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POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 

 

OPERAÇÃO LAVAJATO 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 
 
 
Referência: IPL 1257/2016-4 – SR/DPF/PR 
 
 
Tratar-se de relatório de análise a partir de quebra de sigilo telemático proferido nos 

autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000, referente as informações disponíveis na Yahoo sobre os 
investigados 
 

1. Do material encaminhado 
 

A Yahoo disponibilizou, mediante mídia anexada em ofício recebido na SR/PF/PR em 
19.07.2018, os dados das contas lgb4826@yahoo.com.br e lks4822@yahoo.com (evento 55 – OUT 
3, Autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000). Informou que as contas leregit12@yahoo.com.br e 
leregit07@yahoo.com.br não possuam conteúdo armazenado entre 01.01.2011 e 15.06.2018. 

Informou que não pode disponibilizar o conteúdo das demais contas, uma vez que não 
foram registradas por meio do domínio http://br.yahoo.com. 

 
2. Da análise 
 
A análise é realizada utilizando-se o conteúdo disponibilizado pela empresa, sendo 

referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação 
conduzida nos autos em epígrafe. 

Todo o contéudo foi submetido ao sistema Indexador e Processador de Evidências 
Digitais (IPED 3.12.5), sistema utilizado para montagem e indexação de arquivos de imagem: 
 

 
 

Abaixo, serão destacados os documentos com maior relevância para a investigação. 
 
 

* * * 
 
Em síntese, investiga-se organização criminosa composta por BO HANS VILHELM 

LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, 
RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO 
MARTINS BARBOSA, a qual, com apoio de PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ, DENI FRANÇA 
MOURA, CLAUDIO ROZENTZVAIG e os doleiros HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER 
BERGMANN VIANNA, praticavam crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, 
especificamente na área de trading da PETROBRAS, efetuando pagamentos de vantagens indevidas 
não só para membros do próprio grupo mas também para JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES e 
MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO, ex-gerentes da área e comércio de combustíveis da 
estatal. 
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2.1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR BO HANS VILHELM 

LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, 
RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS 
ROBERTO MARTINS BARBOSA 

 
Corroborando-se todos os elementos já apresentados pela POLÍCIA FEDERAL nos 

autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000, observa-se que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, 
codinome Tiger, possuía estreita ligação com o principal agente público da organização criminosa, 
CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, codinome Phill Collins. No email abaixo, o primeiro 
encaminha ao segundo planilha para controle dos pagamentos de vantagens indevidadas efetuados 
e pendentens. 

Observa-se ainda que também havia pendência relativas a fornecimento de asfalto, fatos 
investigados nos autos nº 5033355-88.2015.4.04.7000/PR (IPL 1617/2015): 

 
 

 
Email 2.1.1 

 

 
Anexo do Email 2.1.1. 

 
Pelo arquivo anexo, observa-se que, em 05.05.2011, o saldo de propinas devido a 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA era de US$ 177.739,00, já tendo sido pagos, naquele 
momento, US$ 164.535,00. 

O total de vantagem indevida referido no arquivo somava US$ 342.274,00, desses, US$ 
297.217,00 referiam-se aos acertos criminoso na área de compra e venda de combustível e derivados, 
principal atividade da organização criminosa ora investigada. 

No campo “Status”, observa-se a existência do termo “invoiced”, que significa que já 
havia sido expedida o documento, conhecido com invoice, para amparar a transferência utilizando-se 
as contas no exterior. 

A conclusão que se tem é que tais pagamentos de propina foram operacionalizados por 
transfererência para conta de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA no exterior – ele 
titularizava as contas das empresas BURROW TRADE e COVERWOOD. 

Em um campo, referente a propina de fornecimento de asfalto, observa-se o termo 
“ilumi”, o qual fazia referência a JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, por vezes referido como 
ILUMINADO.  
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* * * 
 

 

 
 

 

 
Email 2.1.2 

 

No email acima, observa-se que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE prestava 
contas das propinas devidas a CARLOS ROBERTO BARBOSA, codinome Phil, CESAR JOAQUIM 
RODRIGUES DA SILVA, codinome Deh, e RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, codinome Morce. 

Observa-se que CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA possuía outro codinome, a 
saber, “Golfinho”, em possível referência ao codinome Dehl Phin, cuja pronúncia assemelha-se ao 
termo na língua inglesa para golfinho – “Dolphin”. 

Também é possível identificar fato novo à investigação. Comercialização de combustível 
envolvendo a empresa GLENCORE – referida na segunda tabela por “Glen” - também gerava 
pagamento de vantagens indevidas. 

Até o presente momento investigativo, tinha-se conhecimento de pagamento de propina 
envolvendo a TRAFIGURA e a VITOL. 

As comercializações envolvendo a GLENCORE e que geraram pagamento de propina 
para a organização criminosa foram: 

 
- 163.540 barris de HSFO (High Sulfur Fuel Oil) através da embarcação Kinaros; 
- 125.800 barris de LSFO (Low Sulfur Fuel Oil) através da embarcação Kinaros; 
 
A primeira operação gerou pagamentos de propina na ordem de: (i) US$ 17.171,70 para 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA; (ii) US$ 22.077,90 para CESAR JOAQUIM 
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RODRIGUES DA SILVA; (iii) US$ 22.077,90 para RODRIGO GARCIA BERKOWITZ; (iv) além de 
US$ 8.177,00, referido por “EXTRA”, mas usualmente repartido entre JORGE RODRIGUES DE 
OLIVEIRA (codinome BEB) e MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO (codinome 
POPEYE). 

A Segunda operação gerou pagamentos de propina na ordem de: (i) US$ 13.209,00 para 
CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA; (ii) US$ 16.983,00 para CESAR JOAQUIM 
RODRIGUES DA SILVA; (iii) US$ 16.983,00 para RODRIGO GARCIA BERKOWITZ; (iv) além de 
US$ 6.290,00, referido por “EXTRA”, mas usualmente repartido entre JORGE RODRIGUES DE 
OLIVEIRA (codinome BEB) e MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO (codinome 
POPEYE). 

As operações são confirmadas por dados da planilha “Cópia de Operações Comerciais 
2011.xls”, encaminhada por CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA para LUIZ EDUARDO 
LOUREIRO ANDRADE e que será ainda referida abaixo: 

 

 

 
 
As operações envolvendo a VITOL serão detalhadas em outro e-mail. 

 
* * * 

 
Abaixo, novas atualizações passadas por LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE para 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA: 
 

 
Email 2.1.3 

 

 
* * * 

 

Abaixo, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA encaminha a CESAR JOAQUIM 
RODRIGUES DA SILVA e RODRIGO GARCIA BERKOWITZ planilha contendo os valores de propina 
devidos ao grupo pelas operações realizadas em 2009, 2010 e 2011 com a TRAFIGURA. 
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A existência da prática de crimes que datam de 2009 era até então desconhecida da 
investigação, uma vez que tinham sido encontrados registros de crimes apenas a partir de 2011: 

 
 

 
Email 2.1.4 

A planilha encaminhada por CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA foi elaborada 
possivelmente por ELIZABETH REGINA DE SOUZA, funcionária da PETROBRAS vinculada a ele, 
e utilizando-se de computadores da própria estatal, conforme se observam dos metadados do arquivo: 
 
METADADOS:  
Application-Name: Microsoft Excel   
Author: Petrobras   
Company: Petrobras   
Content-Length: 37888   
Creation-Date: 2009-01-07T18:47:29Z   
Indexer-Content-Type: application/vnd.ms-excel   
Last-Author: Elizabeth   
Last-Modified: 2011-06-02T22:58:47Z   
Last-Printed: 2011-04-08T20:30:08Z   
Last-Save-Date: 2011-06-02T22:58:47Z   
X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.CompositeParser org.apache.tika.parser.microsoft.OfficeParserPatched   
creator: Petrobras   
date: 2011-06-02T22:58:47Z   
dc:creator: Petrobras   
dcterms:created: 2009-01-07T18:47:29Z   
dcterms:modified: 2011-06-02T22:58:47Z   

extended-properties:Application: Microsoft Excel   
extended-properties:Company: Petrobras   
meta:author: Petrobras   
meta:creation-date: 2009-01-07T18:47:29Z   
meta:last-author: Elizabeth   
meta:print-date: 2011-04-08T20:30:08Z   
meta:save-date: 2011-06-02T22:58:47Z   
modified: 2011-06-02T22:58:47Z   
----------------------------------- 

 

A planilha possui o seguinte conteúdo: 
 

 
Anexo do Email 2.1.4. 
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A interpretação investigativa do documento permite concluir que, à época de seu envio, 
em 02.06.2011, os agentes públicos da organização criminosa tinham um saldo de propina a receber 
na seguinte ordem: (i) referente as negociações com a TRAFIGURA em 2009, o valor de US$ 
297.268.00; (ii) em 2010, o valor de US$ 507.862,92; (iii) e até março de 2011, o valor de US$ 
164.406,00. 

Totalizava-se, até maio de 2011, o valor de propina referente a 2009, 2010 e até março 
de 2011 alcançava US$ 969.536,92. 

Após receber o arquivo, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ reencaminha aos demais a 
mesma planilha, acrescida da aba “PENDENCIA RB” – RB significava RODRIGO BERKOWITZ –, na 
qual colacionou suas pendências de acertos de propina. Informou o agente público que já havia 
recebeu da TRAFIGURA R$ 150.000,00 em espécie e que havia lhe era devido, à título de vantagem 
indevida, US$ 258.000,00 – “Ele me deve 258k em Águia”. 

Chamou a atenção o fato de que RODRIGO GARCIA BERKOWITZ informou aos demais 
que ainda estava pendente pagamento de vantagem indevida referente à negociação de combustíveis 
e derivados com a empresa CHEMOIL CORPORATION, empresa controlada pela GLENCORE, 
efetuado pela embarcação Ice Bean: 
 

 
Email 2.1.5 

 
Observe-se, abaixo, o conteúdo da aba “Pendencia RB” e os metadados do arquivo, os 

quais demonstram que foi ele alterado, por último, por RODRIGO GARCIA BERKOWITZ: 
 

 
Anexo do Email 2.1.5 

 
METADADOS:  
Application-Name: Microsoft Macintosh Excel   
Author: Petrobras   
Company: Petrobras   
Content-Length: 32256   
Creation-Date: 2009-01-07T18:47:29Z   
Indexer-Content-Type: application/vnd.ms-excel   
Last-Author: Rodrigo Berkowitz   
Last-Modified: 2011-06-02T23:38:19Z   
Last-Printed: 2011-04-08T20:30:08Z   
Last-Save-Date: 2011-06-02T23:38:19Z   
X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.CompositeParser org.apache.tika.parser.microsoft.OfficeParserPatched   
creator: Petrobras   
date: 2011-06-02T23:38:19Z   
dc:creator: Petrobras   
dcterms:created: 2009-01-07T18:47:29Z   
dcterms:modified: 2011-06-02T23:38:19Z   
extended-properties:Application: Microsoft Macintosh Excel   
extended-properties:Company: Petrobras   
meta:author: Petrobras   
meta:creation-date: 2009-01-07T18:47:29Z   
meta:last-author: Rodrigo Berkowitz   
meta:print-date: 2011-04-08T20:30:08Z   
meta:save-date: 2011-06-02T23:38:19Z   
modified: 2011-06-02T23:38:19Z   
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Observa-se dos acréscimos feitos por RODRIGO GARCIA BERKOWITZ que ele indicou 
ter recebido, até aquele período, R$ 150.000,00 em espécie, dos quais R$ 50.000,00 foram recebidos 
de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA – “R$ 50.000 do Phil” – e R$ 100.000,00 de MÁRCIO 
PINTO DE MAGALHÃES (CPF nº 059.286.187-27) – “R$ 100.000 do Mr M” (codinome identificado 
no RPJ nº 10/2018, encontrado no evento 1, ANEXO2, dos autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000). 

Até então era inédito à investigação provas indiciárias acerca do pagamento de propina 
pela empresa CHEMOIL CORPORATION. 

A operação é confirmada por dados da planilha “Cópia de Operações Comerciais 
2011.xls”, encaminhada por CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA para LUIZ EDUARDO 
LOUREIRO ANDRADE e que será ainda referida abaixo: 

 

 
 

 
Conforme RPJ nº 10/2018, é possível encontrar a justificativa do porquê pendências de 

propina envolvendo a empresa CHEMOIL CORPORATION foram citadas por RODRIGO GARCIA 
BERKOWITZ no mesmo contexto das vantagens indevidas das negociações atinentes à 
TRAFIGURA, da qual MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES era representante e atuava mediante 
práticas criminosas. 

No citado documento investigativo, especificamente no item 4.1.11, encontrou-se 
discussões de que MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES, muito embora funcionário da TRAFIGURA, 
estaria fechando negociações em nome da CHEMOIL CORPORATION.: 

 

 
Item 4.1.11 do RPJ nº 10/2018, evento 1, ANEXO2, dos autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000 

 

No mesmo documento, no item 4.1.19, também foram identificadas provas de que 
MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES atuava em nome da CHEMOIL CORPORATION. 

 
 

* * * 
 

Na mensagem abaixo, que replica parcialmente o conteúdo do email 2.1.2, observa-se 
novamente que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE estava atualizando RODRIGO GARCIA 
BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO MARTINS 
BARBOSA dos pagamentos de propina devidos e dos já liquidados. 
 

 
Email 2.1.6 
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Observa-se que, referente à negociação envolvendo à embarcação Voidomatis, LUIZ 
EDUARDO LOUREIRO ANDRADE informou que efetuaria transferência no exterior para conta da 
offshore COVERWOOD INVESTMENTS S.A. e que tais valores de propina se referiam a parte de 
CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e do próprio CARLOS ROBERTO MARTINS 
BARBOSA. 

Por sua vez, para quitação da parte de RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, informou que 
os valores seriam acertados com o personagem “Emissário da Serra”, possível referência a prestador 
de serviços ilícitos na área de Petrópolis/RJ, local de origem de RODRIGO e onde vivem seu pai 
PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ e DENI FRANÇA MOURA, ambos auxiliares nas tarefas de 
lavagem de capitais. No item 4.1.34 do RPJ nº 10/2018, evento 1, ANEXO2, dos autos nº 5010355-
54.2018.4.04.7000, há referência que permite essa conclusão. 

A comprovação do efetivo recebimento dos valores acima é feita pela transcrição de 
parte do bem lançado parecer ministerial do evento 9 dos autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000: 
 

  
 

 
* * * 

 

Na mensagem abaixo, novas atualizações da propina devida ao grupo pela 
TRAFIGURA: 
 

 
Email 2.1.7 

Segundo o documento, o grupo fazia jus a 2/3 dos valores de propina de 2009 a 2010: 
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Anexo do Email 2.1.7. 

 

Em mensagem posterior, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA informa a LUIZ 
EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, mediante encaminhamento da planilha “Final(1).xls”, os acertos 
e pendências do grupo junto à TRAFIGURA. Segundo CARLOS, o terço restante da propina era 
devido a JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES (JR): 
 

 
Email 2.1.8 
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Anexo do Email 2.1.8 

 

 

* * * 
 

O avanço das investigações, especificamente com os e-mails e dados abaixo tratados, 
permitiu trazer ao contexto investigativo mais uma empresa internacional envolvida no pagamento de 
propina à organização criminosa ora investigada, a empresa CHEMIUM INTERNATIONAL CORP. 

A mensagem abaixo demonstra a satisfação de CARLOS ROBERTO MARTINS 
BARBOSA com a assinatura de contrato de comissionamento entre LUIZ EDUARDO LOUREIRO 
ANDRADE e a empresa CHEMIUM INTERNATIONAL CORP. 

 

 
Email 2.1.9 

 

Observa-se da mensagem que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE encaminhou o 
documento para pessoa de nome THOMAS. No site oficial da empresa CHEMIUM1, verificou-se que 
THOMAS HOLZMANN é o gerente de comercialização da empresa nos Estados Unidos: 

                                                           
1 Informações disponíveis em <http://www.chemiumcorp.com/about.html>. Acesso em 25.07.2018. 
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Detalhe importante é que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE comunicou-se com 

tal pessoa utilizando-se do idioma português. 
Em site de relacionamento social, encontrou-se perfil de usuário com o nome “THOMAS 

HOLZMANN” com vinculações ao Brasil e utilizando-se do idioma português: 
 

 
 

 
Verificou-se que tal pessoa é casada com a brasileira REBECA LANDAU HOLZMANN, 

identificada como ALTA REBECA LANDAU HOLZMANN, casada com THOMAS CLAUDE 
HOLZMANN, qualificado abaixo: 
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Fontes abertas2 indicam se tartar do executivo da CHEMIUM INTERNATIONAL CORP, 
possuidor de residência em Miami, Florida, EUA: 
 
 

                                                           
2 Informações disponíveis em <https://www.moneyhouse.ch/de/company/chemium-international-suisse-sarl-21103016161> e 
em <https://radaris.com/~Thomas-Holzmann/1214135448>. Acesso em 25.07.2018 
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A partir dos e-mails abaixo, verificar-se-á que THOMAS CLAUDE HOLZAMNN tinha 

responsabilidade por pagamentos de propinas efetuados por LUIZ EDUARDO LOUREIRO 
ANDRADE a partir de negociações de compra e venda de combustíveis e derivados entre a 
PETROBRAS e a CHEMIUM INTERNATIONAL CORP.. 

Abaixo, o grupo discute sobre acertos envolvendo a CHEMIUM INTERNATIONAL 
CORP. sobre qual seria a compensação financeira de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE nos 
acertos: 
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Email 2.1.10 
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Continuação do Email 2.1.10. 

 

 

No email, observa-se que CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA – codinomes 
DEHL e GOLFINHO – informa que, acerca das operações comerciais envolvendo a CHEMIUM 
INTERNATIONAL CORP, como se daria divisão das vantagens indevidas. 

CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA faz referência a “duas ‘Belezas da 
Amazônica’, com volumes de 224,609.84 e 329,150.24, a 1.25 e 1.00”. Em outras palavras, referiu-
se a duas operações de venda de combustível e derivados para a CHEMIUM INTERNATIONAL 
CORP. através da embarcação “Amazon Beauty”, sendo que na primeira o valor de comissão seria 
de US$ 1,25 por barril e, na segunda, US$ 1,00. 

A operação é confirmada por dados da planilha “Cópia de Operações Comerciais 
2011.xls”, encaminhada por CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA para LUIZ EDUARDO 
LOUREIRO ANDRADE e que será ainda referida abaixo: 

 

 
 
Da primeira venda de VGO (Vacuum Gas Oil), não haveria divisão com JORGE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES – codinome BEB – e com o agente ainda não identificado de codinome LOG 
– “na primeira, não há extras, nominalmente Beb e Log”. Na segunda venda haveria divisão dos 
valores da comissão na ordem de 5% para JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES – “na segunda, há 
um extra apenas, Beb, na base de 5”. 

Inicialmente, convencionou-se que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, o qual 
possuía vínculo comercial com a CHEMIUM para o recebimento das comissões – email 2.1.9 –, 
receberia 5% do valor – “em ambas, a empresa faturadora entra na base de 5”. No fim da discussão, 
antes os riscos e dificuldades apresentados por LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, 
convencionou-se aumentar sua divisão para 10%. 
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Observa-se, também, que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE também se dispôs 
a cobrar os valroes devidos ao grupo criminoso pela TRAFIGURA, uma vez que MÁRCIO PINTO DE 
MAGALHÃES ainda não havia quitado os acertos – “ficou alguém me informar o valor que ainda tem 
em aberto, ou seja, que o FDP ainda não pagou”. 

Por fim, cumpre destacar o papel exposto por LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 
sobre sua atuação junto a instituições financeiras dos EUA para justificar os inúmeros repasses feitos 
a PIMELIR S.A. e COVERWOOD INVESTMENTS S.A., a qual, sem sombra de dúvidas, constituía 
verdadeira prática de lavagem de capitais, uma vez que buscava dissimular a origem espúria dos 
recursos que transitavam em suas contas. 

 
 

* * * 
 

No email abaixo, observam-se tratativas LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE e 
CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA acerca das dificuldades relativas à TRAFIGURA e MÁRCIO 
PINTO DE MAGALHÃES – codinome Mr. M. 

Observa-se, também, que CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA tinha receio em 
“contaminar” seu aparelho notebook com sua utilização para encaminhamento de arquivos relativos as 
atividades ilícitas da organização criminosa: 
 

 
Email 2.1.11 

Em complemento ao email acima, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA comenta 
com LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE acerca da influência política também existente no setor 
em que operava a organização criminosa investigada: 
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Email 2.1.12 

Inicialmente tratam de problemas referentes à participação de MÁRCIO PINTO DE 
MAGALHÃES na representação da TRAFIGURA. Referido personagem, como reiteradamente 
disposto no RPJ nº 10/2018, era um entrava ao grupo criminoso. Nos e-mails, verifica-se que a 
estratégia da ORCRIM era de não efetuar negócios com a TRAFIGURA a fim de prejudicar a posição 
de MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES na empresa, possivelmente visando sua demissão. 

Para tanto, estavam dispostos a efetuar operações comerciais com outra empresa, por 
exemplo, a empresa MERCURIA ENERGY TRADING S.A., então representanda por CLAUDIO 
HIRSCH, conforme comprova o item 4.1.17 do RPJ nº 10/2018, encontrado no evento 1, ANEXO2, 
dos autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000, visando prejudicar a TRAFIGURA. 

Na sequência das mensagens, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA tranquiliza 
LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE afirmando que, mesmo se CLAUDIO HIRSCH e a 
MERCURIA vierem a ser favorecidos com operações comerciais, ele não seria retirado do esquema. 
Somado a isso, informou que não gostaria de incluir nos esquemas indíviduo ainda não identificado 
referido pelo codinome de “GENUÍNO”, uma vez que tal pessoa desejava incluir PAULO ROBERTO 
COSTA nas divisões das propinas operadas na área de fuel oil trading da PETROBRAS e isso 
deixava a organização criminosa com um percentual menor de vantagem indevida. 

O trecho em que extraídas tais conclusões é transcrito abaixo: 
 
“Com relação ao Claudio, você não ficaria de fora mas prefiro não envolver o Genuino pq ele vem 
com aquele papo de que tem que combinar com o PR, etc.. e no final sobra uma migalha como no 
meu produto” 

 
A confirmação da participação de “GENUÍNO” e de PAULO ROBERTO COSTA é 

confirmada por relato de reunião que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE teve com MÁRCIO 
PINTO DE MAGALHÃES constante do item 4.1.23 do RPJ nº 10/2018, encontrado no evento 1, 
ANEXO2, dos autos nº 5010355-54.2018.4.04.7000, cujo conteúdo colaciono parcialmente: 

 
“Segundo Mr M, Genuino estah levando tudo da Traf e distribuindo. Beb falou que Genuino dah 
40% pro diretor, fica com 20 % pra ele e vai dar 40 % pro Beb. Isso tambem naum eh mentira e 
explico o por que, no fim da reuniao o Beb chamou eu e popeye e falou que eramos pra vender 
soh produto de Porto Rico pra Traf e mais nada, porque senao o Genuino ia ficar com tudo, e era 
para tentarmos otimizar o resto com RCA, Quimica Oleosa, etc... Conclui que o Beb naum estah 
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mentindo no fato do Genuino estar levando tudo da Traf. Eu dei a maior forca e falei pra ele que 
soh ia vender o necessario.” (destaquei) 

 
Sobre isso e sobre as numerosas práticas ilícitas praticadas em tal área, 

hierarquicamente vinculada a Diretoria de Abastecimento, PAULO ROBERTO COSTA nunca relatou 
absolutamente nada. 

Na sequência da mensagem ora analisada, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA 
prossegue e reclamada dos políticos e lobistas que têm conhecimento dos crimes perpetrados em 
sua área de operação na PETROBRAS e passam a receber grande percentual do esquema de 
propinas. Afirma que tentaria, em 2012, favorecer uma empresa nova nos produtos que sua área 
comercializava. Na sequência, afirma que iria conversar com pessoas ligadas a agente político de 
primeiro nome ANIBAL3, pois iria tal grupo pedir a PAULO ROBERTO COSTA para participar do 
esquema criminoso. Informa, por fim, que se tal grupo político não indicasse qual empresa privada 
deveria ser favorecida pelo grupo, poderia a organização criminosa definir ela própria com qual 
empresa passaria a negociar ilicitamente. 

O trecho em que extraídas tais conclusões é transcrito abaixo: 
 
“A pior situação eh os políticos e lobistas da vida saberem o detalhe das operações pq ai ficam 
com a parte do Leao. Ano que vem vamos tentar colocar uma cia nova no nosso produto. Essa 
semana vou falar com o pessoal do Anibal que teoricamente vao pedir pro PR para participar do 
nosso produto. Se não vierem com prato feito pode ser uma chance.” 

 
Inegável, portanto, que os crimes ora investigados integram a mesma estrutura 

degenerada e corrupta operante na PETROBRAS e há tempos investigada em procedimentos da 
OPERAÇÃO LAVAJATO. 
 

* * * 
 

A mensagem seguinte reafirma a estrutura organizada do grupo criminoso, bem como a 
importância de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE para a ORCRIM. 

É de se destacar a constante presença de referência KONSTANTINOS GEORGIOS 
KOTRONAKIS, referido pelo codinome de GREGO: 

 

                                                           
3 É possível se tratar de ANIBAL GOMES, réu no STF por crimes envolvendo contratos da PETROBRAS celebrados na diretoria 
de PAULO ROBERTO COSTA. Informação extraída de fontes abertas: 
<https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/02/pgr-pede-prisao-de-anibal-gomes-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-
em.html> e < https://veja.abril.com.br/brasil/deputado-anibal-gomes-vira-reu-na-lava-jato/>. Acesso em 26.07.2018.  
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Email 2.1.13 
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* * * 
 

No email abaixo, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA desabafa sobre possível 
esquema criminoso que ajudou a montar entre KONSTANTINOS GEORGIOS KOTRONAKIS 
(GREGO), JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES (BEB) e JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA 
(JP), do qual não estaria recebendo propina e teria arcado com alto custo junto a pessoa de nome 
MURILO, possivelmente MURILO LOBÃO: 

 

 
Email 2.1.14 

* * * 
 

Mensagem abaixo faz referência à negociação para operacionalização de compra/venda 
de combustível. Observa-se a participação, ainda que remota, de ANTONIO MAARROUI, executivo 
da VITOL com nacionalidade americana e venezuelana, e referido pelo grupo por TONY, 
VENEZUELANO e TUCANO – dados comprobatórios existem no RPJ nº 10/2018: 
 

 
Email 2.1.15 

* * * 
 

Na mensagem abaixo, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA encaminhou a LUIZ 
EDUARDO LOUREIRO ANDRADE o arquivo “Cópia de Operações Comerciais 2011.xls”, que tem 
os registros de todas as operações da área de fuel oil trading feitas até então naquele ano. O arquivo 
segue anexo a esse relatório e será encaminhado, em mídia física, à Secretária da 13ª Vara Federal 
de Curitiba/PR. 
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Email 2.1.16 

* * * 
 

Na mensagem abaixo, o grupo faz referência ao possível conhecimento de JOSÉ 
RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA (JP) acerca das ilicitudes perpetradas no setor de trading.  

 

 
Email 2.1.17 
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* * * 
 

 
Email 2.1.18 

 

Na mesangem acima, além da confirmação de que GREGO é KONSTANTINOS 
GEORGIOS KOTRONAKIS – a empresa AEGEAN era sócio-administrador –, observa-se que 
CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA comenta com LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE 
que não era recomendável que RODRIGO GARCIA BERKOWITZ (Batman) efetuasse todas as 
operações de comercialização de fuel oil com a VITOL (RCA). A recomendação se dava 
provavelmente para não atrair atenção ao favorecimento exclusivo a uma única empresa estrangeira. 
 

* * * 
 

Abaixo, a organização criminosa expõe as condutas adotadas para o “boicote” à 
TRAFIGURA nas negociações de fuel oil com a finalidade de prejudicar o representante dela 
MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES. 

RODRIGO GARCIA BERKOWITZ cita que o “boicote” deveria servir de exemplo a ser 
levado para CLAUDE DAUPHIN, fundador da TRAFIGURA: 
 

 
Email 2.1.19 

Abaixo, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA também se manifesta a respeito de 
pressionar CLAUDE DAUPHIN. Afirma ainda que, na visão dele, MARCIO PINTO DE MAGALHÃES 
e MARIANO MARCONDES FERRAZ estaria retendo para si os valores de comissão que, na 
arquitetura da ORCRIM, deveriam ser divididos com eles: 
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Email 2.1.20 

 

Na sequência, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA também se manifesta: 
 

 
Email 2.1.21 

* * * 
 

Dentro da organização criminosa também havia discussões sobre investimentos a serem 
feitos com os recursos de propina mantidos em contas no exterior: 
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Email 2.1.22 

 

No e-mail, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA afirma a LUIZ EDUARDO 
LOUREIRO ANDRADE que, em relação à comissão das negociações envolvendo a empresa 
CHEMIUM INTERNATIONAL CORP. – empresa representada junto a LUIZ EDUARDO LOUREIRO 
ANDRADE por THOMAS CLAUDE HOLZMANN –, sua parte seria realmente de 10%. O assunto foi 
analisado no Email 2.1.10: 
 

 
Email 2.1.23 

Abaixo, o grupo detalha os motivos pelos quais aceitaram que a comissão de LUIZ 
EDUARDO LOUREIRO ANDRADE nas operações envolvendo a CHEMIUM INTERNATIONAL 
CORP. fosse de 10%. 

Trazem informação adicional de que personagem batizado de LOG somente participaria 
do rateio da propina nas operações envolvendo a VITOL (RCA): 
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Email 2.1.24 

 

* * * 
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Na troca de e-mails abaixo, o grupo trata do acerto criminoso referente a negociações 
de operações com a VITOL (RCA). 

Chama a atenção o fato de que o grupo se refere a outros agentes públicos da 
PETROBRAS que, por vezes, também recebiam propina das operações, como “bandidos”. Tratam-
se de JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO, 
codinomes BEB e POPEYE, respectivamente. 

Na ocasião, competiu a RODRIGO GARCIA BERKOWITZ receber os valores através da 
conta da offshore PIMELIR S.A e fazer o rateio das vantagens indevidas com JORGE DE OLIVEIRA 
RODRIGUES e MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO. 

Na mesma ocasião, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE tinha interesse em saber se 
CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA preferia receber na conta da offshore COVERWOOD ou na 
BURROW TRADE: 
 

 
Email 2.1.25 

 

* * * 
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Na troca de mensagens abaixo, a organização criminosa trata do recebimento de propina 
referente a operações com a CHEMIUM INTERNATIONAL CORP. 

Informou RODRIGO GARCIA BERKOWITZ que havia recebido cobranças de JORGE 
DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO acerca dos 
pagamentos de propina. A parte dos agentes públicos que recebiam propina esporadicamente, mas não 
integravam a organização criminosa, era de US$ 10.994,00 para cada. O valor seria repassado por 
RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, que receberia a parte dos três na conta da offshore PIMELIR S.A.. 

 
 

 
Email 2.1.26 

Importante informação possível de ser extraída do e-mail é que RODRIGO GARCIA 
BERKOWITZ relatou que soube de encontro ocorrido entre THOMAS CLAUDE HOLZAMNN e 
MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO em Miami, Florida, EUA, em período anterior e 
próximo e das mensagens e que havia previamente solicitado ao executivo da CHEMIUM 
INTERNATIONAL CORP. que não divulgasse a ALCOFORADO o verdadeiro valor da comissão. 

Observa-se que MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO esteve nos EUA entre 
20.10.2011 e 26.10.2011: 
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Também se encontrava nos EUA, no mesmo período, THOMAS CLAUDE HOLZAMNN: 
 

 

 
 

 

A veracidade do relato de RODRIGO GARCIA BERKOWITZ é inegável, assim como a 
responsabilidade de THOMAS CLAUDE HOLZMANN nos pagamentos de propina efetuados por 
intermédio de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE para facilitar as operações comerciais com a 
CHEMIUM INTERNATIONAL CORP.. 
 

* * * 
 

Nas mensagens abaixo, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE e CARLOS 
ROBERTO MARTINS BARBOSA tratam da divisão de propina: 

 

 
Email 2.1.27 
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Email 2.1.28 

 

 

 

 

2.2. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA NOS AUTOS Nº 5033355-
88.2015.4.04.7000/PR (IPL 1617/2015) 
 

Considerando que os assuntos tratados nos e-mails abaixo referem-se à investigação 
conduzida nos autos nº 5033355-88.2015.4.04.7000/PR (IPL 1617/2015), serão as mensagens tão 
somente colacionadas: 
 

 
Email 2.2.1 
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Email 2.2.2  
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Email 2.2.3 

 

 
Email 2.2.4  
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Email 2.2.5 

 

 

 
Email 2.2.6 
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Anexo do Email 2.2.6 

 

 
Email 2.2.7 



(Relatório de Polícia Judiciária – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469– DRCOR/SR/DPF/PR Pág 34 de 36)                                                  

 

  

 
Email 2.2.8  

 
Email 2.2.9 
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Email 2.2.10 

 
Email 2.2.11 
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Email 2.2.12 

 

3 . Conclusões: 
   
 O presente relatório, não exaustivo da mídia analisada, foi produzido com o fim de subsidiar 
a investigação conduzida em face de organização criminosa composta por BO HANS VILHELM 
LJUNGBERG, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR 
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, a qual, com apoio 
de PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ, DENI FRANÇA MOURA e CLAUDIO ROZENTZVAIG, 
praticavam crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, especificamente na área de 
trading da PETROBRAS, efetuando pagamentos de vantagens indevidas não só para membros do 
próprio grupo mas também para JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARCUS ANTONIO 
PACHECO ALCOFORADO, ex-gerentes da área e comércio de combustíveis da estatal. 
 
    

Curitiba, 27 de julho de 2018. 
 
 
  

FILIPE HILLE PACE 
Delegado de Polícia Federal 

2ª Classe - Matrícula nº 19.291 


