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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-901 - Fone: (41)3210-1680 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5042352-
84.2020.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: MARCO ANTONIO COLLYER
ACUSADO: DANIEL DA SILVA GOMES FILHO

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público
Federal, no âmbito da Operação Lavajato, pela expedição de mandados
de busca e apreensão em face de MARCO ANTONIO COLLYER
e DANIEL DA SILVA GOMES FILHO suspeitos de, na condição de
funcionários da Petrobrás, terem recebido pagamentos de vantagens
indevidas em operações de trading de combustível marítimo realizadas
pelas empresas Cockett e Vitol com a Petrobrás.

Decido.

2. Como a representação ora apresentada inicia com o
mesmo relato e os mesmos elementos probatórios que fundamentaram
as decisões de quebra dos sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal
dos mesmos investigados, proferidas nos
autos 50176316820204047000,  50176342320204047000
e 50176325320204047000, transcrevo o que já constou da
fundamentação proferida em tais autos:

 Após celebração de acordos de colaboração premiada, em especial
de Nestor Cunat Cerveró (evento 01.2), Delcídio do Amaral (evento
01.1, pág. 02), e Paulo Roberto Costa (ev. 01.3), traçou-se um
panorama acerca do pagamento de vantagens indevidas no âmbito da
área de trading (compra e venda) de produtos da Petrobrás. Apurado
que esta área, de responsabilidade da Diretoria de Abastecimento, e
mais especificamente de sua Gerência Executiva de Marketing e
Comercialização, oferece um ambiente propício para o surgimento de
esquemas de corrupção, eis que:

a) não necessita de autorização prévia da Diretoria, o que facilita a
pulverização dos esquemas ilícitos nas mãos de diversos funcionários
de menor escalão ligados à Gerência Executiva de Marketing e
Comercialização, lotados no Brasil e no exterior, os quais possuem
elevada discricionariedade nas operações;
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b) movimenta quantias imensas de recursos em transações spot
diárias e contratos de longo prazo, de modo que, de negócio em
negócio, com variações ínfimas nos preços dos produtos, quantias
milionárias de propina podem ser geradas;

c) tem como contraparte predominantemente empresas estrangeiras,
sendo que a própria PETROBRAS mantém escritórios e funcionários
no exterior e no Brasil (centro de operações no Rio de Janeiro/RJ)
para tanto, o que facilita o recebimento e o rateio de propina em
contas bancárias no exterior e em operações no mercado negro de
câmbio;

d) sofre forte ingerência política, decorrente dos processos de
indicação e manutenção de funcionários nos cargos.

Nos autos de ação penal nº 5034453-06.2018.4.04.7000 Bo Hans
Vilhelm Ljungberg, Bruno Gonçalves Luz, Cândido  Elpídio de Souza
Vaccarezza,  Carlos Henrique Nogueira Herz, Carlos Roberto
Martins Barbosa, Jorge Antônio da Silva Luz, Luiz Eduardo Loureiro
Andrade, Márcio Albuquerque Aché Cordeiro, Paulo Servio de Vaz
Arruda, e Rafael Aché Cordeiro foram denunciados em decorrência
do pagamento de vantagem indevida a executivos da Petrobrás em
contratos de fornecimento de asfalto firmados entre a estatal e a
empresa norte-americana Sargeant Marine. Segundo a denúncia
teriam sido pagas vantagens indevidas no total de USD 2.107.085,54
em troca da contratação da Sargeant Marine como fornecedora de
asfalto à Petrobrás, em detrimento da participação da empresa
Asphaltos Trade. Reporta-se a denúncia a cinco operações de
fornecimento de asfalto entre 28/07/2010 a 31/12/2011, no valor de
dezenas de milhões de dólares. Ainda segundo a denúncia, os
acusados haviam se associado em grupo autodenominado "Brasil
Trade", com o intuito de alavancar negócios e comissões junto à
Petrobrás.

Nos autos de ação penal nº 5059754-52.2018.4.04.7000 André Luiz
dos Santos Pazza, Marcus Antonio Pacheco Alcoforado, Carlos
Henrique Nogueira Herz, Rodrigo Garcia Berkowitz, Cesar Joaquim
Rodrigues da Silva, Gustavo Buffara Bueno, Luiz Eduardo Loureiro
Andrade, Bo Hans Vilhelm Ljungberg, Paulo Cesar Pereira
Berkowitz, Carlos Roberto Martins Barbosa, Deni Franca Moura, e
Jorge de Oliveira Rodrigues foram denunciados em decorrência da
concessão de vantagens comerciais para a empresa Vitol nas
operações spot de compra e venda de gasóleo de vácuo (VGO), óleo
combustível e outros produtos realizados no mercado internacional
com a Petrobrás, bem como em negócios de locação de tanques de
armazenamento de tais produtos para a estatal brasileira, tudo
visando a obtenção de vantagens indevidas e valores ilícitos para os
integrantes do grupo criminoso.

Nesse contexto, com o avanço das investigações, foi apurado que
também a empresa Cockett Marine Oil, trading company de
combustíveis marítimos (bunker e diesel marítimo), pagou vantagens
indevidas a funcionários da Petrobrás em negociações com a estatal. 

Evidência colhida na caixa de e-mail de Bo Hans, consubstanciada
em mensagem eletrônica encaminhada por Carlos Barbosa,
codinome Phil, para Luiz Eduardo Andrade, codinome Ledu, e
Rodrigo Berkowitz, codinome Robson Santos, faz referência a ajuda
que o funcionário da Petrobrás, no caso Carlos Barbosa, concedeu à
Cockett Marine Oil, o que ajudou a consolidar as atividades
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da trading company no Brasil. O e-mail diz que em razão das
facilitações que recebeu na Petrobrás, a Cockett passou a possuir
margens impressionantes de lucratividade (evento 01.4, pág. 98).

Nos autos nº 5057051-56.2015.4.04.7000 (IPL 2329/2015-
SR/DPF/PR) foi apurado que, ao menos entre 03/02/2009 e
20/11/2012, a Cockett Marine Oil efetuou pagamentos que somam
US$ 8.171.739,41 para as offshores Apple Capital Corp e Enterprise
Tech Industries Inc, controladas pelo operador financeiro Nelson
Martins Ribeiro, preso na 20ª fase da Operação Lavajato (“Operação
Corrosão”), em razão de operações de lavagem de dinheiro
realizadas em favor da Odebrecht para pagamento de propinas ao ex-
Diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa.

Fernando Luiz Guimarães Nicola, executivo principal da Cockett
Marine Oil no Brasil, foi ouvido em razão da 20ª fase da Operação
Lava Jato (“Operação Corrosão”). No aprofundamento das
investigações, foi deferida nos autos nº 5022831- 27.2018.4.04.7000
a quebra de sigilo telemático de emails a ele vinculados, da qual
extraíram-se mensagens comprometedoras com Eduardo
Vasconcelos, consultor da COCKETT, sendo também citado André
Cardoso Mas de Magalhães, empregado da empresa.

Em razão das evidências de práticas de crimes de corrupção e
lavagem de ativos, para aprofundamento das investigações de ilícitos
relacionados as operações de trading (compra e venda) de derivados
de petróleo realizadas na Gerência Executiva de Marketing e
Comercialização da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, foi
deflagrada, no dia 05 de dezembro de 2018, a 57ª fase da Operação
Lavajato (Operação Sem Limites) (autos nº 5048954-
62.2018.4.04.7000).

No decorrer das investigações, Fernando Luiz Guimarães Nicola
(Fernando Nicola), André Cardoso Mas de Magalhães (André
Cardoso) e Eduardo Sales Moacyr de Vasconcellos (Eduardo
Vasconcellos), executivos ligados à Cockett Marine Oil, celebraram
acordo de colaboração premiada com o MPF.

Em seus depoimentos Fernando Nicola, André Cardoso e Eduardo
Vasconcellos revelaram que, para a Cockett Marine Oil obter
vantagens nas operações de compra e venda de combustível marítimo
realizadas com a Petrobrás, efetuaram pagamentos de vantagens
indevidas para funcionários públicos da Petrobrás, dentre
eles, MARCO ANTONIO COLLYER (Collyer), DANIEL DA SILVA
GOMES FILHO (Daniel Filho), Jeceny Jorge Lourenço Rodrigues
(Jeceny Lourenço), Carlos Roberto Martins Barbosa (Carlos
Barbosa), César Joaquim Rodrigues da Silva (Cesar Joaquim) e
Jorge de Oliveira Rodrigues (Jorge Rodrigues).

No caso, Fernando Nicola, em seus termos de colaboração
nº 6 (evento 01.12) e nº 8 (ev. 01.13), André Cardoso, em
seu termo de colaboração nº 5 (ev. 01.14), e Eduardo Vasconcellos,
em seu termo de colaboração nº 3 (ev. 01.15), revelaram a existência
de acordos de corrupção em operações nas quais a
Cockett vendia combustíveis marítimos (bunker e diesel marítimo)
para abastecimento de navios da Petrobrás no exterior.

Os acordos de corrupção envolveriam pagamentos de propina, em um
primeiro momento, ao trader de combustíveis da Petrobrás no Rio de
Janeiro MARCO ANTONIO COLLYER (Collyer), e, em um
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momento posterior, também para Carlos Barbosa e Cesar Joaquim,
em troca da celebração de operações comerciais em preços
vantajosos para a Cockett Marine Oil.

Posteriormente, o então trader de combustíveis marítimos da
PETROBRAS em Singapura, DANIEL DA SILVA GOMES FILHO
(Daniel Filho), passou a integrar o grupo criminoso e também teria
solicitado e recebido vantagens indevidas em troca do
direcionamento de 3 (três) operações comerciais conduzidas em
Singapura em preços vantajosos para a Cockett Marine Oil.

Marcio Dutra Gonçalves (Marcio Dutra), ex-Presidente da Vitol do
Brasil, também celebrou acordo de colaboração premiada e em seu
termo de colaboração nº 5 (ev. 1.16), revelou que Daniel Filho e
Cesar Joaquim também solicitaram e receberam vantagem indevida
em troca do direcionamento de uma operação comercial conduzida
em Singapura em preços vantajosos para a VITOL, consistente em
venda de combustíveis marítimos (bunker e diesel marítimo) pela
VITOL para abastecimento de navio da Petrobrás em Singapura.

 

2.1 O MPF narra em sua representação os detalhes dos depoimentos
dos colaboradores sobre os pagamentos de vantagens indevidas em
operações conduzidas por MARCO ANTÔNIO COLLYER nas quais
a Cockett vendeu combustíveis marítimos para o abastecimento de
navios da PETROBRAS no exterior.

Há a afirmação de que Collyer foi apresentado a Fernando Nicola
por outro funcionário da Petrobrás, Jeceny Lourenço, com o qual já
tinha acordos espúrios - os quais estão sendo investigados em outros
autos. Um primeiro encontro com os três teria acontecido em 2009
num café no centro do Rio de Janeiro. 

Em um encontro seguinte, Collyer teria proposto o seguinte esquema
para possibilitar o recebimento de vantagens indevidas em operações
de venda combustíveis marítimos para a PETROBRAS: 

(i) a cada licitação de combustíveis, MARCO ANTÔNO
COLLYER questionaria Fernando Nicola qual era o menor preço
pelo qual a Cockett poderia realizar o abastecimento de combustíveis
marítimos; 

(ii) caso o preço da Cockett fosse o menor entre as empresas cotadas,
COLLYER revelaria a Fernando Nicola qual era o segundo menor
preço ofertado na licitação; 

(iii) ciente do segundo menor preço, Fernando Nicola então
aumentava o seu preço até ficar próximo do segundo melhor, mas de
modo que ainda fosse o mais barato; 

(iv) com a conclusão do negócio a preços vantajosos, a propina era
gerada a partir do “delta”, como era comumente conhecida a
diferença entre o preço de venda superior que a Cockett apresentava
após obter a informação privilegiada e o preço de venda mais baixo
que a empresa apresentaria em condições normais de mercado.
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Relata-se que em 2009 acordou-se propina de 30% do valor do
"delta". A partir de meados de 2010, houve o aumento para 50% do
valor, com a inclusão dos funcionários da Petrobrás Carlos Barbosa
e Cesar Joaquim no esquema ilícito. Outros detalhes das negociações
são resumidos as fls. 11 e 12 da representação. 

Narra-se ainda que os pagamentos pela Petrobrás eram feitos
aproximadamente 30 dias após a operação de abastecimento e o
pagamento do valor da propina era então realizado por meio de
operações dólar-cabo da seguinte maneira:

Em sequência, a COCKETT MARINE OIL transferia os valores para
as contas bancárias MADISON (mnemônica da conta bancária da
offshore APPLE CAPITAL CORPORATION) e MACLAREN
(mnemônica da conta bancária da offshore ENTERPRISE TECH
INDUSTRIES), mantidas pelo doleiro NELSON RIBEIRO nas Ilhas
Cayman, o qual disponibilizava os valores no Brasil. A partir daí,
FERNANDO NICOLA, ANDRÉ CARDOSO e EDUARDO
VASCONCELLOS compareciam aos escritórios de NELSON
RIBEIRO para coleta dos valores no Edifício Rodolpho de Paoli no
Rio de Janeiro ou o doleiro entregava o dinheiro no escritório da
COCKETT Brasil, diretamente ou por meio de seu funcionário
HOMERO PACHECO FERNANDES.

Ainda, foram também celebrados contratos fictícios para geração de
valores em espécie, com as empresas MRJ SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS (R$ 1.272.779,38 entre 12/11/2009 e
08/01/2011), AZES CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA (R$ 2.656.459,07 entre 08/01/2011 e 10/02/2013).

A entrega dos valores era feita diretamente em encontros marcados
por Collyer em sacolas ou mochilas, que se encarregava de repassar
os valores negociados a Carlos Barbosa e Cesar Joaquim.

O MPF conclui o tópico afirmando que entre maio de 2009 e janeiro
de 2013, foram, pelo menos, 101 (cento e uma) operações conduzidas
por Collyer de venda de combustível marítimo pela Cockett à
Petrobrás para abastecimento da frota no exterior, que geraram
pagamentos de vantagens indevidas de, pelo menos, US$
2.696.462,18.

As operações ilícitas com a Cockett teriam se encerrado após
apuração interna da Petrobrás ter identificado irregularidades em
operações de compra de combustíveis marítimos.

 

2.2 Na sequência, narra o MPF que também houve pagamentos de
vantagens indevidas em operações conduzidas por DANIEL
FILHO,  nas quais a Cockett vendeu combustíveis marítimos para o
abastecimento de navios da Petrobrás no exterior.

Daniel Filho foi apresentado a Fernando Nicola e Eduardo
Vasconcellos também por Jeceny Lourenço, em meados de 2012,
sendo a partir de adotado o mesmo esquema ilícito envolvendo as
operações de venda de combustíveis marítimos pela Cocketr para a
Petrobrás acima narrados às operações conduzidas no escritório de
Singapura por Daniel Filho. Nestes casos a propina era
calculada em 50% do “delta”.
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Os pagamentos das propinas eram também realizados por meio de
operações dólar-cabo para geração de valores em espécie, sendo
ainda celebrados contratos fictícios com a empresa AZES
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (R$
2.656.459,07 entre 08/01/2011 e 10/02/2013).

Os valores em espécie eram repassados por representantes da Cockett
para Jeceny Lourenço, que se encarregava de repassar a parte dos
outros funcionários envolvidos no esquema, entre os quais Daniel
Filho.

O MPF finaliza o tópico afirmando que entre outubro e dezembro de
2012, foram, pelo menos, 3 (três) operações conduzidas por Daniel
Filho de venda de combustível marítimo pela COCKETT à
PETROBRAS para abastecimento da frota, que geraram pagamentos
de vantagens indevidas de, pelo menos, US$ 57.349,45. 

 

2.3 Narra ainda o MPF que houve pagamento de vantagens indevidas
em operação conduzida por DANIEL FILHO na qual a VITOL
vendeu combustíveis marítimos para o abastecimento de navio da
PETROBRAS em Singapura.

Segundo Marcio Dutra, então presidente da Vitol do Brasil, em
meados de 2012 teria sido questionado por Cesar Joaquim sobre a
venda, sendo a operação conduzida por Daniel Filho. A este último
caberia ajudar a Vitol com informações e preços favoráveis, sendo
solicitado que a propina decorrente do eventual fechamento da
operação fosse de U$ 5,00 por tonelada de combustível marítimo
vendido.

O contato inicial teria sido realizado por intermédio do Yahoo
Messsenger, por meio do qual foi solicitada a cotação de preço para
a Vitol. De posse das cotações da Vitol, Marcio Dutra perguntou para
Daniel Filho por telefone qual era o preço máximo que a Petrobrás.
Tendo em vista que os preços eram significativamente maiores do que
aqueles que a VITOL conseguiria numa negociação isenta, Marcio
Dutra fechou o negócio com Daniel Filho com o valor majorado. 

A propina decorrente, no valor de US$ 8.000,00, teria sido entregue
em um envelope para CESAR JOAQUIM, em um restaurante no Rio
de Janeiro.

 

3. Às fls. 16/50 da representação o MPF relaciona elementos de
corroboração das narrativas acima realizadas por colaboradores,
entre os quais:

3.1 No anexo 1.19 consta a lista de operações conduzidas por
MARCO ANTONIO COLLYER que geraram o pagamento de
propina pela Cockett. Cada uma das operações está identificada nos
documentos denominados “Posted Deal Report”35, apresentados
pela defesa dos colaboradores (anexos 1.20 e 1.21). 

Para a maioria das operações, a defesa também logrou êxito em
apresentar provas de corroboração dos fatos narrados, como
mensagens de e-mail, extratos telefônicos, invoices, faturas de cartão
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de crédito, formulários de reembolso, entre outros elementos contidos
nos anexos 1.22 a 1.34

3.2 No anexo 1.35 consta a lista de operações conduzidas por
DANIEL FILHO que geraram propina pela Cockett. As operações
estão identificada nos documentos denominados “Posted Deal
Report”, apresentados pela defesa dos colaboradores (anexo 1.36). 

A defesa dos colaboradores anexou ainda mensagens de e-mail,
extratos telefônicos, invoices, faturas de cartão de crédito,
formulários de reembolso, entre outros elementos contidos nos anexos
1.37 a 1.38

3.3 No anexo 1.39 constam extratos da conta bancária da COCKETT
MARINE OIL LTD fornecido pelos colaboradores, que indicam
transferências para as contas do doleiro Nelson Martins Ribeiro. 

Parte dos extratos bancários das contas mantidas por Nelson Ribeiro
nas Ilhas Cayman em nome das offshores APPLE CAPITAL CORP e
ENTERPRISE TECH INDUSTRIES, foram obtidos por meio do
Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal e constam do
anexo 1.7.

3.4 Sobre a operação que envolveu a Vitol e DANIEL
FILHO, Marcio Dutra apresentou planilha contendo anotações sobre
uma série de encontros iniciada por volta de 10/10/2012 com
Cesar Joaquim (anexos 1.40 e 1.41). 

No anexo 1.42 consta a cópia de conversa de Marcio Dutra com
DANIEL FILHO por Yahoo Messenger acima citada. No anexo 1.43
constam emails apresentadas pelo colaborador a respeito da
operação de abastecimento do navio RIO GRANDE em Singapura

No anexo 1.58 consta a oitiva de de DANIEL FILHO pelo GT
instituído pelos DIPs 252 e 258/2013 da Petrobrás, na qual está
transcrita conversa suspeita mantida por ele com Marcio Dutra no
Yahoo Messenger.

3.5 No anexo 1.45 constam declarações do também colaborador
RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, nas quais, ao descrever o seu
aliciamento no esquema de corrupção implementado por CARLOS
BARBOSA nos negócios da Gerência Geral de Comercialização
Externa de Óleos Combustíveis e Bunker, narrou os movimentos
estratégicos que levaram CESAR JOAQUIM e DANIEL FILHO a
assumirem suas posições no processo.

3.6 No anexo 1.46 constam dados do e-mail lgb4826@yahoo.com.br,
de CARLOS BARBOSA (“Phill Collins”), onde foi localizada troca
de mensagens que revela que DANIEL FILHO (“Dan”), ajustado
com CESAR JOAQUIM (“Dehl Phin”),  obtinham vantagens
indevidas em negócios realizados pelo escritório da PETROBRAS em
Singapura.

3.7 As irregularidades nas operações de compra de combustíveis
marítimos foram objeto de apurações internas da PETROBRAS
realizadas entre o fim de 2012 e o fim de 2013, as quais instruem o
IPL 5062289-56.2015.4.04.7000. Os dados deste IPL que interessam
ao caso estão também anexados à inicial nos anexos 1.47 e seguintes.
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Após o deferimento das quebras de sigilo acima indicadas,
informa o MPF que foram obtidas as seguintes informações adicionais:

- Nos anexos 82 a 85 estão juntadas notas fiscais
eletrônicas, as quais indicaram o uso pelos investigados de outras quatro
contas de emails, o que segundo o parquet "sugere uma dispersão ainda
maior de informações";

- No confronto entre dados fiscais e bancários obtidos com
a quebra deferida, foi possível verificar que, no ano de 2011, MARCO
ANTONIO COLLYER informou desembolso de R$393.438,50 no
pagamento de bens patrimoniais, mas seus débitos bancários
correspondentes totalizaram apenas R$175.606,35, o que evidencia uma
injustificada inconsistência e corrobora a hipótese de recebimento e
utilização de vantagens indevidas em espécie;

- No anexo 86 consta o Relatório de Análise e Pesquisa
RAP. 2. 00213, por meio do qual a Petrobrás apurou que:

a) é possível afirmar que o codinome “DAN” se refere ao
ex-funcionário da Petrobras DANIEL FILHO, envolvido em uma série
de negociações questionáveis no setor de bunker;

b) DANIEL FILHO recebeu indevidamente de
GEORGIOS KOTRONAKIS – que, como visto mais acima,
representava (por meio da offshore SEAVIEW) as empresas AEGEAN e
OCEANCONNECT em negócios de combustíveis marítimos realizados
com a PETROBRAS – ao menos € 12.249,44 na forma de passagens
aéreas da companhia Emirates emitidas a partir de agência de viagens
ligada ao grupo Tsakos146 e US$ 20.000 na forma de pagamento de
parcelas referentes a um contrato de membership (filiação) do “Bahia
Principe Privilege Club”, sugerindo o efetivo pertencimento de
DANIEL FILHO à organização criminosa que obteve vantagens
indevidas por meio das operações de comércio de combustíveis
marítimos desfavoráveis à PETROBRAS por ele realizadas;

c) GEORGIO KOTRONAKIS e DANIEL FILHO eram
parceiros de noitadas, de modo a reforçar a interação entre eles;

3. Do pedido de busca e apreensão

O quadro probatório acima descrito é mais do que
suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização das
buscas e apreensões requeridas pelo MPF.

Foram acima relatados fatos que indicam provável prática
de crimes, notadamente de corrupção, lavagem de dinheiro e
organização criminosa pelos então funcionários da Petrobrás MARCO
ANTONIO COLLYER e DANIEL FILHO.
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As buscas revelam-se fundamentais para o
aprofundamento das investigações, com colheita de documentos e
objetos que podem elucidar detalhes dos fatos em análise.

Assim, nos termos do artigo 240, § 1º, alíneas "b", "c", "e",
"f" e "h" e artigo 243 e seguintes, todos do CPP, defiro o requerido,
para autorizar a expedição de mandados de busca e apreensão, a serem
cumpridos durante o dia nos endereços residenciais e comerciais
vinculados a:

a) MARCO ANTONIO COLLYER, inscrito no CPF
sob o nº 607.818.407-59, situação REGULAR, residente no endereço
Rua Mario Covas Junior, 335, 1201, Barra Da Tijuca, 22631030, Rio
De Janeiro - Rj, CEP: 22631-030; 

b) DANIEL DA SILVA GOMES FILHO, inscrito no
CPF sob o nº 696.494.647- 00, situação REGULAR, residente no
endereço Avenida Dos Flamboyants, 1067, Apto 805, Barra Da
Tijuca, 22776070, Rio De Janeiro - Rj, CEP: 22776-070;

Os mandados de busca e apreensão, individuais para cada
endereço, devem ser expedidos somente após a prévia confirmação dos
endereços pela autoridade policial, tal como requerido pelo MPF.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à
prática pelos investigados dos crimes de corrupção, lavagem de
dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica e/ou
documental e organização criminosa, especialmente:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais,
recibos, agendas, ordens de pagamento e quaisquer outros documentos
relacionados aos ilícitos investigados, notadamente aqueles que digam
respeito à manutenção e movimentação de contas bancárias no Brasil e
no exterior, em nome próprio ou de terceiros;

b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias
eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer
espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas dos investigados ou de suas
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório
relevante, como o acima especificado;

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e
endereços eletrônicos utilizados pelos investigados, além dos registros
das câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as medidas;

d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou US$ 10.000,00 e desde que
não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita;

e) bens de luxo e/ou de alto valor, tais como joias, pedras e
metais preciosos, obras de arte (quadros, esculturas, etc.), e desde que
não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.
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Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos
investigados ou da empresa e os respectivos endereços segundo a
confirmação da autoridade policial.

No desempenho desta atividade poderão as autoridades
acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens
eletrônicas armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos
eletrônicos de qualquer natureza ou em "nuvens" caso obtidas as
credenciais de acesso, inclusive smartphones, que forem encontrados,
com a impressão do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão,
nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs,
DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autoridades
policiais do conteúdo dos computadores e dispositivos no local das
buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a
comunicações eventualmente registradas. Autorizo igualmente o
arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos.
Consigne-se estas autorizações específicas no mandado.

Deve a autoridade policial responsável adotar postura
parcimoniosa na sua execução, evitando a colheita de material
desnecessário ou que as autoridades públicas não tenham condições,
posteriormente, de analisar em tempo razoável.

Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve
possível, relato e resultado das diligências.

Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a
devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu
exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja
mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do
término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a
entregá-las aos investigados, às custas deles.

A competência se estabelece sobre crimes e não sobre
pessoas ou estabelecimentos. Assim, desnecessária a obtenção de
autorização para a busca e apreensão do Juízo do local da diligência.
Esta só se faz necessária quando igualmente necessário o concurso de
ação judicial (como quando se ouve uma testemunha ou se requer
intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no Juízo
de cada localidade colocaria em risco a simultaneidade das diligências e
o seu sigilo, considerando a multiplicidade de endereços e localidades
que sofrerão buscas e apreensões.

Autorizo o compartilhamento das provas colhidas quando
do cumprimento dos mandados de busca com a Receita Federal do
Brasil, ficando esse compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com
os graus de sigilo necessário.

Deverá a Polícia Federal confirmar os endereços
vinculados aos investigados, inclusive com pesquisas de campo, a fim
de propiciar a expedição dos mandados de busca e apreensão.
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As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se
necessário com o auxílio de autoridades policiais de outros Estados,
peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da
Receita Federal e membros do MPF.

Apresentados os endereços pela Polícia Federal, expeça a
Secretaria os mandados, um para cada endereço.

Intime-se a Polícia Federal para ciência desta decisão e
para as providências acima determinadas.

Intime-se o Ministério Público Federal.
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