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Classificação no ÚNICO: Sigiloso

Classe: Pedido de busca e apreensão

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por seus Procuradores da 

República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

comparecem,  respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  para  propor  a 

medida cautelar de BUSCA E APREENSÃO pelas razões a seguir expostas. 

1. BREVE SÍNTESE DO CASO.

O Inquérito Policial nº 01/2014-4 foi instaurado perante a Subseção 

Judiciária do Rio de Janeiro para apurar a prática dos crimes de corrupção, evasão de 

divisas,  pertinência  a  Organização  Criminosa  e  lavagem  de  dinheiro,  ocorridos 

quando da aquisição da Refinaria de Pasadena pela PETROBRAS.

A investigação teve início no Rio de Janeiro a partir de representação 

encaminhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, na qual 

haviam  sido  apontados  indícios  de  evasão  de  divisas,  consistentes  na  remessa 

irregular de valores ao exterior por meio de pagamento superfaturado pela aquisição 

da  Refinaria  americana  de  Pasadena,  conduzida  pela  Diretoria  Internacional  da 

Petrobras.
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A partir do aprofundamento das investigações ocorridas no âmbito da 

Operação  Lava  Jato,  verificou-se  que  os  crimes  praticados  pela  Organização 

Criminosa se estendiam também a outras  áreas da PETROBRAS, como a Diretoria 

Internacional, ocupada à época por NESTOR CUÑAT CERVERÓ.

Quando  celebrado  o  Acordo  de  Colaboração  Premiada  entre  o 

Ministério Público Federal e Paulo Roberto Costa, no âmbito da Operação Lava Jato,  

foram  revelados  fortes  indícios  de  que  as  ilicitudes  ocorridas  na  aquisição  da 

Refinaria de Pasadena não se limitavam a um caso isolado, mas faziam parte de um 

esquema maior de corrupção e lavagem de dinheiro, arquitetado e operado pelos 

mesmos  membros  da  Organização  Criminosa  revelada  nas  investigações  da 

Operação Lava Jato.

Em  termo  de  declaração prestado  no  âmbito  do  Acordo  de 

Colaboração1,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  que  ocupava  o  cargo  de  Diretor  de 

Abastecimento da Petrobras, revelou que recebeu de FERNANDO BAIANO oferta de 

pagamento de propina no valor de US$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil 

dólares), a fim de que não causasse problemas na reunião de aprovação da compra 

da refinaria de Pasadena.  Afirmou, ainda, que aceitou a oferta, e que o pagamento 

da vantagem indevida  foi  realizado no exterior,  operacionalizado por  FERNANDO 

BAIANO.  Além disso, informou  que quem o apresentou a FERNANDO BAIANO foi 

NESTOR  CERVERÓ,  então  Diretor  Internacional  da  Petrobras  e  responsável  pelo 

encaminhamento da proposta de compra da Refinaria de Pasadena.

A  partir  da  constatação de  que  as  condutas  apuradas  no presente 

inquérito  fazem  parte  do  mesmo  esquema  e  que  foram  cometidos  no  mesmo 

contexto de funcionamento da Organização Criminosa, reconheceu-se que possuem 

conexão  subjetiva  por  concurso  e  instrumental  com  os  fatos  investigados  na 

Operação Lava Jato, tendo ocorrido o declínio de competência para este juízo.

1 termo de colaboração nº 53 – ANEXO 07
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Nos  autos  do  Inquérito  Policial  nº  5047526-50.2015.404.7000,  o 

Ministério Público Federal destacou a efetiva existência de conexão entre a Operação 

Lava Jato e a apuração relativa à compra da Refinaria de Pasadena pela PETROBRAS.

Conforme  já  destacado  naqueles  autos,  a  análise  dos  fatos  e  dos 

envolvidos no processo de compra da Refinaria de Pasadena permite afirmar que, 

assim como os demais casos apurados no âmbito da Operação Lava Jato, o presente 

caso  também  envolveu  o  pagamento  de  propina  em  favor  do  Diretor  de 

Abastecimento  (PAULO  ROBERTO  COSTA)  e  do  Diretor  da  Área  Internacional 

(NESTOR  CERVERÓ),  além  de  outros  funcionários  da  PETROBRAS.   Além  disso, 

também em perfeita consonância com o já apurado em outros casos da Operação 

Lava  Jato,  o  pagamento  da  vantagem  indevida  foi  intermediado  pelo  “lobista” 

FERNANDO  SOARES,  o  qual  possuía  atuação  marcante  e  reiterada  nos  casos  de 

corrupção ocorridos na Diretoria Internacional.

Neste ponto, relevante destacar que o próprio FERNANDO SOARES, ao 

prestar depoimento como réu colaborador2, asseverou, em seu termo de Declarações 

nº 05, que foi informado por   LUIS MOREIRA   e   NESTOR CERVERÓ   que      haveria um   

“acerto”, com o pagamento de “comissão” no negócio de aquisição da Refinaria de 

Pasadena e que o valor da “comissão” (propina) seria de     US$ 15 milhõe  s de dólares, 

sendo  que  ALBERTO  FEILHABER,  representante  da  ASTRA  OIL,  foi  a  pessoa 

responsável por conseguir aprovar na ASTRA o pagamento da “comissão”.  

Quanto  à  distribuição  dos  valores  pagos  a  título  de  propina, 

FERNANDO SOARES salientou que US$ 6 milhões foram   pagos aos funcionários     da   

Diretoria Internacional,    quais sejam:    NESTOR CERVERÓ, LUIS CARLOS MOREIRA,   

AGOST  H  ILDE  MÔNACO,    RAFAEL  COMINO   e    CEZAR  TAVARES  .   Já  quanto  à 

Diretoria de Abastecimento, efetuou o pagamento de US$ 2 milhões em favor de 

PAULO ROBERTO COSTA, e ficou com US$ 2 milhões de comissão para si.  Ressaltou, 

ainda, que US$ 5 milhões de dólares  foram repassados para ALBERTO FEILHABER, 

2 Acordo de Colaboração Premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido 
autorizado o encaminhamento a esta 13ª Vara Federal (autos 5050968-24.2015.404.7000) – 
ANEXO 10
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representante da ASTRA, já que ALBERTO estava auxiliando bastante os interesses de 

LUIS MOREIRA e de NESTOR CERVERÓ, tendo sido, ainda, a pessoa que conseguiu 

o repasse dos valores pela ASTRA.

Na  mesma  linha  do  depoimento  de  FERNANDO  SOARES,  o 

colaborador  EDUARDO  VAZ  MUSA  também  revelou  que,  no  ano  de  2006,  LUIS 

MOREIRA lhe informou sobre o pagamento de propina em contratos celebrados na 

Diretoria  Internacional,  sendo  que,  em  reunião  na  qual  estavam  presentes    LUI  S   

MOREIRA,  NESTOR  CERVERÓ,  CÉZAR  TAVARES,  EDUARDO  MUSA  e  RAFAEL 

COMINO  , o gerente executivo   LUI  S   CARLOS MOREIRA    apresentou uma planilha de   

divisão de propinas da área internacional da PETROBRAS, onde constava a referência 

a PASADENA, bem como a NESTOR CERVERÓ (como beneficiário da propina), além 

da sonda Petrobras 10.000 e VITÓRIA 10.000.  Afirmou, ainda, que todos os presentes 

n  aquela   reunião (  LUI  S    MOREIRA,  NESTOR CERVERÓ, CÉZAR TAVARES, RAFAEL   

COMINO   e EDUARDO MUSA) recebiam propina  3  .  

Conforme explanação detalhada feita por FERNANDO SOARES, o valor 

de  US$  15  milhões,  utilizado  para  o  pagamento  de  propina  em  favor  de  LUIS 

MOREIRA, NESTOR CERVERÓ, CÉZAR TAVARES, RAFAEL COMINO, AGOSTHILDE 

MÔNACO e PAULO ROBERTO COSTA foi primeiramente repassado pela ASTRA a 

partir da celebração de um contrato de consultoria fraudulento, no valor de US$ 15 

milhões,  firmado  entre  uma  das  empresas  do  grupo  ASTRA  OIL  e  a  IBERBRAS 

(empresa  em nome  da  qual  FERNANDO  SOARES  atuava  como representante  no 

Brasil).4  Ressalte-se, aliás, que a determinação para que fossem celebrados contratos 

fraudulentos de consultoria partiu de    NESTOR CERVERÓ   e    LUIS MOREIRA  , sendo   

que coube a   ALBERTO FEILHABER   providenciar a celebração do contrato por parte   

da ASTRA, e a FERNANDO SOARES conseguir a empresa de consultoria e receber os 

valores repassados por   ALBERTO FEILHABER   para o pagamento da propina  .

3 ANEXO 6
4 A  atuação  de  FERNANDO  SOARES  como  representante  da  IBERBRAS  é  também 

evidenciada a partir dos registros de ingresso de FERNANDO SOARES na PETROBRAS. 
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Além  deste  contrato,  FERNANDO  SOARES  providenciou,  ainda,  a 

celebração de um segundo contrato de consultoria, firmado entre a IBERBRAS e a 

THREE  LIONS,  no  qual,  após  descontado  o  percentual  a  ser  pago  ao  também 

operador  GREGÓRIO  MARIN  PRECIADO, o  valor  restante  foi  disponibilizado  a 

FERNANDO  SOARES,  para  que  efetuasse  a  distribuição  da  propina,  por  meio  de 

transferências internacionais realizadas a partir de sua conta THREE LIONS, localizada 

em Liechtenstein.

No momento de efetuar a distribuição dos valores das propinas, era 

LUIS  MOREIRA quem repassava  a  FERNANDO SOARES  as  informações  sobre  os 

valores  e  os  dados das  contas  no exterior  que seriam destinatárias  dos  recursos 

ilícitos.

A partir das informações trazidas pelos colaboradores e da harmonia 

existente entre os depoimentos prestados por FERNANDO SOARES, EDUARDO VAZ 

MUSA  e  PAULO  ROBERTO  COSTA,  verificam-se  fortes  indícios  acerca  da  efetiva 

prática de corrupção e lavagem de ativos na aquisição da Refinaria de Pasadena pela 

PETROBRAS.

Além disso, observa-se que  foram  exatamente as pessoas indicadas 

como  beneficiárias  da  propina  as  responsáveis  pela  prática  de  inúmeras 

irregularidades  no  processo  de  aquisição  da  Refinaria.   Neste  ponto,  relevante 

destacar,  ainda,  que,  além  de  terem  violado  flagrantemente  as  normativas  da 

PETROBRAS,  as  irregularidades  praticadas  no  processo  de  compra  da  refinaria 

ocasionaram  significativo  prejuízo  à  estatal,  conforme  será  melhor  explanado  na 

sequência.
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2.  DAS  FUNÇÕES  DESEMPENHADAS  PELOS  INVESTIGADOS  NO 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA REFINARIA DE PASADENA

Segundo  informado  pelo  réu  colaborador  FERNANDO  SOARES,  o 

negócio  relativo  à  aquisição  da  Refinaria  de  Pasadena  foi inicialmente  levado  a 

conhecimento  de NESTOR  CERVERÓ e  LUIS  MOREIRA por  AGOSTHILDE 

MÔNACO.

Além disso, em depoimento prestado à CIA PASADENA, LUIS CARLOS 

MOREIRA revelou  que,  juntamente  com  RAFAEL  MAURO  COMINO,  manteve 

contato, no ano de 2004, com  ALBERTO FEILHABER, vice-Presidente da Astra e ex-

empregado da PETROBRAS, tendo realizado reunião na PAI (Petrobras America Inc), e, 

em  seguida,  na  Califórnia,  quando  orientaram  a  ASTRA  a  elaborar  uma  carta 

propondo negociar a Refinaria de Pasadena com a PETROBRAS5.

Ressalte-se que foi exatamente no ano de 2004 que a ASTRA estava 

negociando a aquisição da integralidade da Refinaria de Pasadena com a Crown. 

Na  sequência,  em  23/02/2005,  ALBERTO  FEILHABER encaminhou 

diretamente a NESTOR CERVERÓ, superior hierárquico de LUIS CARLOS MOREIRA 

DA SILVA,  a  carta  de apresentação propondo a venda da Refinaria de Pasadena. 

Conforme mencionado na CIA PASADENA, não foi encontrado registro de protocolo 

interno  da  PETROBRAS na  carta  de  apresentação  encaminhada  a  CERVERÓ.   Tal 

circunstância indica a possibilidade  de  que o encaminhamento da carta tenha sido 

direcionado  propositalmente  à  pessoa  de  CERVERÓ,  sem  seguir  os  trâmites  de 

protocolo da PETROBRAS.

Conforme  certificado  no  Relatório  CIA  PASADENA,  o  processo  de 

aquisição da Refinaria de Pasadena foi conduzido por NESTOR CERVERÓ (ex-Diretor 

da Área Internacional),  por meio de um grupo de negociadores liderado por  LUIS 

CARLOS MOREIRA DA SILVA, e coordenado, inicialmente, por RONALDO DA SILVA 

5 Conforme relatado na CIA PASADENA, foi identificado registro de viagem de LUIS CARLOS 
MOREIRA DA SILVA aos Estados Unidos, entre os dias 26 e 28/10/2004. - ANEXO 08
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ARAÚJO e, a partir de setembro/2005, coordenado por RAFAEL MAURO COMINO, 

com apoio de AURÉLIO OLIVEIRA TELLES e CÉZAR TAVARES (contratado da empresa 

Atnas Engenharia Ltda. e, posteriormente, através de sua própria empresa – Cezar 

Tavares Consultores Ltda)

Além disso, também participou do processo de aquisição o funcionário 

da Petrobras AGOSTHILDE MÔNACO, o qual foi um dos responsáveis pela visita à 

Refinaria  de  Pasadena  e  elaboração  de  parecer  atestando  que  a  aquisição  da 

Refinaria representava uma boa oportunidade de negócio e que seria recomendável 

dar prosseguimento à negociação. 

Posteriormente,  tanto a  aquisição dos  primeiros  50% das  ações  da 

PRSI e 50% das ações da empresa PRSI Trading Company quanto a compra dos 50% 

restantes foram permeados por inúmeras irregularidades, envolvendo a formulação 

de cláusulas extremamente favoráveis à Astra e danosas à PETROBRAS6 (ocasionando 

aumento indevido na avaliação da refinaria) e a burla ao procedimento interno da 

PETROBRAS, conforme será melhor explanado na sequência.

3.  DAS  IRREGULARIDADES  PRATICADAS  NO  PROCESSO  DE 

AQUISIÇÃO  DA  PETROBRAS  E  DOS  INDÍCIOS  DE  CORRUPÇÃO  DELAS 

DECORRENTES

Segundo constatado na Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da 

União  e  na  Comissão  Interna  de  Apuração  da  Petrobras,  ocorreram  inúmeras 

6 A título  de  exemplo  das  cláusulas  extremamente  favoráveis  à  ASTRA  e  prejudiciais  à 
PETROBRAS, destacam-se as cláusulas “marlim” e “put option”.  De acordo com a primeira, 
foi  concedida à ASTRA a rentabilidade líquida mínima de 6,9% após impostos.  Já com 
relação à cláusula “put option”, garantiu-se à ASTRA o direito de optar por vender sua 
parte à PETROBRAS caso discordasse de deliberação adotada pela PETROBRAS.  Destaque-
se, aliás, que, além de tais cláusulas terem sido formuladas em prejuízo à PETROBRAS, não 
foram levadas ao conhecimento da Diretoria Executiva  quando analisada a proposta de 
compra da Refinaria.   
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irregularidades no processo de compra da Refinaria de Pasadena, desde a aquisição 

dos primeiros 50% da refinaria até a conclusão final de compra dos outros 50%.

Para  que  se  tenha  idéia da  repercussão  que  as  irregularidades 

ocasionaram ao patrimônio da PETROBRAS,  cabe destacar  que,  de acordo com a 

apuração realizada pelo Tribunal de Contas da União, a operação ocasionou prejuízo 

estimado em US$ 792.318.571,30 (setecentos e noventa e dois milhões, trezentos e 

dezoito mil, quinhentos e setenta e um dólares e trinta centavos). 

Primeiramente, embora a Refinaria de Pasadena já fosse considerada 

obsoleta e não tivesse capacidade para processar o petróleo marlim7, o relatório de 

viagem  preliminar  à  Refinaria,  elaborado  com  a  participação  de  AGOSTHILDE 

MÔNACO,  atestou que se tratava de uma Refinaria com qualidade suficiente para a 

PETROBRAS  e  que  seria  recomendável  que  fossem  iniciadas  imediatamente  as 

negociações de estruturação dos negócios com a Astra.8

7   A respeito do conhecimento interno de que a Refinaria era obsoleta, PAULO ROBERTO 
COSTA,  em  seu  Termo  de  Colaboração  nº  53,  acentuou  que,  “especificamente  quanto  à 
Refinaria  de  Pasadena,  não  foi  um bom negócio,  pois  a  mesma  era  feita  para  processar 
petróleo leve, enquanto a PETROBRAS exportava petróleo pesado; QUE para Pasadena poder 
processar o petróleo do tipo que a PETROBRAS exportava, precisaria de uma adequação que 
poderia custar de um a dois bilhões de dólares; QUE além disso, Pasadena era uma refinaria 
muito  velha,  acredita  que  já  da  década  de  vinte  ou  trinta  do  século  XX,  sem  ter  sido 
modernizada” - ANEXO 07
8 Na conclusão do relatório de visita à refinaria, foi consignado que: 

“Concluímos que a refinaria tem qualidade suficiente para que a PETROBRAS siga em frente 
em seu processo de avaliação técnica  e econômica para  aquisição parcial  ou total  desta, 
indicando ser um bom negócio em função de seu potencial de geração de resultados devido 
a  sua  complexidade,  qualidade  dos  ativos,  adequação  logística,  localização  e  acesso  ao 
mercado,  adequando-se  inteiramente  ao  objetivo  estratégico  de  agregação  de  valor  aos 
petróleos produzidos pela Petrobrás atualmente (Marlim) e no futuro no Golfo do México.
De  modo  a  evitar  que  outras  empresas  venham  a  competir  com  a  Petrobras  por  esta  
oportunidade  de  negócio,  recomendamos  que  se  busque  assegurar  a  prioridade  para  a 
Petrobrás no mesmo através da assinatura de um MOU, e que sejam iniciadas imediatamente 
as negociações de estruturação do negócio com a Astra e o “Due Diligence” da refinaria. Para 
tanto,  recomenda-se  autorizar  a  contratação  de  assessorias  ambiental,  técnica,  legal  e 
financeira para participarem do mesmo juntamente com a Petrobrás.
Relatório elaborado por:
Agosthilde Monaco de Carvalho, Bruno Fragelli, Gustavo Coelho de Castro, Luiz Octavio de 
Azevedo Costa, Mauro Bria, Publio Roberto Gomes Bonfadini, Renato Bernardes, Ronaldo da 
Silva Araújo. (ANEXO 03)
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Dado prosseguimento à negociação, a despeito de se tratar de uma 

aquisição extremamente onerosa, a comissão responsável pela aquisição, dirigida por 

NESTOR CERVERÓ e composta por LUIS CARLOS MOREIRA, RAFAEL COMINO e 

CÉZAR  TAVARES, desrespeitou  deliberadamente diversas  normas  internas  da 

PETROBRAS acerca da avaliação da compra da Refinaria,  tanto no que se refere à 

adequação da Refinaria aos propósitos da PETROBRAS, quanto em relação ao preço 

estabelecido e pago.

No  que  se  refere  à  avaliação  da  Refinaria,  apesar  de  ter  sido 

contratada a Consultoria independente Muse Stancil para dar apoio ao processo de 

aquisição da Refinaria de Pasadena e de esta Consultoria  independente  ter emitido 

recomendações  e  avaliações  mais  favoráveis  e  cautelosas  ao  patrimônio  da 

PETROBRAS, a equipe condutora do processo de aquisição da Refinaria  (composta 

por NESTOR  CERVERÓ,  LUIZ  CARLOS  MOREIRA  DA  SILVA,  RAFAEL  MAURO 

COMINO, AURÉLIO  OLIVEIRA  TELLES  e  CÉZAR  TAVARES)  desconsiderou  parte 

relevante dos relatórios feitos pela Muse Stancil.

Nas três ocasiões em que o projeto de aquisição foi  apreciado pela 

Diretoria Executiva, não foram considerados os cenários de avaliação da refinaria na 

condição  em que  se  encontrava  – condição  “as  is” (que  variavam  entre  US$  84 

milhões  a  US$  258  milhões,  a  depender  da  taxa  de  desconto  praticada).9  Foi 

analisada apenas a avaliação que já incluía os custos de reforma, desconsiderando-se 

as avaliações feitas pela Muse Stancil em relação ao estado em que se encontrava a 

Refinaria.  Além disso, ao informar o valor global da Refinaria, já incluindo o custo de 

reforma,  a  comissão relatou  valor  significativamente  desatualizado  do  custo  de 

adaptação da refinaria,  circunstância  esta  que fez com que o preço de Pasadena 

parecesse mais baixo do que efetivamente custaria à PETROBRAS.

A demonstrar a desproporção entre o valor,  cabe destacar que, em 

fevereiro de 2006, o custo de adaptação da Refinaria  mencionado foi  de US$ 588 

9 A Sistemática de Aquisição de Empresas e Ativos da PETROBRAS determina que sejam 
avaliados os ativos na condição em que se encontram (condição “as is”) - item 6.3, CIA 
PASADENA – ANEXO 8
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milhões.  Todavia, naquele momento, já se sabia que o custo alcançaria  cerca de US$ 

1,1 bilhão, conforme estimativa de janeiro/2006.  

A  indicação  do  preço  desatualizado  da  avaliação  da  reforma  da 

Refinaria,  além  de  demonstrar  o  interesse  em  retratar uma  situação  inexistente, 

também violou as regras estabelecidas na Sistemática de Aquisição de Empresas e 

Ativos da Petrobras, a qual determina que seja informada a atualização dos custos10 

Neste cenário, tanto a desconsideração da avaliação da Refinaria no 

estado em que  se  encontrava  quanto a  utilização de  informações  desatualizadas 

sobre o custo da reforma denotam o esforço por parte dos membros da comissão 

(LUIS MOREIRA,  RAFAEL COMINO e CEZAR TAVARES) em obter a qualquer custo 

a aprovação da compra da Refinaria. 

Ademais,  constatou-se  que,  em 02/05/2006,  antes  de  ter  sido 

definitivamente  concluída  a  negociação,  foi  concedido  adiantamento  de  US$  10 

milhões à Astra, como garantia de confirmação  do negócio.  Tal adiantamento, que 

não fizera parte do acordo original de compra e venda, foi autorizado diretamente 

pelo  Diretor  Internacional    (  NESTOR  CERVERÓ  )  ,  e  não  foi  submetido  à  prévia   

avaliação/aprovação da Diretoria Executiva.

Neste caso do adiantamento de US$ 10  milhões, merece destaque o 

fato de que o aditivo que concedeu o adiantamento foi assinado por LUIS MOREIRA 

exatamente  no  período  em  que  NESTOR  CERVERÓ e  PAULO  ROBERTO  COSTA 

(ambos favorecidos pelo pagamento de propina) estiveram em Houston/EUA para 

tratar de assuntos afetos à refinaria.  Ressalte-se, aliás, que, a despeito de a viagem 

de NESTOR CERVERÓ e PAULO ROBERTO COSTA ter sido realizada entre os dias 

30/04/06 e 02/05/2006, não foram encontrados pela Comissão Interna de Apuração 

registros do que foi tratado na viagem e com quais interlocutores PAULO ROBERTO 

COSTA e NESTOR CERVERÓ conversaram.

Neste contexto, a ausência de registros oficiais das reuniões realizadas 

por  PAULO ROBERTO COSTA e  NESTOR CERVERÓ, aliada  ao  fato  de que,  neste 

10 item 6.3, CIA PASADENA – ANEXO 8
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período, foi  autorizada  indevidamente  por NESTOR  CERVERÓ a  celebração  de 

aditivo concedendo adiantamento de US$ 10 milhões à ASTRA, revela indícios de que 

o propósito efetivo da viagem foi o de viabilizar o pagamento de valores adicionais à 

ASTRA.    

Além  disso,  poucos  dias  depois,  na  data  de  25/05/2006, LUIS 

MOREIRA assinou o segundo aditivo, para serem adiantados mais US$ 20 milhões 

referente a “bônus”. Este valor foi incluído na oferta de aquisição/constituição da PRSI 

Trading,  pela  equipe  de  negociadores  da  Petrobras,  em  favor  da  Astra,  sem 

conhecimento/aprovação da Diretoria Executiva, já que não constava da oferta pela 

Diretoria Executiva em 29/09/2005 e, tampouco, nos documentos que embasaram as 

decisões  da  Diretoria  em  02/02/2006  e  do  Conselho  de  Administração  em 

03/02/2006.

Conforme  certificado  na  CIA  PASADENA,  as  tratativas  acerca  do 

pagamento  do bônus  eram de  conhecimento  de ALBERTO FEILHABER,  RAFAEL 

MAURO COMINO, CEZAR TAVARES e LUIZ MOREIRA,  já que foram realizadas por 

e-mails trocados entre todos..11

Ademais,  tendo  em vista  a  informação  de  FERNANDO SOARES  no 

sentido de que os valores que seriam repassados a ALBERTO FEILHABER, NESTOR 

CERVERÓ, RAFAEL MAURO COMINO, CEZAR TAVARES, PAULO ROBERTO COSTA, 

AGOSTILDE MÔNACO e LUIZ MOREIRA  a título de propina equivaleriam a US$ 15 

milhões,  a  verificação  de  tratativas  para  o  pagamento  irregular  à  ASTRA  de 

adiantamento  de  US$  10  milhões  e  bônus  de  US$  20  milhões  faz  com  que  se 

percebam fortes indícios de que o pagamento de tais  quantias pela PETROBRAS à 

ASTRA foi providenciado por NESTOR CERVERÓ, LUIS MOREIRA, RAFAEL COMINO 

e CEZAR TAVARES como forma de facilitar o pagamento, pela ASTRA, dos valores de 

propina  pactuados.  Ressalte-se,  aliás,  que  ambos  os  pagamentos  foram 

providenciados antes da conclusão final do contrato12 e em desrespeito às normas 

da PETROBRAS.  
11 ANEXO 04
12 Conforme apontado no relatório CIA PASADENA (ANEXO 8):
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A verificação  de que a equipe de negociadores da PETROBRAS (em 

especial  NESTOR CERVERÓ, LUIS MOREIRA, RAFAEL COMINO, CEZAR TAVARES) 

praticou inúmeras irregularidades no processo de aquisição da refinaria e deu causa 

ao  pagamento  irregular  de  vantagens  atípicas  à  ASTRA  (como,  por  exemplo,  o 

adiantamento de US$ 10 milhões e do bônus de US$ 20 milhões)  robustece ainda 

mais as suspeitas de que tais membros da equipe negociadora tenham efetivamente 

pactuado  o  recebimento  de  propina  para  viabilizar  a  aquisição  da  Refinaria  de 

Pasadena pela PETROBRAS e favorecer a ASTRA neste processo, exatamente como 

afirmado pelos colaboradores FERNANDO SOARES e EDUARDO MUSA.

4. DA BUSCA E APREENSÃO

As  irregularidades  mencionadas  acima  demonstram 

suficientemente os indícios de que  NESTOR CUÑAT CERVERÓ,   LUIS CARLOS 

MOREIRA DA SILVA,  RAFAEL  MAURO COMINO,  CEZAR DE  SOUZA TAVARES, 

AGOSTHILDE MONACO e  ALBERTO FEILHABER foram beneficiados  com o 

recebimento de vantagens indevidas para concretizarem o negócio entre a 

ASTRA e a  PETROBRAS.   Ademais,  a  notícia  de que houve  pagamento de 

valores no exterior em favor dos investigados indica também a possibilidade 

de eventuais práticas dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 

4.4.7 Em 02/05/2006 o Sr. Luis Carlos Moreira da Silva, com autorização do Sr. Nestor Cerveró, 
conforme termos do DIP INTER-DN 83/2006, de 04/05/2006, assinou aditivo ao   SPSA  , com a   
finalidade  de  serem  adiantados  US$  10  milhões  à  Astra.  A  Comissão  observou  que  tal 
adiantamento, além de não ser usual em processo de aquisição, não foi previamente levado 
ao conhecimento ou submetido à autorização da Diretoria Executiva, nem do Conselho de 
Administração. O pagamento à Astra ocorreu três dias após a assinatura do referido aditivo 
(05/05/2006).
4.4.8  Em 25/05/2006 o Sr. Luis Carlos Moreira da Silva assinou o segundo aditivo ao   SPSA   ,   
para serem adiantados mais US$ 20 milhões. A justificativa apresentada para o adiantamento 
foi  de  que  havia  incerteza  quanto  à  data  de  conclusão  do  negócio,  e  que  tal  valor  foi  
requerido “  como compensação dos gastos a serem despendidos pela Astra no projeto S-Zorb  ”.   
Foi encaminhada proposição de autorização do aditivo à Diretoria Executiva, por meio do DIP 
INTER-DN 102/2006, de 22/05/2006, cuja aprovação ocorreu em 25/05/2006 (Ata DE 4.587, 
item 16, Pauta 489 ). O pagamento ocorreu em 01/06/2006.
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As provas  constantes dos autos  constituem base jurídica muito 

mais que suficiente para a realização de buscas nos endereços residenciais e 

profissionais dos investigados, a fim de que sejam apreendidos: documentos e 

objetos  necessários  à cabal  comprovação  de  todos  os  delitos  por  eles 

praticados; numerários obtidos por meios criminosos e outros elementos de 

convicção para o completo esclarecimento de quem foram todos os coautores 

e partícipes dos delitos.

Com efeito, a busca e apreensão no presente caso, sobretudo 

diante da natureza dos crimes praticados pelos agentes ora representados, 

trata-se de medida de fundamental importância para corroborar os elementos 

de prova já angariados no curso das investigações. 

Assim, a partir das provas colhidas na investigação,  descrever-

se-á abaixo, de modo pormenorizado, a atuação de cada uma das pessoas 

físicas e jurídicas envolvidas:

4.1. Luis Carlos Moreira da Silva

Exerceu  a  função  de  Gerente  Executivo  de  Desenvolvimento  de 

Negócios  entre  agosto  de  2004  e  março  de  2008.  Participou,  como  Gerente 

Executivo, do processo de aquisição da Refinaria de Pasadena (50% iniciais).

Conforme  mencionado  acima,  LUIS CARLOS  MOREIRA teria 

realizado reunião  no  ano de  2004  para  discutir  com o Vice-Presidente  da  Astra,  

ALBERTO FEILHABER, a aquisição da Refinaria de Pasadena pela PETROBRAS, sendo 

que  tal  conversa  foi  travada  antes  mesmo de  concluída  a  aquisição  integral  da 

Refinaria pela Astra.  

Ademais,  LUIS CARLOS MOREIRA participou ativa e intensamente 

do  processo  de  aquisição  da  Refinaria,  tanto  no  que  se  refere  à  negociação  e 

assinatura de documentos quanto no que diz respeito ao procedimento interno para 
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que  fosse  aprovada  a  proposta  de  aquisição  da  Refinaria  de  Pasadena.   Nessa 

condição, assinou o DIP INTER-DN 54/2005, encaminhado à Diretoria Executiva, com 

a primeira oferta da aquisição do negócio,  omitindo da Diretoria a avaliação feita 

pela Consultoria Muse Stancil em relação ao estado em que se encontrava a refinaria  

(condição “As is”).

Além disso, foi a pessoa responsável por assinar os aditivos para 

conceder adiantamentos de US$ 10 e 20 milhões à Astra

Outrossim,  LUIS CARLOS MOREIRA designou  CEZAR DE SOUZA 

TAVARES para desempenhar atividades estratégicas no processo de negociação da 

aquisição da Refinaria.  Todavia, CEZAR DE SOUZA TAVARES não possuía qualquer 

vínculo formal com a PETROBRAS.  Tratava-se apenas de ex-empregado da estatal e 

sócio da empresa de consultoria CEZAR TAVARES CONSULTORES LTDA, a qual  iniciou 

suas atividades em 2003 e  que  atualmente tem como sócios,  além de CEZAR, as 

pessoas  de  LUIS CARLOS  MOREIRA e  RAFAEL  MAURO  COMINO,  também 

envolvidos no processo de aquisição de Pasadena.

Conforme  já  mencionado  acima,  LUIS  CARLOS  MOREIRA foi 

indicado tanto por FERNANDO SOARES quanto por EDUARDO MUSA como um dos 

funcionários  da  PETROBRAS  beneficiados  com  o  recebimento  de  propina  na 

aquisição da Refinaria de Pasadena.

Também a partir do relato feito por FERNANDO SOARES, é possível 

perceber que  LUIS CARLOS MOREIRA possuía, juntamente com NESTOR CERVERÓ, 

papel  de  destaque  no  esquema  de  pagamento  de  propina  aos  funcionários  da 

Diretoria Internacional.  Isso porque teriam sido LUIS CARLOS MOREIRA e NESTOR 

CERVERÓ as pessoas que contrataram FERNANDO SOARES para operacionalizar o 

pagamento de propina envolvendo a negociação de Pasadena, sendo LUIS CARLOS 

MOREIRA a  pessoa responsável  por  indicar  a  FERNANDO SOARES os  dados das 

contas bancárias nas quais deveriam ser depositados os valores devidos a título de 

propina.
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Por fim, relevante mencionar que, na mesma linha do depoimento 

de FERNANDO SOARES, o colaborador EDUARDO VAZ MUSA também informou que 

o assunto relativo ao pagamento de propina no âmbito da Diretoria Internacional lhe 

foi apresentado no ano de 2006 por LUIS CARLOS MOREIRA, tendo LUIS MOREIRA 

apresentado  a  MUSA  uma  planilha  na  qual  estava  mencionada  a  relação  dos 

beneficiários  de  pagamento  de  propina  nos  casos  da  sonda Vitória  10.000  e  da 

Refinaria de Pasadena.

4.2. Rafael Mauro Comino

Participou  ativa  e  intensamente  do  processo  de  aquisição  da 

Refinaria  de  Pasadena,  tendo  atuado  subordinadamente  a  NESTOR  CERVERÓ. 

Exerceu a função de Gerente de Inteligência de Mercado

Conforme  mencionado  acima,  RAFAEL  MAURO  COMINO, 

juntamente com  LUIS CARLOS MOREIRA,  realizou reunião no ano de 2004 para 

discutir  com  o  Vice-Presidente  da  Astra,  ALBERTO  FEILHABER,  a  aquisição  da 

Refinaria  de  Pasadena  pela  PETROBRAS  e  coordenou  o  processo  de  sua 

aquisição(50% iniciais), tendo integrado a equipe de negociação de propostas, preços 

e  condições  contratuais  e  apresentado o  negócio  da  aquisição  desta  à  Diretoria 

Executiva  e  ao  Conselho  de  Administração.   Juntamente  com LUIS  CARLOS 

MOREIRA e CEZAR TAVARES, participou da negociação que concedeu a parcela de 

“bônus” de US$ 20 milhões à ASTRA.  Ainda,  constava no contrato de compra e 

venda  (cláusula  1.39  do  SPSA)  como  pessoa  detentora  de  conhecimento  da 

negociação,  circunstância  esta  que  reforça  ainda  mais  o  amplo  conhecimento  e 

participação nas tratativas para aquisição da refinaria.

Ademais,  juntamente  com  LUIS CARLOS  MOREIRA e  CEZAR 

TAVARES,  também  figura  atualmente  como  sócio  da  empresa  CEZAR  TAVARES 

CONSULTORES LTDA, empresa aberta por CEZAR TAVARES e que foi contratada por 

dispensa de licitação para atuar no processo de aquisição da Refinaria .
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Por  fim,  cabe  relembrar  que  RAFAEL  MAURO  COMINO foi 

identificado pelos colaboradores FERNANDO SOARES e EDUARDO VAZ MUSA  como 

beneficiário do recebimento de propina no processo de aquisição da Refinaria de 

Pasadena. 

4.3.   C  ezar de Souza Tavares e Cezar Tavares Consultores Ltda  

Apesar  de  não  possuir  vínculo  formal  com  a  PETROBRAS,  foi 

designado por LUIS CARLOS MOREIRA  para desempenhar atividades estratégicas 

no  processo  de  negociação  da  aquisição  da  Refinaria. Tratava-se  apenas  de  ex-

empregado  da  estatal  e  sócio  da  empresa  de  consultoria  CEZAR  TAVARES 

CONSULTORES LTDA, a qual iniciou suas atividades em 2003 e atualmente tem como 

sócios, além de CEZAR, as pessoas de LUIS CARLOS MOREIRA e RAFAEL MAURO 

COMINO, também envolvidos no processo de aquisição de Pasadena.

Assim como os demais investigados, participou ativa e intensamente 

do processo de aquisição da refinaria de Pasadena (50% iniciais), tendo integrado a  

equipe  de  negociação  das  condições  contratuais  e  estruturação  do  negócio.  - 

Constou  no  contrato  de  compra  e  venda  (cláusula  1.39  do  SPSA)  como  pessoa 

detentora  de  conhecimento  da  negociação.   Ainda,  tomou  conhecimento  da 

negociação de parcela de “bônus”, que acresceu US$ 20 milhões ao valor do negócio, 

tendo participado da troca de e-mails por meio da qual foi acertado o pagamento do 

bônus13

No  que  se  refere  à  contratação  da  empresa  CEZAR  TAVARES 

CONSULTORES  LTDA  pela  PETROBRAS,  digno  de  nota  é  o  fato  de  se  tratou  de 

contratação direta por dispensa de licitação, solicitada por LUIS CARLOS MOREIRA 

(DIP INTER-DN 182/2007).

Por  fim,  CEZAR  TAVARES também  foi  apontado  pelos 

colaboradores  EDUARDO VAZ MUSA e FERNANDO SOARES como sendo um dos 

13 ANEXO 04
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beneficiários do recebimento de propina no processo de aquisição da Refinaria de 

Pasadena.

4.4.    A  g  osthilde   Mônaco   de Carvalho  

Conforme  revelado  por  FERNANDO  SOARES,  AGOSTHILDE 

MÔNACO DE CARVALHO era próximo de ALBERTO FEILHABER e teria sido quem 

trouxe  a NESTOR  CERVERÓ e  LUIS  MOREIRA o  negócio  relativo  à  compra  da 

Refinaria de Pasadena.

Além disso,  AGOSTHILDE MÔNACO foi  um dos  responsáveis  pela 

visita à Refinaria de Pasadena e elaboração de parecer atestando que a aquisição da 

Refinaria representava uma boa oportunidade de negócio.  Restou consignado no 

relatório,  ainda,  a  recomendação  para  que  fossem  iniciadas  imediatamente  as 

negociações de estruturação do negócio com a Astra.14.   

Também segundo revelado por FERNANDO SOARES,  AGOSTHILDE 

MÔNACO foi  beneficiado  pelo  recebimento  de  propina  no  caso  da  compra  da 

Refinaria de Pasadena.

14 Na conclusão do relatório de visita à refinaria, foi consignado que: 
“Concluímos que a refinaria tem qualidade suficiente para que a PETROBRAS siga em frente 
em seu processo de avaliação técnica  e econômica para  aquisição parcial  ou total  desta, 
indicando ser um bom negócio em função de seu potencial de geração de resultados devido 
a  sua  complexidade,  qualidade  dos  ativos,  adequação  logística,  localização  e  acesso  ao 
mercado,  adequando-se  inteiramente  ao  objetivo  estratégico  de  agregação  de  valor  aos 
petróleos produzidos pela Petrobrás atualmente (Marlim) e no futuro no Golfo do México.
De  modo  a  evitar  que  outras  empresas  venham  a  competir  com  a  Petrobras  por  esta  
oportunidade  de  negócio,  recomendamos  que  se  busque  assegurar  a  prioridade  para  a 
Petrobrás no mesmo através da assinatura de um MOU, e que sejam iniciadas imediatamente 
as negociações de estruturação do negócio com a Astra e o “Due Diligence” da refinaria. Para 
tanto,  recomenda-se  autorizar  a  contratação  de  assessorias  ambiental,  técnica,  legal  e 
financeira para participarem do mesmo juntamente com a Petrobrás.
Relatório elaborado por:
Agosthilde Monaco de Carvalho,  Bruno Fragelli, Gustavo Coelho de Castro, Luiz Octavio de 
Azevedo Costa, Mauro Bria, Publio Roberto Gomes Bonfadini, Renato Bernardes, Ronaldo da 
Silva Araújo. (ANEXO 03)
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4.54.5    . Alberto Feilhaber. Alberto Feilhaber    

ALBERTO FEILHABER é ex-empregado da PETROBRAS.   Na época 

em que realizada a compra da Refinaria, ALBERTO FEILHABER era Vice Presidente de 

Trading para América Latina da ASTRA OIL COMPANY.   Encaminhou diretamente a 

NESTOR  CERVERÓ a  proposta  de  aquisição  da  Refinaria  de  Pasadena  pela 

PETROBRAS.  

Antes mesmo de concluir a aquisição da integralidade da Refinaria 

de Pasadena, realizou reuniões com LUIZ CARLOS MOREIRA e  RAFAEL COMINO, 

nas quais teria sido orientado a encaminhar uma carta oferecendo proposta de venda 

da  Refinaria  de  Pasadena à  Petrobras,  tendo participado de  todo o  processo  de 

negociação da aquisição da Refinaria de Pasadena pela PETROBRAS.

Foi ALBERTO FEILHABER quem viabilizou o repasse pela ASTRA a 

FERNANDO SOARES de US$ 15 milhões de dólares destinados ao pagamento de 

vantagens indevidas  aos funcionários  da Diretoria  Internacional  e  da Diretoria  de 

Abastecimento.  Para tanto, firmou um contrato fraudulento de consultoria entre uma 

das empresas do Grupo Astra e a IBERBRAS (representada no Brasil por FERNANDO 

SOARES), assegurando que os valores destinados ao pagamento da propina fossem 

repassados a FERNANDO SOARES com a aparência de licitude

Além  disso,  conforme  relatado  pelo  colaborador  FERNANDO 

SOARES, dos US$ 15 milhões repassados pela ASTRA para o pagamento de propinas,  

ALBERTO FEILHABER recebeu para si a quantia de US$ 5 milhões, pagos a título de 

“comissão” em razão de ter contribuído para que se concretizasse a aquisição da 

Refinaria de Pasadena pela PETROBRAS.15

15“QUE,  em  uma  conversa  posterior,  que  acredita  que  tenha  ocorrido  ainda  em  2005,  
NESTOR CERVERÓ e MOREIRA disseram ao depoente que lograram fechar uma “comissão” no 
valor de US$ 15 milhões de dólares e desse valor ficou acordado que US$ 5 milhões de  
dólares seriam devolvidos ao ALBERTO FEILHABER; QUE questionado por qual motivo o valor 
seria devolvido a ALBERTO, o depoente respondeu que, pelo que entendeu,  ALBERTO, nada 
obstante estivesse participando das negociações como representante da ASTRA OIL, estava 
ajudando bastante os interesses do CERVERÓ e do LUIS MOREIRA; QUE ALBERTO FEILHABER 
teria sido a pessoa que conseguiu aprovar o pagamento desta “comissão” junto à ASTRA 
OIL;”(...)QUE, então, ficou de marcar uma reunião para que o depoente conhecesse ALBERTO 
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5. REQUERIMENTOS

Ante  o  exposto, o  Ministério  Público  Federal  requer,  nos 

termos do art. 240,  §1º, alíneas “b”, “c”,  “e”, “f” e “h”, do Código de Processo 

Penal,  a  expedição  de  mandados  de  busca  e  apreensão  criminal  com  a 

finalidade  de  apreender  quaisquer  documentos,  mídias e  outras  provas 

encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, contra o 

Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou 

documental e  organização  criminosa, notadamente mas não limitado a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, 

agendas,  ordens  de  pagamento  e  quaisquer  outros 

documentos  relacionados  aos  ilícitos  narrados  nesta 

manifestação,  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, pen drives, 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;

FEILHABER e tratassem pessoalmente da estruturação da operação e sobre como ALBERTO 
receberia os US$ 5 milhões de dólares (...)QUE comentou com ALBERTO sobre a necessidade 
de um contrato entre a IBERBRAS e a empresa Belga que fosse proprietária da ASTRA ou  
alguma outra empresa que estivesse localizada na Europa; QUE a partir daí ALBERTO passou o 
contato dele e o depoente ficou como interlocutor da estruturação entre ALBERTO, DIEGO e 
GREGÓRIO (..)  QUE,  no  final,  a  operação  ficou estruturada da  seguinte  forma:  houve um 
contrato de consultoria entre a IBERBRAS e uma empresa que foi indicada por ALBERTO, cujo 
nome não se recorda, mas que sabe que era uma empresa do grupo ASTRA OIL; QUE pode 
obter  cópia  deste  contrato  de  consultoria  com GREGÓRIO;  QUE  o  valor  do  contrato  de 
consultoria foi de US$ 15 milhões de dólares; - ANEXO 09
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c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de 

valor  igual  ou  superior  a  R$  50.000,00  ou US$ 25.000,00  e 

desde que não seja apresentada prova documental cabal de 

sua origem lícita;

em  face  dos  seguintes  investigados  e    nos  seguintes   

endereços:

A) PESSOAS FÍSICAS

1. LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA, CPF 369.767.177-49

1.1.  RUA GENERAL CLICERIO, 126, Apto 801 – LARANJEIRAS – RIO 
DE JANEIRO/RJ – CEP 22245-120. 

1.2.  RUA ALICE,  1285,  LARANJEIRAS – RIO DE JANEIRO/RJ – CEP 
22241-020

1.3.  RUA  SENADOR  DANTAS,  75,  SL  301,  CENTRO  –  RIO  DE 
JANEIRO/RJ – CEP 20031-204.

1.4.  ESTRADA DA VARGEM GRANDE,  3240,  FAZENDA INGLESA – 
PETROPOLIS/RJ – CEP 25725-621

1.5.  ESTRADA DA  VARGEM  GRANDE,  3440,  FAZENDA INGLESA – 
PETROPOLIS/RJ – CEP 25725-621

2. RAFAEL MAURO COMINO – CPF 299.650.717-72

2.1.  AV. OSWALDO CRUZ, 121, APTO/COB 01, FLAMENGO – RIO 
DE JANEIRO/RJ – CEP 22250-060

3. CEZAR DE SOUZA TAVARES – CPF 242.610.177-68
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3.1. ESTRADA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 150, BLOCO 9, APTO 
801, SÃO FRANCISCO, NITEROI/RJ.

3.2.   RUA  ESTRADA NOSSA SENHORA DE  LOURDES,150,  BLOCO 9, 
APTO 602, SAO FRANCISCO, NITEROI

4. AGOSTHILDE MÔNACO DE CARVALHO – CPF 047.809.657-72

4.1. RUA MIGUEL DE FRIAS, 23, BLOCO 05, APTO 802, ICARAI, RIO
DE JANEIRO/RJ 

B) PESSOAS JURÍDICAS

1) CEZAR TAVARES CONSULTORES LTDA – CNPJ 05.769.159/0001-

99

1.1. RUA JOÃO ATANÁSIO DE MENDONÇA, 15, LOJA 02 – PARTE, RIO 

DO OURO

2)     MOREIRA DIAS EDITORA LTDA - ME - CNPJ 08.879.954/0001-28  

1.1. RUA SENADOR DANTAS, 75, SALA 2702 E 2703 – CENTRO – RIO 
DE JANEIRO/RJ – CEP 20031-204 

Especificamente,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  a 

expedição INDIVIDUAL de mandado de busca e apreensão PARA CADA 

LOCAL  relacionado –  a  fim  de  que  o  conhecimento  do  conteúdo  do 

mandado  no  momento  da  busca  em  um  local  não  frustre  o  sucesso  do 

cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos 

posteriormente.

D  a confirmação dos endereços pela Polícia Federal  
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Requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  ainda,  que,  após  a 

apreciação  dos  pedidos  ora  formulados,  abra-se  vista  dos  autos  à  Polícia 

Federal, de forma sigilosa, a fim de que, antes do cumprimento dos mandados 

de  busca  e  apreensão,  sejam  efetuadas  as  diligências  policiais  cabíveis  – 

inclusive  levantamentos  de  campo  –  para  a  ratificação  ou  retificação  dos 

endereços supramencionados.

Curitiba, 26 de outubro de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

22 de 22


