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Classificação no EPROC: Segredo de Justiça.

PARECER.  Representação  policial.  Pedidos  de
prisão  preventiva,  prisão  temporária,  busca  e
apreensão,  sequestro  de  imóvel  e  condução
coercitiva. Deferimento. Fundadas suspeitas do
envolvimento dos investigados com a prática de
desvio  de  recursos  públicos  e  lavagem  de
dinheiro.  Preenchimento  dos  requisitos  legais.
Preventiva  para  a  garantia  da  ordem  pública,
econômica  e  por  conveniência  da  instrução
processual. Parecer pela decretação imediata da
prisão  preventiva  dos  requeridos.  Pedidos
adicionais  do  MPF  de  busca  e  apreensão,
quebras  de  sigilo  bancário  e  fiscal,  condução
coercitiva  e  prisão  temporária  de  outros
investigados.  Importância  de  tais  diligências
para formação da opinio delicti.

O Ministério Público Federal comparece, respeitosamente, perante V. Exa.,

em atenção ao despacho inserto no evento 3, para se manifestar conforme segue.
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1. RELATÓRIO

Trata-se  de  REPRESENTAÇÃO  POLICIAL pelas  diligências  de  busca  e

apreensão, condução coercitiva e prisão cautelar de ANDRE ILÁRIO VARGAS e outras

pessoas  a  ele  relacionadas.  Em  relação  a  ANDRE  VARGAS  a  autoridade  policial

representou pela prisão preventiva para a garantia de ordem pública e econômica,

como também pela conveniência da instrução. No que se refere a LEON VARGAS,

irmão  de  ANDRE  VARGAS,  houve  representação  pela  prisão  temporária  para

imprescindibilidade  das  investigações  do  crime  de  quadrilha  (atual  associação

criminosa).  Também  foi  solicitado  ao  juízo  à  condução  coercitiva  de  MARCELO

SIMÕES, sócio de LEON VARGAS na IT 7,  e EIDLAIRA SOARES GOMES, esposa de

ANDRE VARGAS.

Foi requisitada a busca e apreensão na residência de ANDRE LUIS VARGAS

ILÁRIO e EIDILAIRA SOARES GOMES; na residência de LEON VARGAS; na sede da LSI

SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EMPRESARIAIS; e na portaria do Edifício localizado na Rua

Padre João Manoel, 923, Cerqueira Cesar em São Paulo visando realizar backup dos

registros de acesso à portaria do edifício sede da GPI PARTICIPAÇÕES.

Também  foi  houve  pedido  de  sequestro  do  imóvel  de  ANDRE  VARGAS

situado na Rua das Bromélias, Quadra 6, Lote 11, no Bairro Alphaville Jacaranda, em

LONDRINA/PR.

Para fundamentar os pleitos,  a douta autoridade policial  menciona que a

investigação empreendida levantou indícios e autoria e materialidade em relação aos

representados  envolvendo  os  seguintes  fatos:  1)  entre  2013  e  2014  atuação  de

ANDRE VARGAS para favorecer a empresa LABOGEN na celebração de um PDP junto

ao Ministério da Saúde; 2) no ano de 2013 pagamento de aproximadamente R$ 2

milhões pela empresa IT7 SISTEMAS (cujos sócios eram LEON VARGAS e MARCELO

SIMÕES)  para  a  empresa  AJPP  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  E  EDUCACIONAIS,
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ligada a  MEIRE  POZZA com a  finalidade de  “produzir”  dinheiro  em espécie  para

ANDRE VARGAS; 3) em 2011 aquisição por EIDILAIRA SOARES GOMES  de um imóvel

no ALPHAVILLE Londrina com pagamento em espécie e ocultação do valor real de

venda.

Em breve é o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. LABOGEN/MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Do que se extrai em relação à LABOGEN, tem-se que em 2013 o operador

financeiro  ALBERTO YOUSSEF  tinha  créditos  a  receber  de  LEONARDO MEIRELLES,

dono  da  INDUSTRIA  LABOGEN.  A  dívida  de  MEIRELLES  decorria  das  inúmeras

transferências feitas pelas empresas de fachada de ALBERTO YOUSSEF  às empresas

de MEIRELES, sendo que estes fatos já foram denunciados nos processos anteriores.

Em suma, YOUSSEF transferia valores para as empresas de MEIRELLES1, que realizava

operações  de  dólar-cabo  mediante  importações  simuladas.  Em  troca  MEIRELLES

disponibiliza dinheiro em espécie para YOUSSEF realizar pagamentos de propina a

agentes públicos.

Pois bem, em razão da dívida que tinha com YOUSSEF, MEIRELLES ofereceu

ao operador financeiro uma sociedade com a INDUSTRIA LABOGEN. A INDUSTRIA

LABOGEN se tratava de uma empresa administrada por MEIRELLES  que contava com

ESDRA  DE  ARANTES  FERREIRA como  acionista  desde  4/06/2012.  Contudo,  tal

sociedade que não tinha qualquer atividade operacional desde 2008, sendo utilizada

apenas para atividades ligadas ao mercado negro de câmbio2.

1A  partir  da  quebra  de  sigilo  bancário  da   MO  CONSULTORIA,  foram  identificados  30  (trinta)
transferências  para  a  LABOGEN  INDUSTRIA  E  COMERCIO  que  totalizaram  R$  6.785.200,00  (seis
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, e duzentos reais);

2 O relato  de  LEANDRO MEIRELLES,  irmão  de  LEONARDO MEIRELLES,   afirma  que  as  empresas
INDUSTRIA LABOGEN e LABOGEN QUIMICA eram utilizadas para a realização de contratos de câmbio
com  importações  fictícias  (Processo  5049557-14.2013.404.7000/PR,  evento  14,  AUTO_QUALIFIC4,



MPF
Ministério Público Federal 
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br 

ESDRA  DE  ARANTES  FERREIRA  era  frentista  de  posto  de  gasolina,  tendo

qualificação  e  renda  totalmente  incompatíveis  com  o  cargo  de  diretor  de  uma

empresa com as movimentações financeiras da INDUSTRIA LABOGEN.

Para  possibilitar  que  a  LABOGEN  tivesse  atividade  operacional,  YOUSSEF

procurou os “investidores” PEDRO PAULO LEONI RAMOS e MAURO BOSCHEIRO que

firmaram um contrato de compra das ações da LABOGEN envolvendo a GPI, LINEAR

PARTICIPAÇÕES, e a QUALITY, controlada por YOUSSEF.3

Nesse  cenário,  YOUSSEF  passou  a  atuar  para  que  a  LABOGEN  tivesse

atividade operacional lucrativa para receber suas dívidas junto a MEIRELLES. Para isso,

YOUSSEF  procurou  ANDRE  VARGAS,  explicando  a  situação  do  laboratório  e

solicitando  “ajuda”  para  que  a  LABOGEN  firmasse  um  PDP-Parceria  para  o

Desenvolvimento Produtivo- junto ao Ministério da Saúde.

Como explicado de forma detalhada na representação da autoridade policial,

a PDP trata-se de uma espécie de convênio em que participam três laboratório: um

farmoquímico;  um  farmacêutico  e  um  laboratório  estatal,  sendo  utilizado  para

transferência de tecnologia.

No caso investigado,  mesmo sem ter qualquer atividade operacional, a

INDUSTRIA LABOGEN seria o laboratório químico. O laboratório farmacêutico seria o

EMS, o maior laboratório do país com faturamento de R$ 5,8 bilhões em 2012, o qual,

de acordo com e-mails interceptados durante a operação, foi incluído como parceiro

da LABOGEN por um diretor do Ministério da Saúde. Finalmente, o laboratório estatal

seria o Laboratório Farmacêutico da Marinha.

Veja-se que o proprietário da LABOGEN,  LEONARDO MEIRELLES, admitiu

em recente depoimento na POLÍCIA FEDERAL que antes da atuação de VARGAS

página 1).

3 Processo 5007992-36.2014.404.7000/PR, Evento 1, ANEXO33, Página 1
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tinha tentado várias vezes sem sucesso firmar parcerias com o Ministério da

Saúde utilizando a LABOGEN.

MEIRELLES  acrescentou  que somente  após  o  investigado ANDRE VARGAS

passar a atuar fortemente no ano de 2013 junto ao Ministério da Saúde é que a

LABOGEN conseguiu firmar a parceria milionária.

Na representação, a autoridade policial cita inúmeras conversas telefônicas

entre YOUSSEF, MEIRELLES e VARGAS em que é tratado um único assunto: o PDP que

seria firmado pela LABOGEN.

Em todas as conversas com YOUSSEF e MEIRELLES ANDRE VARGAS se refere

à LABOGEN como “nossa”.

Em  dezembro  de  2013,  mesmo  sem  ter  a  menor  condição  técnica,  a

INDUSTRIA  LABOGEN  foi  aprovada  para  firmar  a  parceria  por  intermédio  da

Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia  e  Insumos  Estratégico,  assinando a  PDP com o

Ministério da Saúde em 20 de fevereiro de 2014 por meio de nota técnica 312/2014,

sendo fixado o prazo de 120 dias para que a empresa apresentasse a documentação

necessária para o pleno funcionamento desse projeto.

Ou seja, todos elementos probatórios indicam que a indicação da LABOGEN

para firmar a parceria com o Ministério da Saúde foi eminentemente política, e não

técnica.

Após a assinatura da parceria, ANDRE VARGAS continuou atuando para que

o negócio obtivesse êxito. Nessa linha, em conversa no dia 26/02/2014 ele fala sobre

uma  reunião  que  “gadha”  (  identificado  como  sendo  o  secretário  de  Ciência,

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, CARLOS GADELHA) que

teria se comprometido a “ajudar” a LABOGEN, tendo feito uma única ressalva: “pediu

que entregassemos os medicamentos da primeiro pdb e que concluíssimos anvisa

boas praticas aqui em bsb4”.

4 Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 163, INIC1, Página 9
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Novamente, ao falar em primeira pessoa, VARGAS deixa claro que era um

verdadeiro sócio oculto da LABOGEN, atuando nas mais diferentes esferas de seu

relacionamento para obter êxito no negócio.

Conforme mencionado na representação policial,  ao ser ouvido em 20 de

março de  2014,  ESDRA DE ARANTES FERREIRA,  sócio  da  LABOGEN,  afirmou que

naquela  data  (março  de  2014)  a  empresa  ainda  não  possuía  sequer  alvará  de

funcionamento.

Ao ser ouvido sobre o assunto LABOGEN, YOUSSEF afirmou no termo nº 57:

ANEXO 58 – LABOGEN, afirma que havia  dividas pendentes por
parte de LEONARDO MEIRELLES relacionadas a depósitos feitos
pelas empreiteiras que mantinham contratos cm a PETROBRAS
junto  as  empresas  deste  como  LABOGEN  (QUIMICA  e
LABORATORIO FARMACEUTICO), KFC, HMAR, PIROQUIMICA, RFY
e  DGX,  sendo  acertado  que  posteriormente  o  mesmo  lhe
devolveria os recursos em reais; QUE, com o tempo esses valores
se  acumularam,  chegando  a  cerca  de  cinco  milhões  de  reais,
sendo que por volta de 2013 perguntou ao mesmo quais bens o
mesmo teria para disponibilizar ao que este afirmou que possuía
a empresa LABOGEN; QUE, ao examinar a situação dessa empresa
o  declarante  verificou  que  a  mesma  precisava  de  alguma
regularização junto ao Ministério da Saúde; QUE, por conhecer a
pessoa  de  ANDRE  VARGAS,  solicitou  ao  mesmo  que
intermediasse uma reunião com o Ministro da Saúde a fim de que
LEONARDO MEIRELLES pudesse tratar do assunto;  QUE,  de fato
houve  uma  primeira  reunião  agendada  na  casa  de  ANDRE
VARGAS  em  Brasília  onde  estavam  presentes  CANDIDO
VACAREZZA, o declarante, ANDRE VARGAS, PEDRO ARGESE e o
então Ministro da Saúde ALEXANDRE PADILHA; QUE, o ministro
disse  que  o  governo  tinha  interesse  nesse  tipo  de  parceria
público-privada,  sendo que a LABOGEN a principio atendia os
requisitos necessários; QUE, posteriormente houve uma segunda
reunião na qual PEDRO ARGESE não estava presente e em que
LEONARDO MEIRELLES  compareceu,  sendo  a  mesma  realizada
em um hotel em São Paulo situado no inicio da Avenida Augusta;
QUE, a sua intenção era de que a LABOGEN tivesse uma atividade
licita, sendo que acabou investindo mais 1,2 milhão de reais na
mesma, oriundo de sua atividade, inclusive relativa a  cobrança de
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comissões  de  empreiteiras  que  mantinham  contratos  com  a
PETROBRAS ; QUE,  afirma que não pagou e nem foi solicitada
qualquer comissão ou propina por parte de ANDRE VARGAS e
ALEXANDRE PADILHA;  QUE,  a  empresa  GPI  INVESTIMENTO de
propriedade  de  PEDRO  PAULO  LEONI  foi  contatada  pelo
declarante a fim de que investisse na LABOGEN o que foi aceito
pelo  mesmo,  vindo  a  mesma  a  investir  juntamente  com  a
empresa LINEAR, de JOSE GERALDO; QUE, não recorda quanto a
LINEAR e a GPI investiram na LABOGEN, acreditando que tenha
sido em torno de um milhão de reais cada uma; QUE, acrescenta
que os investimentos teriam sido feitos sob a forma de mutuo,
sendo que posteriormente o projeto era de que um fundo viesse
a adquirir a LABOGEN; QUE, essa configuração da empresa não
chegou  a  ser  completada,  diante  da  prisão  do  declarante  de
LEONARDO MEIRELLES; QUE, o projeto era de que a titularidade
da LABOGEN seria dividida da seguinte forma:  vinte por cento
das cotas  iriam para LEONARDO MEIRELLES e  o restante seria
rateado em partes iguais entre o declarante a LINEAR e a GPI.
Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por
todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 10833
e 10834, padrão da Polícia Federal.

Em termo complementar em 23/03/2015 (evento 5) YOUSSEF afirmou que

procurou VARGAS para “abrir” portas no Ministério da Saúde, alegando que “já havia

auxiliado financeiramente ANDRE VARGAS em sua primeira campanha eleitoral para

vereador de Londrina e pretendia ajudá-lo, novamente, na campanha de 2014.”

Em que pese YOUSSEF afirme que não houve solicitação expressa de qualquer

indevida  de  VARGAS,   o  teor  dos  diálogos  acima  mencionados  deixa  claro  que

VARGAS aceitou vantagem indevida em razão do cargo público então exercido. 

Em conversa  interceptada,  tratando sobre  a  LABOGEN,  YOUSSEF  fala  para

VARGAS: “acredite em mim. Você vai ver o quanto isso vai valer. Tua independência

financeira e nossa também, é claro.”

O colaborador  deixa  claro  ainda que ajudaria  VARGAS financeiramente  na

campanha de 2014.



MPF
Ministério Público Federal 
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br 

É  relevante  mencionar  ainda  que  nada  justificaria  tamanho  empenho  do

investigado ANDRE VARGAS para que a LABOGEN tivesse êxito no convênio com o

Ministério da Saúde.

Todo  esse  conjunto  evidencia  que  a  atuação  de  ANDRE  VARGAS  para

“ajudar”  a LABOGEN não era gratuita. Visava, na realidade, a obtenção de vantagem

indevida  do  negócio.  Assim,  do  contexto,  fica  claro  que  em um dado momento

ANDRE VARGAS aceitou vantagem indevida para “ajudar” a LABOGEN.

2.2. IT 7- AJPP- MEIRE POZZA

O Delegado de Polícia Federal salientou na representação que MEIRE POZZA

informou que por  intermédio das empresas  AJPP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E

EDUCACIONAIS e ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA emitiu notas

fiscais no valor de R$ 2.399.511,60 no dia 27/12/2013 por serviços inexistentes em

favor  da  empresa  IT7  SISTEMAS  LTDA,  utilizada  por  LEON  VARGAS  e  MARCELO

SIMÕES.

MEIRE afirmou que emitiu as notas fiscais a pedido de YOUSSEF, o qual, por

sua vez,  afirmou que  a  transação  era  destinada  a  dar  aparência  de  legalidade a

movimentações financeiras de LEON VARGAS, que destinaria o dinheiro a seu irmão

ANDRE VARGAS, ex-deputado federal.

Existem elementos indiciários que apontam que LEON VARGAS e MARCELO

SIMOES podem ter  utilizado a  transação  com a  empresa  de  MEIRE  POZZA para

lavagem de capitais,  mormente considerando a relação de parentesco próximo de

LEON  VARGAS  com  o  ANDRE  VARGAS,  ex-deputado  federal,  como  também  a

existência de recebimentos vultuosos da Caixa Econômica Federal por parte da IT 7.
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Para  aprofundar  as  investigações  em  relação  a  estes  fatos,  demonstrando

eventuais recebimentos da IT 7 de órgãos públicos, o MPF requereu ao juízo a quebra

de  sigilo  bancário  e  fiscal  da  empresa  IT  7  no  bojo  dos  autos  nº  5010767-

87.2015.4.04.7000, sendo tal pretensão deferida.

De acordo com o resultado da diligência de quebra de sigilo fiscal da empresa,

constata-se que em 2013, ano da operação com a empresa de MEIRE POZZA,  a IT 7

recebeu vultuosas quantias de entes públicos. Somente da Caixa Econômica Federal,

a IT 7 recebeu quase R$ 50 milhões.

Vale frisar que em consultas a fontes abertas disponíveis há notícias de que

ANDRE VARGAS teria atuado para indicar o gerente de marketing da CEF, CLAUIR

DOS SANTOS.

Nesse  caso,  haveria  indícios  do  crime  antecedente  contra  a  administração

pública,  tendo  em conta  a  própria  atuação  de  ANDRE  VARGAS  como deputado

federal cassado por quebra de decoro parlamentar pela suspeita de favorecimento

pessoal na sua ligação com ALBERTO YOUSSEF.

3.  AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ALPHAVILLE  LONDRINA POR    EIDILAIRA

SOARES GOMES

A representação policial salienta a aquisição suspeita de imóvel residencial pela

esposa  do  ex-deputado  federal  investigado,  EIDILAIRA SOARES,  no  município  de

Londrina  no  ano de  2011.  Segundo as  informações  fiscais,  a  esposa  de  VARGAS

declarou ter  pago R$ 500.000,00 pelo  imóvel,  enquanto o vendedor  declarou ter

recebido R$ 980.000, sendo que grande parte dos valores, cerca de R$ 480.000,00, foi

paga por dinheiro em espécie.

Segundo o apurado a partir  de informações da Receita Federal,  a  primeira

parcela de R$ 500.0000 foi paga em maio de 2011 mediante depósitos em cheque e
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de dinheiro em espécie na conta do vendedor. As demais parcelas foram pagas entre

os  dias  24/11/2011  e  25/11/2011,  mediante  depósitos  em  espécie  na  conta  de

terceiro indicado pelo vendedor.

Ainda de acordo com as informações fiscais, não se registrou movimentação

bancária na conta do casal compatível com os valores pagos em espécie. Esse quadro

fático levanta severas suspeitas de que: 1) o pagamento foi feito por terceiro que não

pode ser identificado; ou 2) o pagamento foi feito com dinheiro que VARGAS recebeu

pela prática de crimes contra a administração pública.

Corroborando esta tese, a representação policial menciona o ofício da Receita

Federal que expressa:

 não poderia, licitamente, haver divergência, e tão expressiva, de
informações  quanto  ao  valor  da  operação  imobiliária,
depreendendo, em tese, que o casal comprador, teria pago valor
superior  ao vendedor,  sem constar  tal  excedente  descrito  em
escritura  pública  e  por  conseguinte  da  sua  DIRPF,  por  falta
provável de origem legal de recursos para esta adicional parcela
do pagamento.

Conforme consta na representação policial, o vendedor do imóvel, ouvido pela

Receita  Federal,  afirmou  que  LEON  seria  responsável  por  tratar  das  questões

relacionadas  à  aquisição  do  imóvel.  Acrescentou  “que  o  declarante  confirma  ter

trocado  e-mails,  ora  apresentados,  com  a  pessoa  de  LEON,  acerca  de  situações

referentes ao imóvel.”

Assim,  a  declaração  subfaturada  do  valor  de  aquisição  do  imóvel  foi

certamente um estratagema para “esquentar” a diferença entre o declarado e o valor

real,  caracterizando  lavagem  de  dinheiro  de  crime  antecedente  contra  a

administração pública.

Há indícios concretos da prática de crime antecedente no período investigado.
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Novamente, é importante mencionar que VARGAS tinha uma ligação próxima a

YOUSSEF na época dos fatos.

Veja-se  que  na  época  de  aquisição  do  imóvel,  ANDRE  VARGAS  foi

pessoalmente por quatro vezes ao escritório de YOUSSEF, entre os meses de junho e

dezembro de 2011.

Além  disso,  atente-se  que  PAULO  ROBERTO  COSTA  mencionou  em  seus

depoimentos que desde aproximadamente 2005 até abril de 2012 havia uma espécie

de “mesada” paga aos parlamentares do PP proveniente de recursos desviados da

PETROBRAS.

O investigado ANDRE VARGAS era do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Em que  pese  PAULO ROBERTO COSTA tenha  afirmado que  o  esquema de

“mesadas” vigorava com certeza no PP, em seu depoimento o ex-diretor mencionou

que  no  mesmo  período  tinha  conhecimento  que  uma  cota  da  propina  também

destinava-se ao PT. PEDRO BARUSCO, em sua colaboração premiada, declarou que

cerca de U$ 150 milhões foram pagos de propina ao PT pelo esquema Petrobras,

sendo certo que diversos destes pagamentos já foram comprovados.

A seguir pela mesma sistemática, é altamente provável que ANDRE VARGAS

recebesse recursos também do esquema PETROBRAS pela cota do PT. 

Tal  contexto  fático  é  suficiente  para  formar  indícios  do  crime  antecedente

contra  administração  pública  em data  contemporânea  à  aquisição  do  imóvel  no

ALPHAVILLE de Londrina.

3. OUTROS FATOS

O  aprofundamento  das  investigações  da  operação  LAVAJATO  demonstrou

indícios da prática de outros crimes por parte de ANDRE VARGAS e pessoas a ele
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relacionadas. De plano, é importante citar que, em janeiro de 2014, YOUSSEF pagou

as despesas para ANDRE VARGAS viajar de férias com a família num avião particular

providenciado pelo próprio YOUSSEF.

A  autoridade  policial  também  mencionou  o  fato  de  que  o  escritório  de

ALBERTO YOUSSEF registrou quatro entradas de ANDRE VARGAS e dezoito entradas

de LEON VARGAS, o que evidencia a ligação próxima dos investigados com YOUSSEF,

o qual operava com intermediação de pagamento de propina nas mais diversas áreas,

incluindo a PETROBRAS.

3.1. LIMIAR E LSI.

A partir da quebra de sigilo bancário e fiscal da LIMIAR (sócios ANDRE LUIZ

VARGAS ILARIO e LEON DENIS VARGAS ILARIO) e LSI (sócios LEON DENIS VARGAS

ILARIO e MILTON VARGAS ILARIO) constatou-se que essas empresas receberam nos

anos-calendário 2010 e 2011 e anos calendário de 2012 e 2013,  remuneração de

serviços  não  prestados  por  pessoas  jurídicas  que  receberam  recursos  direta  ou

indiretamente da Administração Pública Federal.

Em diligência,  a Receita Federal  recebeu informações das empresas ENOISE

ESTUDIOS DE PRODUÇÃO; LUIZ PORTELA PRODUÇÕES; CONSPIRAÇÃO FILMES S/A;

SAGAZ DIGITAL PRODUÇÕES DE VIDEOS E FILMES e ZULU FILMES LTDA- de que a LSI

e a LIMIAR não prestaram serviços para essas sociedades. 

As  empresas  acrescentaram  que  os  pagamentos  em  favor  das  empresas

ligadas  a  ANDRE  VARGAS  ocorreram em razão  de  solicitação  da  BORGHI  LOWE

PROPAGANDA E MARKETING, a qual seria representada por RICARDO HOFFMANN e

de  MONICA  CUNHA  (identificada  como  MONICA  MARIA  SOUZA  CUNHA  CPF

05938724104) residente em Brasília na SQS 211, bloco G apartamento 506).
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RICARDO HOFFMANN é portador do CPF 452.550.83968 e é proprietário da

empresa BH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE BRASÍLIA e,  em consultas a fontes

abertas,  aparece como representante da BORGHI LOWE, em que pese não conste

formalmente nos dados cadastrais como administrador da empresa. 

A  LUIZ  PORTELA  PRODUÇÕES  afirmou  em resposta  à  Receita  Federal  que

MONICA  CUNHA  (telefone  61  32082908  61  81026767)  procurava  a  empresa  e

indicava  as  empresas  LSI  e  LIMIAR  para  a  realização  de  depósitos  por  supostos

serviços de assessoria e consultoria na intermediação de serviços (ANEXO 2).

A ENOISE informou que não teve nenhum contato com a LSI,  sendo que a

indicação da LSI para receber depósitos foi feita por MONICA CUNHA do setor de

operações da BORGHI LOWE. A própria MONICA enviava as notas fiscais da LSI por e-

mail (ANEXO 3).

A CONSPIRAÇÃO FILMES afirmou que depositou valores nas contas da LIMIAR

e LSI a pedido da BORGHI LOWE,  a qual solicitou por escrito que o Bônus de Volume

(que seria devido a BORGHI LOWE) fosse depositado na LIMIAR e LSI. Imaginou que a

LIMIAR e LSI integravam o mesmo grupo econômico da BORGHI LOWE. Aduziu ainda

que os contatos foram feitos com RICARDO HOFFMANN,  endereço na SAUS Quadra

1 Bloco M, loja 201, Edifício Libertas, Brasília -identificado como Vice Presidente e

Diretor  Geral  da  BORGHI  LOWE,  filial  de  Brasília  e  VALDIR  BARBOSA  -diretor

financeiro da empresa, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, 1195, Vila Olimpia

São Paulo (que aparece nos dados cadastrais como responsável pela BORGHI LOWE

LTDA). A CONSPIRAÇÃO juntou na resposta à Receita Federal e-mail  de RICARDO

HOFFMAN com a nota fiscal e orientações para depósito na LIMIAR (ANEXO 4). 

A SAGAZ informou que os pagamentos à LIMIAR e à LSI  foram feitos de forma

lícita  a  pedido de BORGHI  LOWE,  sendo que tais  valores  se  referiam à comissão

devida a BORGHI pela pela indicação (bônus de volume).  Agregou que RICARDO

HOFFMANN foi o responsável por informar os valores devidos e pelo envio das notas
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fiscais da LIMIAR e da LSI. Alegou também que os contatos para essas operações na

BORGHI eram feitos com RICARDO HOFFMANN, telefone 061 81508281 e MONICA

CUNHA telefone 06181598281 (ANEXO 5).

A ZULU FILMES esclareceu que foi contratada entre 2009 e 2012 pela agência

BORGHI LOWE PROPAGANDA para confecções de filmes publicitários. Em razão disso,

a agência contratante fez jus ao denominado bônus de volume, sendo que a BORGHI

indicou a LIMIAR e a LSI para o recebimento do bônus de volume a que teria direito

(ANEXO 6).

A LIMIAR LTDA durante o seu período de funcionamento praticamente não

registrou funcionários. Na LSI, o único ex-funcionário identificado pela fiscalização da

Receita  Federal,  disse  que  não  havia  funcionários  na  empresa,  não  conhecia  os

clientes e tampouco mantinha contato com esses.

Em suma, extrai-se dos autos que a BORGHI repassava o bônus de volume a

que tinha direito à empresa ligadas a ANDRE VARGAS, LSI e LIMIAR. Não há nenhuma

justificativa para a BORGHI destinar o bônus de volume para tais empresas que, ao

que tudo indica, não prestavam qualquer serviço que justificasse os recebimentos.

A  única  hipótese  concreta  para  os  recebimentos  era  a  condição  do  então

deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, ANDRE VARGAS que,

da análise dos fatos, recebeu tais vantagens indevidas em razão do cargo público. 

Atente-se que a Receita Federal mencionou que a LSI declarou ter distribuído

dividendos a seus sócios na ordem de mais de R$ 1 milhão em 2012. Entretanto, tal

dinheiro  não  ingressou  na  conta  dos  proprietários  MILTON  VARGAS  e  SIMONE

IMAMURA, ex-sócia da empresa. Esse fato é indicativo que a distribuição de lucros da

LSI iria para terceiros.

Além das  empresas  citadas,  outras  sociedades  com  ligações  com  o  Poder

Público também depositaram na LSI e LIMIAR como por exemplo a JBS S/A (a qual já

apareceu na operação Lavajato com depositante da GILSON FERREIRA TRANSPORTE
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LTDA, empresa de fachada utilizada por doleiros)  e a CONCESSIONÁRIA ECOVIAS

DOS  IMIGRANTES  S/A,  responsável  por  uma  concessão  de  rodovias  federais  no

Estado de São Paulo.

Todos esses elementos levantam severos indicativos que essas empresas eram

utilizadas  tão  somente  para  pagamento  de  vantagem  indevida  em  favor  do  ex-

deputado federal ANDRE VARGAS.

4. DAS MEDIDAS REQUERIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL.

O  conjunto  apresentado  levanta  relevantes  indícios  de  que  o  investigado

ANDRE  VARGAS  utilizou-se  do  cargo  público  exercido  para  obter  vantagens  de

natureza pessoal. Para isso foi auxiliado por seus irmãos, LEON VARGAS e MILTON

VARGAS,  sua  esposa,  EIDLAIRA  SOARES  GOMES,  e MARCELO  SIMÕES,  sócio  da

empresa IT 7, como também RICARDO HOFFMANN, da BORGHI LOWE LTDA.

Nesse contexto, o longo período e o extenso conjunto de graves crimes já

detectados recomendam a prisão preventiva de ANDRE VARGAS.

Em primeiro lugar, para a garantia da ordem pública e econômica, tendo em

conta  que  a  gravidade  concreta  dos  fatos  evidencia  a  possibilidade  efetiva  de

reiteração  delitiva,  mormente  no  que  se  refere  à  continuidade  da  ocultação  dos

produtos de crime ainda não identificados.

Frise-se  que,  pelo  que  se  extrai  da  investigação,  o  investigado  atuava  na

prática habitual  de crimes contra a administração pública,  sendo certo que até o

presente momento uma pequena parte de seus delitos foi desvelada.

Nessa linha,  também está presente o  requisito de prisão preventiva  para a

conveniência da instrução, pois há risco à preservação de provas, considerando que

existem diversas investigações em andamento e a exata extensão da participação do
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investigado  nos  atos  de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  ainda  não  está

devidamente esclarecida.

Atente-se  que  há  elementos  indicativos  que  o  representado  constituiu  um

grupo  organizado  para  a  prática  de  crimes,  contando  inclusive  com  pessoas

interpostas e empresas de fachada. O fato de o acusado não ser mais parlamentar

não afasta o risco de reiteração delitiva, mormente no que se relaciona à ocultação

do produto do crime.

Do  contexto  apresentado,  tem-se  que  o  investigado  LEON  VARGAS  foi  o

principal  auxiliar  nas  atividades  ilícitas  de  ANDRE  VARGAS.  LEON  era  sócio  de

VARGAS  na  LMI.  Integrou  ainda  o  quadro  societário  da  LSI  e  da   IT  7.   Como

salientado, entre abril de 2013 e fevereiro de 2014 por dezoito vezes LEON VARGAS

vistou YOUSSEF em seu endereço comercial.

LEON VARGAS também foi o responsável pela intermediação da negociação

suspeita do imóvel no ALPHAVILLE em Londrina.

Assim,  os  mesmos  motivos  de  decretação  da  prisão  preventiva  de  ANDRE

VARGAS se aplicariam a LEON VARGAS,  razão pela qual o MPF requer a prisão

preventiva de LEON VARGAS.

Do exame acurado dos autos, tem-se que, nas suas atividades ilícitas, ANDRE

VARGAS também foi auxiliado por sua esposa EIDILAIRA SOARES, no episódio da

compra do imóvel no ALPHAVILLE LONDRINA, como também por MARCELO SIMÕES,

que compunha o quadro societário da IT 7.

Não há nos autos maiores informações e melhor detalhamento a respeito da

conduta desses investigados. 

Dessa forma, é conveniente a condução coercitiva de MARCELO SIMÕES e

EIDILAIRA  SOARES para prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados.
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Também estão preenchidos  os  requisitos  para  a  busca  e  apreensão  na

residência  de  ANDRE  LUIS  VARGAS  ILÁRIO  e  EIDILAIRA  SOARES  GOMES,  na

residência de LEON VARGAS e na sede da LSI SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EMPRESARIAIS

a fim de apreender provas e possíveis objetos que representem o produto dos crimes.

É conveniente também que, caso sejam encontrados, apreendam-se eventuais

objetos de valor como obras de arte e joias que possam representar estratagema

para a lavagem de capitais.

A busca na portaria do Edifício localizado na Rua Padre João Manoel,  923,

Cerqueira Cesar em São Paulo visando a realização de backup dos registros de acesso

à  portaria  do  edifício  sede  da  GPI  PARTICIPAÇÕES  também  é  imprescindível,

mormente para evitar o risco de dilaceração dessa prova, com eventuais alegações de

extravio ou supressão dos arquivos.

Por  fim,  é necessário  o sequestro do imóvel  no ALPHAVILLE,  tendo em

conta  que  estão  presentes  indícios  suficientes  da  infração  penal  de  lavagem de

dinheiro (art. 4º da lei 9613/98) como também indícios veementes da proveniência

ilícita dos valores utilizados para a aquisição do bem.

5. OUTRAS MEDIDAS REQUERIDAS PELO MPF.

5.1. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE EMPRESAS PAGADORAS

DA LSI E LIMIAR

A  partir  das  informações  obtidas  pela  quebra  de  sigilo  fiscal  da  empresa

LIMIAR, pertencente a ANDRE VARGAS e LEON VARGAS, e LSI, de propriedade de

MILTON e LEON VARGAS,  constatou-se a  existência  de diversos pagamentos sem

causa  feitos  pelas  empresas  ENOISE  ESTUDIOS  DE  PRODUÇÃO;  LUIZ  PORTELA
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PRODUÇÕES; CONSPIRAÇÃO FILMES S/A; SAGAZ DIGITAL PRODUÇÕES DE VIDEOS E

FILMES e ZULU FILMES LTDA.

De acordo com diligências feitas pela própria RECEITA FEDERAL, todas essas

sociedades  declararam  que  fizeram  pagamentos  sem  causa  à  LIMIAR  e  à  LSI

atendendo a pedido da BORGHI LOWE, empresa de responsabilidade de RICARDO

HOFFMANN.

RICARDO HOFFMANN seria ainda o proprietário da empresa BH SERVIÇOS DE

COMUNICAÇÃO DE BRASÍLIA e se apresenta como vice-presidente da filial de Brasília

da  BORGHI  LOWE,  em  que  pese  não  conste  formalmente  na  administração  da

empresa.

A  BORGHI  LOWE,  pelo  que  se  sabe  de  consulta  a  fontes  abertas,  recebe

quantias milionárias para a campanha publicitária de diversas pessoas jurídicas de

direito público, inclusive do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. Conta

conta com dez filiais espalhados no Brasil,  sendo certo que a diligência deverá de

quebra de sigilo de dados deve abranger tão somente a filial de Brasília e a matriz de

São Paulo.

Isso porque as suspeitas de determinação de pagamento indevido partiram de

RICARDO  HOFFMANN  que  trabalha  na  filial  em  Brasília,  justificando  também  a

diligência em relação à matriz por ser o centro de comando da empresa e local de

trabalho do diretor financeiro  VALDIR BARBOSA, também citado pelas produtoras

que prestaram serviços para a BORGHI LOWE como um dos pontos de contato da

empresa.

Nesse  momento,  deve-se  elucidar  eventuais  fluxos  financeiros  entre  o  de

pessoas jurídicas de direito público,  a BORGHI LOWE que possivelmente utilizava

empresasENOISE  ESTUDIOS  DE  PRODUÇÃO;  LUIZ  PORTELA  PRODUÇÕES;

CONSPIRAÇÃO FILMES S/A;  SAGAZ DIGITAL PRODUÇÕES DE VIDEOS E  FILMES e

ZULU FILMES LTDA  para o pagamento de propina para a LIMIAR e LSI.
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        Dessa forma, o MPF pugna a quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas

ENOISE  ESTUDIOS  DE  PRODUÇÃO;  LUIZ  PORTELA  PRODUÇÕES;  CONSPIRAÇÃO

FILMES S/A; SAGAZ DIGITAL PRODUÇÕES DE VIDEOS E FILMES, ZULU FILMES LTDA,

BORGHI  LTDA  e BH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO entre os períodos de 01/01/2009

até 30/03/2015.

Considerando a dificuldade operacional de se processar e analisar os pedidos

de  afastamento  de  sigilo  bancário,  foi  constituída,  na  Procuradoria  Geral  da

República,  a  Secretaria  de  Pesquisa  e  Análise  (SPEA/PGR)  que,  dentre  outras

atribuições, processa todos os dados bancários objeto de apuração pelo Ministério

Público  Federal,  desde  que  as  informações  sejam  encaminhadas  no  formato

tecnológico adequado, que já é de conhecimento das principais instituições bancárias

estabelecidas no País.

Assim, a partir do momento em que se verificou a necessidade de se obter o

afastamento do sigilo bancário de alguns investigados, foi protocolado na SPEA/PGR

o Pedido de Cooperação Técnica SPEA que recebeu o número 001-MPF-001330-02.

A  metodologia  operacional  para  análise  dos  dados  bancários  encontra-se

devidamente descrita no Memorando de Instrução - MI 001 – SPEA/PGR, disponível

no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br.

Desta  forma,  requer  o  Ministério  Público  Federal,  com  fulcro  na  Lei

Complementar nº 105/2001, a decretação do afastamento do sigilo bancário de todas

as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens,

direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas físicas e jurídicas

abaixo  relacionadas,  no  período  também  informado  no  quadro  abaixo,  sendo

sugerido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do Banco Central às

instituições financeiras, para que estas cumpram a determinação:  NOME CPF/CNPJ

Período de Afastamento
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BORGHI  LOWE  LTDA  (filial  Brasília)  61.067.377/0003-14  01/01/2009  a

30/03/2015; ENOISE ESTUDIOS 07.279.568/0001-32 01/01/2009 a 30/03/2015;

LUIZ PORTELLA PRODUÇÕES 09.131.911/0001-22 01/01/2009 a 30/03/2015;

CONSPIRAÇÃO FILMES 02.020.661/0001-04 01/01/2009 a 30/03/2015; SAGAZ

DIGITAL  05.589.859/0001-00  01/01/2009  a  30/03/2015;  ZULU  FILMES

07.949.950/0001-06  01/01/2009  a  30/03/2015;  BH  SERVIÇOS  DE

COMUNICAÇÃO.  04.561.633/0001-20  01/01/2009  a  30/03/2015;  BORGHI

LOWE LTDA (matriz)61.067.377/0001-52 01/01/2009 a 31/12/2014

Caso o afastamento do sigilo bancário seja deferido por Vossa Excelência,

requer seja oficiado ao Banco Central do Brasil para que:

I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

(CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as

quais os investigados têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do

sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades.

II - Transmita em 10 dias à Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria

Geral da República – SPEA/PGR, observando o modelo de leiaute e o programa de

validação  e  transmissão  previstos  no  endereço  eletrônico

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br,  cópia  da  decisão/ofício  judicial  digitalizado  e

todos  os  relacionamentos  dos  investigados  obtidos  no  CCS,  tais  como  contas

correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o

investigado apareça como co-titular, representante, responsável ou procurador), bem

como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros

produtos existentes junto às instituições financeiras.

III - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão

judicial  de  forma  que  os  dados  bancários  dos  investigados  sejam  transmitidos

diretamente à Secretaria de Pesquisa e Análise – SPEA/PGR, no prazo de 30 dias,

conforme  modelo  de  leiaute  estabelecido  pelo  Banco  Central  na  Carta-Circular
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3.454,  de  14  de  junho  de  2010  e  determinado  às  autoridades  judiciárias  pela

Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de

agosto de 2010.

IV - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão

judicial  de  forma  que  os  dados  bancários  dos  investigados  sejam  submetidos  à

validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – Leiaute de Sigilo Bancário,

disponível no endereço eletrônico https: //asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

V  –  Informe  às  instituições  financeiras  que  o  campo  “Número  de

Cooperação Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-001330-

02  e  que  os  dados  bancários  sejam  submetidos  ao  programa  “VALIDADOR

BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO

SIMBA”,  ambos  disponíveis  no  endereço  eletrônico

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

VI – Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a Secretaria

de  Pesquisa  e  Análise  –  SPEA/PGR  é:  pgr-simba@mpf.mp.br,  e  para

correspondências o endereço da SPEA/PGR é o seguinte: PROCURADORIA GERAL DA

REPÚBLICA – ANEXO III – SAS QUADRA 3 BLOCO J – BRASÍLIA-DF – CEP 70.070-925.

 

5.2. BUSCA E APREENSÃO

Para a continuidade das investigações, o MPF entende necessária a busca e

apreensão nas empresas IT 7 e BORGHI LOWE.

Na  IT  7  a  diligência  visa  tão  somente  apreender  documentos  relativos  ao

pagamento realizado à empresa AJPP de MEIRE POZZA, além de eventuais valores ou

objetos de valor que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro, como altas

quantias de dinheiro em espécie sem origem declarada, como também joias e obras

de artes.
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Já na BORGHI LOWE, a diligência visa apreender documentos relacionados a

recebimentos de entes públicos e pagamentos para as empresas ENOISE ESTUDIOS

DE  PRODUÇÃO;  LUIZ  PORTELA  PRODUÇÕES;  CONSPIRAÇÃO FILMES  S/A;  SAGAZ

DIGITAL PRODUÇÕES DE VIDEOS E FILMES e ZULU FILMES LTDA, além de eventuais

provas de interesse para a investigação, como anotações, valores em espécie acima

de R$ 50.000,00, objetos de luxo ou outros documentos que possam indicar a prática

dos crimes de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção.

Na  BORGHI  LOWE,  as  buscas  deverão  ser  realizadas  nas  sedes  de  Brasília,

município  de  residência  de  RICARDO HOFFMAN,   e  em São Paulo,  endereço  da

principal sede.

 Na IT 7 a busca deverá ser realizada na sede de São José dos Pinhais.

5.3. CONDUÇÃO COERCITIVA

Para  o  fim  de  esclarecer  os  pagamentos  por  serviços  não  prestados,  é

imprescindível a condução coercitiva de MONICA CUNHA, apontada como contato

da BORGHI LOWE com as depositantes das empresas de VARGAS.

5.4. PRISÃO TEMPORÁRIA.

A partir do contexto dos autos,  tem-se que a prisão temporária de RICARDO

HOFFMANN  é  imprescindível  para  as  investigações  de  crimes  cometidos  por

quadrilha ou bando (art. 288-atual crime de associação criminosa).

Do que  se  extrai  dos  autos,  RICARDO HOFFMANN era  o  responsável  pela

BORGHI LOWE de Brasília, sendo que ele fazia a indicação das empresas ligadas a

ANDRE VARGAS para as produtoras contratadas realizarem o depósito do bônus de
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volume que seria devido a BORGHI LOWE. Em que pese em algumas oportunidades

esta função também fosse exercida por MONICA CUNHA,  percebe-se que se tratava

de uma atuação subordinada a RICARDO HOFFMANN.

Deve-se considerar ainda a posição de liderança de HOFFMANN na empresa

BORGHI LOWE, o que pode, sem dúvidas, dificultar as diligências investigativas no

local, sendo conhecedor da localização de possíveis provas incriminadoras.

De resto, em consulta a fontes abertas, tem-se que RICARDO HOFFMANN tem

ligação com políticos de longa data, pois atuou na campanha do senador ROBERTO

REQUIÃO  em 1982  e  ingressou  na  BORGHI  em 2007,  um ano  após  a  fusão  da

BORGHI  com  inglesa  LOWE.  Na  sequência,  a  BORGHI  LOWE  obteve  contratos

milionários de publicidade com a Caixa Econômica Federal.

Em que pese se identifique como vice-presidente da filial da BORGHI LOWE de

Brasília,  o  nome  de  RICARDO  HOFFMANN  não  consta  formalmente  nos  dados

cadastrais da empresa.

Todos esses fatos recomendam a prisão temporária de RICARDO HOFFMANN.

6  . CONCLUSÃO.

Desse modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se favoravelmente

aos pedidos manejados na representação policial.

Em acréscimo, o MPF requer:

1)  a  quebra de sigilo  bancário e  fiscal  das empresas  ENOISE ESTUDIOS DE

PRODUÇÃO;  LUIZ  PORTELA  PRODUÇÕES;  CONSPIRAÇÃO  FILMES  S/A;  SAGAZ

DIGITAL PRODUÇÕES DE VIDEOS E FILMES, ZULU FILMES LTDA,  BORGHI  LOWE LTDA

e BH PRODUÇÕES;
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2) a busca e apreensão na  BORGHI LOWE LTDA e na IT 7;

3)  a  condução coercitiva  de  MONICA CUNHA para  prestar  esclarecimentos

relacionados à orientação de repasse para as empresas LIMIAR E LSI;

4) prisão temporária de RICARDO HOFFMANN.

O MPF pugna ainda que a  RECEITA FEDERAL acompanhe  as  diligências  de

busca, tendo em conta que as diligências preliminares feitas pelo órgão fiscal foram

imprescindíveis para as investigações engendradas até o presente momento.

Por fim, o MPF requer o compartilhamento de provas produzidas no processo

ético-disciplinar  contra  ANDRE  VARGAS  na  Comissão  de  Ética  da  Câmara  dos

deputados.

Os seguintes documentos acompanham esta manifestação: anexos: 2,3,4,5 e 6-

informações fiscais fornecidas à Receita Federal no procedimento fiscalizatório das

empresas LIMIAR e LSI LTDA (cujos sigilos fiscais foram afastados por decisão deste

juízo) pelas empresas, LUIZ PORTELA, ENOISE, CONSPIRAÇÃO FILMES, SAGAZ e ZULU

FILMES.

Anexo 7: Informações do SPEA sobre a LIMIAR;

Anexo 8: informações fiscais de ANDRE VARGAS;

Anexo 9: informações fiscais das empresas PINK GIRL, LIMIAR e IT 7;

Anexo 10: Dossiê integrado da Receita Federal da empresa PINK GIRL;

Anexo 11: Dossiê integrado da Receita Federal da empresa LIMIAR;

Anexo 12: análise da Receita Federal da empresa LIMIAR e LSI.

Anexo 13: qualificação de RICARDO HOFFMANN;

Anexo 14: qualificação da empresa BORGHI LOWE LTDA.



MPF
Ministério Público Federal 
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br 

Curitiba, 31 de março de 2015.
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