos  Apple  iPad  Mini  3  -  IMEI
354421067242479, Apple iPhone 6 - IMEI 354403068538691 e Apple iPhone 6 Plus - IMEI 354387062477404 de JOÃO CLAUDIO
GENU apreendidos com autorização do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar nº 3891 (Operação Politeia).

20 ANEXOS 43  a  45 –  Registros  de  contatos  de  JORGE RODRIGUES que  constavam nos  aparelhos  Apple  iPad  Mini  3  -  IMEI
354421067242479, Apple iPhone 6 - IMEI 354403068538691 e Apple iPhone 6 Plus - IMEI 354387062477404 de JOÃO CLAUDIO
GENU apreendidos com autorização do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar nº 3891 (Operação Politeia).
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RODRIGUES  (codinome “Beb”), funcionário da PETROBRAS cooptado pelo esquema de
corrupção.

2.2. Reforço dos indícios relativos à atuação de EDUARDO PAULINO INNECCO

Às páginas 74-93 do parecer ministerial acostado no evento 12, foram apresentados indí-
cios de que EDUARDO PAULINO INNECCO, juntamente com MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES,
se uniram para corromper funcionários da PETROBRAS a fim de favorecer negócios das  trading
companies CHEMOIL,  OIL TRADE & TRANSPORT (OTT),  ARCADIA e MERCURIA com a PETRO-
BRAS.

Supervenientemente,  este  órgão  ministerial  encontrou  na  caixa  do  e-mail
silvana@innecco.com – de SILVANA INNECCO, ex-esposa e funcionária de EDUARDO INNECCO –
novos elementos que reforçam essas conclusão:

a) Foi localizado e-mail em que EDUARDO INNECCO afirma que os principais clientes de
sua empresa constituída no Uruguai (WERTECH SA) eram as empresas FREEPOINT, MER-
CURIA, OLYMPIC SHIPPING & MANAGEMENT SA e OIL TRADE & TRANSPORT21:

b) Foram localizados invoices que justificaram o repasse de  US$ 496.358,64  da  trading
company ARCADIA para a conta da BRAZILIAN CHEMICALS & PETROLEUM LTDA, em-
presa de EDUARDO INNECCO22:

21 Mensagem armazenada na caixa de e-mail  silvana@innecco.com, de SILVANA INNECCO, ex-esposa e funcionária de EDUARDO
INNECCO, cujo afastamento de sigilo foi autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5022831-27.2018.4.04.7000.

22 ANEXOS  46  a  54 –  Mensagens  armazenadas  na  caixa  de  e-mail  silvana@innecco.com,  de  SILVANA  INNECCO,  ex-esposa  e
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b)  Foi  localizada  mensagem  que  demonstra  que  EDUARDO  INNECCO  contraiu  em-
préstimo junto à empresa PISANG, de MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES, referido por ele
como “meu amigo da Pisang”23:

3. PEDIDO

Por todo o exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  em complemento ao parecer
acostado no evento 12, requer que as medidas cautelares de busca e apreensão sejam determina-
das também em relação aos endereços de CLAUDIO FRANCIS HIRSCH (CPF 000.612.428-37) e
LOGITRADE SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA (CNPJ 03.004.874/0001-05).

Pede deferimento.

Curitiba, 21 de novembro de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Julio 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

Felipe D’Elia Camargo
Procurador da República

funcionária  de  EDUARDO  INNECCO,  cujo  afastamento  de  sigilo  foi  autorizado  por  esse  il.  Juízo  nos  autos  nº  5022831-
27.2018.4.04.7000.

23 Mensagem armazenada na caixa de e-mail  silvana@innecco.com, de SILVANA INNECCO, ex-esposa e funcionária de EDUARDO
INNECCO, cujo afastamento de sigilo foi autorizado por esse il. Juízo nos autos nº 5022831-27.2018.4.04.7000.
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