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1.4.22 DOUGLAS [FRANZONI RODRIGUES] 

 

Contato indicado para entregas ao codinome “LAS VEGAS”. 

Há um registro de possível entrega para a pessoa de DOUGLAS para o endereço na Asa Norte, Quadra 
5, Bloco G, Mercure Brasilia Eixo, apto 109, com indicação da obra DP-ODB e responsável HS 
(possivelmente indicando o executivo HILBERTO SILVA), no dia 04/11/2014, no valor de R$ 50.000,00. 
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Em pesquisa junto aos hóspedes do referido hotel, foi possível evidenciar que o hóspede do 
apartamento 109 era a pessoa de DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES: 
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Em consulta a fontes abertas, observa-se que DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES possui diversas 
passagens em cargos comissionados no âmbito do Poder Executivo Federal: 
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2. DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

2.1 NOS LOCAIS DE ENTREGA DE VALORES EM ESPÉCIE E NOS RECEBEDORES JÁ IDENTIFICADOS 

 

Com relação aos diversos endereços indicados nas planilhas e telas de sistema apreendidas em posse 
de MARIA LÚCIA TAVARES - funcionária da ODEBRECHT responsável por parte das operações 
financeiras adotadas a fim de propiciar o pagamento de vantagens indevidas –, entendemos 
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imprescindível a sua completa identificação visando a apurar, ao final, quem foram os beneficiários 
das entregas de valores em espécie lá ocorridas. 

Muito embora parte dos recebedores de quantias em espécie já foram identificados, porquanto havia 
informações suficientes para tal no material apreendido, há uma parcela significativa que segue sem 
identificação.  

A realização de busca e apreensão nos locais visaria, inicialmente, adentrar nos locais visando a 
identificar o seu funcionamento e apurar as pessoas que ali transitam. A diligência teria um caráter 
eminentemente cautelar, de modo a levantar informações que possam esclarecer quem esteve no 
local na data da entrega do dinheiro, e a mando de quem. 

Em se tratando de pessoa jurídica ou endereço de pessoa física, a diligência possibilitará que sejam 
adotadas as medidas necessárias para levantar o vínculo do emissário (muitas vezes nomeado nas 
planilhas) com o local, bem como extrair dados da portaria, visando a identificar quem deixou o 
dinheiro no local. 

A diligência cautelar ora proposta não tem por condão a ampla busca e apreensão nos endereços, 
especialmente por que o que se visa aqui é identificar os emissários das entregas de dinheiro 
determinadas por executivos da ODEBRECHT e quem tenha deixado os recursos no local. 

Com relação aos recebedores de recursos já identificados, vislumbra-se a necessidade de que sejam 
ouvidos imediatamente após o cumprimento das demais medidas, de modo a evitar a frustação das 
diligências em andamento. Tais pessoas terão de prestar esclarecimentos quanto ao recebimento 
dos recursos em espécie encaminhados pela ODEBRECHT, conforme mencionado em planilha. 

 

2.2 NOS OPERADORES FINANCEIROS QUE DISPONIBILIZAVAM RECURSOS EM ESPÉCIE 

 

Em tópico próprio (1.3), buscamos compilar todos as pessoas suspeitas de estarem envolvidas na 
disponibilização de recursos à ODEBRECHT. O material apreendido em posse de MARIA LÚCIA 
TAVARES não deixa dúvidas de que há o envolvimento de doleiros e operadores financeiros na rede 
de distribuição de vantagens indevidas da ODEBRECHT, os quais dão apoio às atividades da equipe 
integrada por MARIA LÚCIA, ALYNE BORAZO, ANGELA PALMEIRA, ALDENIRA BEZERRA, HILBERTO 
SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO. 
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No caderno de MARIA LÚCIA, foi possível obter indícios acerca identidade das pessoas que 
disponibilizam e entregam dinheiro para a ODEBRECHT, em especial dos doleiros responsáveis pelas 
contas “CARIOQUINHA”, “CXSSAR”, “TUTA”, “PAULISTINHA” e “NOB”. 

As planilhas apreendidas demonstram que tais pessoas mantinham rígido controle quanto à 
contabilidade paralela da ODEBRECHT. Os elementos de informação reunidos permitem concluir que 
cabia aos doleiros periodicamente entregar extratos de movimentação das contas abertas, a fim de 
que a equipe capitaneada por MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO e HILBERTO pudesse fazer seu próprio 
controle financeiro. 

As diversas planilhas apreendidas, que consubstanciam controles da contabilidade paralela, indicam 
a existência de operações de dólar cabo. As “contas” aparentemente eram abastecidas por 
transferências bancárias no Exterior (denominadas “Operação Dragão”, “Operação Kibe” e outras) e 
talvez por transferências no Brasil (como indica a transação “Aporte LE INFRA BRASIL”).  As planilhas 
registram ainda transferências em favor de contas bancárias no Exterior. 
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Planilha registrando “créditos” denominados Operação Kibe e Operação Dragão, provavelmente relacionado a 
transações de dólar cabo. A planilha registra também entrada (em preto) pela LE-FOZ e INFRA BRASIL. 

 

 

Extrato da conta “PAULISTINHA”, indicando ingressos de R$ 2.000.000,00, 1.500.000,00, 557.000,00 e 600.000,00 
referentes à Operação Dragão e Operação Pantanal. 

 

Conta “NOB” registrando pagamentos para contas aparentemente no Exterior. A planilha registra ainda “TRANSF. 
P/NOBR – CABO”, com taxa. 
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Extrato da conta PAULISTINHA, contendo as entradas das operações Dragão, Kibe e Esfirra, bem como o “APORTE 
BRASIL – INFRA” no valor de R$ 1.430.000,00 em 20/10/2014. 
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Um chat entre WATERLOO (FERNANDO MIGLIACCIO) e TSARINA (ANGELA PALMEIRA) no sistema 
Drousys confirma tais impressões. O chat ainda reforça a conclusão de que tais contas são mantidas 
por doleiros e “abastecidas” por transações de dólar cabo: 

 

Chat entre Waterloo e Tsarina. 

 

Existindo a possibilidade de que os operadores responsáveis pelas contas paralelas da ODEBRECHT 
ainda mantenham algum registro das contas onde eram movimentados recursos ilícitos, entendemos 
imprescindível a realização de busca e apreensão nos locais, de modo a arrecadar quaisquer itens 
relacionados às condutas delitivas de evasão de divisas e/ou câmbio não autorizado, as quais, por 
sua vez, possibilitaram o pagamento de vantagens indevida e lavagem de capitais pela ODEBRECHT. 

Outrossim, entendemos que, para garantia da investigação criminal, torna-se imprescindível a 
decretação de medidas cautelares pessoais em relação aos envolvidos na disponibilização dos valores 
a mando da ODEBRECHT, especialmente aqueles que claramente se encontram encarregados do 
trato direto com MARIA LÚCIA e sua equipe. 

ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO é o responsável pela conta “TONICO”. Conforme já 
demonstrado supra, ANTONIO CORDEIRO é pessoa relacionada a empresas offshores panamenhas, 
e deverá prestar esclarecimentos quanto à sua atuação em favor do grupo ODEBRECHT no sentido 
de disponibilizar recursos financeiros, pelo que cabível sua condução coercitiva no dia do 
cumprimento das demais medidas. 

Nesse tocante, OLIVIO RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES, da GRACO CORRETORA, já 
haviam sido mencionados na Representação do evento 1 do eproc originário, podendo ser assim 
resumido o vínculo deles com a investigação: 

 
 “(viii) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, além do vínculo societário com executivos da ODEBRECHT e com 
representantes do ANTIGUA OVERSEAS BANK, apresenta registro de viagem com HILBERTO 
MASCARENHAS ALVES SILVA FILHO, indivíduo já identificado como gestor da offshore SMITH & NASH 
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ENGINEERING INC. No mesmo voo estavam os executivos da ODEBRECHT atualmente foragidos, LUIZ 
EDUARDO DA ROCHA SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA; 
(ix) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR foi diretor da GRACO CORRETORA DE CÂMBIO, instituição que 
recebeu recursos da própria ODEBRECHT e de empresas utilizadas por LEONARDO MEIRELLES e 
ALBERTO YOUSSEF para lavagem de dinheiro e, sobretudo, para remessa ilícita de valores ao exterior 
e para operação de “dólar cabo”; 
(x) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR é sócio da JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, 
empresa que recebeu da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, em 2007, o valor de R$ 
1.000.000,00; 
(xi) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR encontra-se, segundo informações e consultas em bancos e dados, 
residindo no exterior desde meados de 2015; 
(xii) MARCELO RODRIGUES, irmão de OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, foi identificado como o indivíduo 
que assinou o contrato entre a KLIENFELD SERVICES LTD e a SHELLBIL FINANCE S.A., o qual visava 
justificar a transferência de recursos espúrios do GRUPO ODEBRECHT para JOÃO CERQUEIRA DE 
SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA; 

Em adição aos indícios que já haviam sido apurados, OLÍVIO é mencionado de forma expressa no 
caderno de MARIA LÚCIA junto com seu irmão, MARCELO RODRIGUES, como pessoa vinculada à 
conta KLIENFELD, do ANTIGUA OVERSEAS BANK. 

Consigne-se que MARCELO RODRIGUES é pessoa provavelmente responsável por firmar documentos 
da KLIENFELD, conforme exposto no eproc originário 

Acerca de OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, MARIA LÚCIA afirmou: 

QUE sabe que LUIZ EDUARDO tinha relacionamento com OLIVIO e MARCELO da empresa GRACO, 
mas não sabe dizer em que se consubstanciava esse relacionamento; QUE LUIZ EDUARDO também 
possuía acesso ao sistema DROUSYS, mas mantinha pouco contato com a declarante; QUE o nick de 
LUIZ EDUARDO no sistema era TOSHIO; QUE não sabe do que se trata a KLIENFELD; QUE esclarece 
que a anotação no caderno da declarante relacionado a KLIENFELD, com a senha para extratos, deu-
se a pedido de ÂNGELA; QUE acredita que ANGELA tivesse acesso a referida conta; QUE nunca 
acessou a referida conta bancária no exterior; QUE não sabe dizer qual a relação de OLIVIO com a 
referida conta; QUE o relacionamento com OLIVIO era realizado por ANGELA; QUE OLIVIO também 
se utilizava do sistema DROUSYS com o codinome GIGO; 

Não se olvide ainda a anotação constante do caderno de MARIA LÚCIA, a qual refere tanto OLIVIO 
quanto MARCELO como responsáveis pela conta GIGOLINO, e ainda os vincula à conta KLIENFELD 
(1.3.1). 

Acrescente-se ainda o fato de que OLÍVIO e MARCELO aparentemente encontram-se vinculados até 
mesmo a PAULO SÉRGIO DA ROCHA SOARES (irmão de LUIZ EDUARDO) e a CAMILLO GORNATI, 
ambos responsáveis por montar um sistema de comunicação entre o Setor de Operações Financeiras 
e os operadores financeiros responsáveis por garantir a internalização de valores espúrios e sua 
lavagem. Conforme já visto, a empresa de PAULO SÉRGIO, provavelmente responsável pela 
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instalação de sistema de comunicação seguro na ODEBRECHT e nos operadores financeiros, 
funcionou no mesmo local da JR GRACO. 

O vínculo entre os irmãos e a organização criminosa atuante no grupo ODEBRECHT é, agora, inegável. 

Diante disso, existindo indícios dos crimes de lavagem de capitais e evasão de divisas, entendemos 
imprescindível a prisão preventiva de OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR e MARCELO RODRIGUES, visando 
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Recentemente (por ocasião da 
deflagração da 23ª fase), o Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal acusou o retorno de 
OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR ao Brasil, o qual se encontrava fora do país. 

ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS consta do caderno de MARIA LÚCIA como a alcunha “CARIOCA”. 
Conforme MARIA LÚCIA, ALVARO é o responsável não só pela conta “CARIOQUINHA”, mas também 
pela “PAULISTINHA”. Em consulta a fontes abertas, ALVARO é indicado como diretor da corretora 
HOYA, também mencionada na mesma anotação. 

A pessoa de alcunha “CARIOCA” (presumivelmente ALVARO NOVIS) é claramente acionada por 
MIGLIACCIO e por MARIA LÚCIA para providenciar entregas de recursos e para internalizar recursos 
em território nacional. 
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E-mail para acertar entrega solicitada por EDUARDO BARBOSA e FERNANDO REIS. Menção à necessidade de “avisar” o 
amigo CARIOCA. 

 

 

Chat entre Waterloo e Tsarina (possivelmente MIGLIACCIO e MARIA LÚCIA), mencionando que irá abastecer a conta 
mantida por CARIOCA. 

 

Os recursos disponibilizados por ALVARO NOVIS por meio da HOYA CORRETORA alcançam valores 
impressionantes. Veja-se, por exemplo, o saldo da conta “PAULISTINHA” em maio/2015: 

 

Conforme dito por MARIA LÚCIA, ALVARO NOVIS era o principal “prestador de serviços” da 
ODEBRECHT, sendo acionado com muito mais frequência do que os demais operadores financeiros. 
Não é à toa que as contas “PAULISTINHA” e “CARIOQUINHA” possuíam alta capacidade de 
disponibilização de recursos, justamente para dar conta das demandas do grupo ODEBRECHT no que 
se referia ao pagamento de vantagem indevida e lavagem de capitais. 

Diante da notícia de que ALVARO NOVIS utilizava-se da estrutura da HOYA CORRETORA – corretora 
de títulos e valores mobiliários – de forma a disponibilizar grande volume de recursos em espécie à 
ODEBRECHT, há indícios da ocorrência não só do crime de lavagem de capital, mas também dos 
crimes de evasão de divisas e câmbio não autorizado. Pela continuidade e gravidade conduta delitiva 
empreendido no seio de instituição sujeita a controle estatal, entendemos imprescindível a 
decretação da medida de prisão preventiva em relação a ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS. 
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2.3 CONTRA FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ODEBRECHT E NA SEDE DA ODEBRECHT SALVADOR E SÃO 
PAULO 

 

O material apreendido em posse de MARIA LÚCIA traz menções a inúmeros executivos da 
ODEBRECHT envolvidos em algumas das etapas de pagamento da vantagem indevida. Muito embora 
algumas menções sejam apenas indiretas (p.e.: menções de siglas em planilhas), sugerindo que 
determinado executivo tenha ingerência sobre o pagamento determinado, há no material prova de 
atuação direta e pessoa de determinados executivos, o que não deixa margem para qualquer dúvida 
quanto ao dolo e participação nos atos de corrupção e lavagem perpetrados por organização 
criminosa. 

Frise-se aqui que, muito embora tenha sido verificada a atuação majoritária de executivos não 
diretamente ligados à área de óleo e gás, mas sim a áreas como infraestrutura, realizações 
imobiliárias e ambiental (que também possuem contratos celebrados no âmbito da ODEBRECHT), 
tem-se que o esquema de pagamento de vantagem indevida no âmbito da ODEBRECHT é uno: a 
atuação de tais executivos demonstra, de forma cabal, a existência de uma cadeia de comando 
responsável por aprovar e determinar a disponibilização de recursos a terceiros, com plena ciência 
dos mais altos escalões da companhia, o que ocorreu também em relação aos pagamentos de 
propina relativos a contratos da PETROBRAS. 

Assim, robustecer o conjunto probatório com relação a tais executivos significa, em última instância, 
robustecer o conjunto probatório no que se refere à demonstração de que existia, no âmbito do 
grupo ODEBRECHT, uma estrutura voltada tão somente para a distribuição de “acarajés”, 
movimentando grande volume de recursos e com atuação intensa mesmo após a deflagração da 
OPERAÇÃO LAVAJATO.  

A demonstração de que existia, no âmbito da ODEBRECHT, uma estrutura dedicada para o 
pagamento de vantagens indevida é imprescindível para que se garanta a responsabilização penal de 
seus dirigentes, inclusive com relação aos pagamentos de vantagem indevida por conta de contratos 
no âmbito da PETROBRAS. 

De qualquer sorte, registre-se que a entrega de “acarajés” solicitada por ROBERTO RAMOS a 
HILBERTO SILVA guarda relação direta com a ODEBRECHT ÓLEO E GÁS, ramo de atuação da 
ODEBRECHT na PETROBRAS, o que por si só já justifica a imprescindibilidade das medidas ora 
requeridas.   
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A estrutura financeira ora desvendada representa, ao fim, a inclinação dos aludidos dirigentes da 
ODEBRECHT para atos de corrupção e lavagem de forma profissional. Replica-se na contabilidade 
paralela da ODEBRECHT a mesma estrutura hierárquica e de lideranças existente na organização 
como um todo, mostrando o quão “a sério” o pagamento de vantagem indevida era levado pelo 
grupo ODEBRECHT. 

Dentre os executivos já mencionados em tópico próprio (1.2), diversos deles se destacam porquanto 
existem contra eles indícios materiais robustos de sua participação na organização criminosa 
constituída no âmbito da ODEBRECHT para o pagamento de vantagem indevida e lavagem de 
capitais, tais como trocas de e-mail autorizando expressamente o pagamento de propina a agentes 
com codinomes. 

Com efeito, as evidências coletadas apontam que ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, RODRIGO 
COSTA MELO, ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO, PAUL ELIE ALTIT, EDUARDO JOSÉ MORTANI 
BARBOSA, SERGIO LUIZ NEVES e JOÃO ALBERTO LOVERA trataram do pagamento de vantagem 
indevida a terceiros de forma consciente e deliberada, demonstrando não só seu conhecimento 
quanto às “engrenagens” da contabilidade paralela, mas também o seu desígnio de aderir às 
condutas criminosas em andamento no âmbito da organização empresarial. 

Desse modo, e sobretudo diante da prática reiterada adotada pela ODEBRECHT no sentido de 
dificultar a obtenção de provas, valendo-se de expedientes tais quais a retirada de executivos chave 
para o Exterior (vide FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO SOARES), entendemos imprescindível 
a decretação de medida pessoal cautelar (prisão temporária) em relação aos novos executivos agora 
implicados em conduta criminosa, de modo a assegurar a adoção de outras diligências necessárias à 
investigação, tais como o cumprimento de mandados de busca e apreensão. 

Com relação a BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, que já foi alvo na 23ª fase da OPERAÇÃO 
LAVAJATO, entendemos que os indícios reunidos reforçam o seu envolvimento no crime de 
corrupção e lavagem de capitais, bem como organização criminosa. A menção ao seu nome não se 
limita à planilha encontrada no e-mail de FERNANDO MIGLIACCIO, mas também é repetida no 
material apreendido em posse de MARIA LÚCIA.  

Considerando que agora é possível entender, com clareza, o funcionamento da contabilidade 
paralela da ODEBRECHT, não há dúvidas de que BENEDICTO JUNIOR tinha plena ciência de que parte 
dos recursos da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA eram utilizados para o pagamento de vantagem 
indevida. O diálogo mantido com MARCELO ODEBRECHT sobre o pagamento de 15 milhões a 
MINEIRINHO não permite outra interpretação a respeito da atuação de BENEDICTO JUNIOR na 
organização criminosa. 
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Há ainda a indicação de que foi autorizado ou realizado diretamente por BENEDICTO JUNIOR o 
aporte financeiro em conta paralela mantida pela ODEBRECHT junto a seus operadores financeiros 
(“APORTE – LE INFRA BRASIL”). 

Não se olvide também que BENEDICTO JUNIOR já havia sido mencionado na planilha encontrada no 
e-mail de FERNANDO MIGLIACCIO (“Programa Especial Italiano”), já mesma forma em que foi 
novamente mencionado nas planilhas encontradas em posse de MARIA LÚCIA.  

Perguntado sobre os códigos existentes na planilha do “Programa Especial Italiano”, inclusive sobre 
o termo “Italiano”, disse não saber seu significado. Contudo, a versão que BENEDICTO JUNIOR ainda 
pretende sustentar é inverossímil. Em análise preliminar ao material apreendido em sua residência, 
é possível inclusive encontrar documento com pautas para uma reunião com MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT fazendo menção direta ao “Italiano”: 
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Item 18 do Auto de Apreensão, Equipe RJ-07, Fase 23. 

 

Também em análise preliminar, foi possível encontrar tabela acerca de pagamentos vinculados a 
partidos com coluna específica para valores pagos por conta de “PARCEITO IT” (provavelmente 
“PARCEIRO IT”, possível alusão a “Itália” ou “Italiano”) e “HS” (provavelmente HILBERTO SILVA e seu 
Setor de Operações Estruturadas), que não se confundem com valores pagos via “ODB”: 
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Item 13 do do Auto de Apreensão, Equipe RJ-08, Fase 23. 

 

Além de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade, tem-se ainda que BENEDICTO 
JUNIOR permanece como Líder Empresarial da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, área de atuação do 
grupo ODEBRECHT com inúmeros contratos com o poder público em andamento, o que reforça a 
necessidade de segregação do investigado, pelo que representamos por sua prisão preventiva. 

Outrossim, com relação ao presidente da holding ODEBRECHT, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, os 
indícios coletados demonstram de forma cabal que ele tinha pleno controle e conhecimento da 
contabilidade paralela montada para pagamento de vantagens indevidas.  

Os registros de que coube a “MBO” as requisições de pagamento referentes a “FEIRA” (JOÃO 
SANTANA e MÔNICA SANTANA) para pagamento do “EVENTO14”, com menção ainda à sigla “DP” 
(Diretor-Presidente), corroboram tudo quanto já lançado nas duas denúncias oferecidas contra 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT (5036528-23.2015.404.7000 e 5051379-67.2015.4.04.7000). 
MARCELO ODEBRECHT não só tinha pleno domínio do que ocorria no âmbito da empresa, inclusive 
com relação aos atos de corrupção e lavagem, mas também há prova de que determinou direta e 
pessoalmente o pagamento de vantagens indevidas em relação ao casal JOÃO SANTANA e MÔNICA 
SANTANA e a outros beneficiários. 

Tal qual já abordado no curso desta investigação, há indícios de que os pagamentos a JOÃO SANTANA 
e MÔNICA SANTANA tenham sido realizados para quitar compromissos financeiros do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES por conta de serviços prestados na campanha eleitoral de 2014, representando, ao 
fim e ao cabo, vantagem indevida. A quitação do compromisso não representou o pagamento de 
fornecedor de campanha de forma não oficial, mas também o provável pagamento de contrapartida 
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pela obtenção e manutenção de benesses no âmbito da PETROBRAS, causando claro desequilíbrio 
no processo político nacional. 

Prova disso é mensagem encontrada no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, na qual consigna 
que parte do valor “VACA” (JOÃO VACCARI, operador financeiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES) 
iria para “FEIRA”: 

 

 

A própria versão apresentada por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA em sede policial33 já não se 
sustenta diante dos indícios ora expostos. Primeiro, porque demonstrado que o casal recebeu da 
ODEBRECHT recursos em espécie no Brasil, o que foi veementemente negado por eles; segundo, 
porque não haveria qualquer sentido em receber da ODEBRECHT valores em espécie no Brasil por 
conta de um suposto pagamento não oficial concernente a serviços prestados à campanha de HUGO 
CHAVEZ, na Venezuela, e também na Angola; terceiro, e derradeiro, porque a própria rubrica 
utilizada pela ODEBRECHT para alocar recursos dos pagamentos em espécie (“EVENTO14” = ELEIÇÕES 
2014) já afasta, por si só, a versão de que os pagamentos teriam sido por conta de uma campanha 
eleitoral na Venezuela e/ou Angola ocorrida no ano de 2012, e não de 2014. 

                                                           
33 Eproc originário, evento 141, out2. 
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Existindo robustos indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de se resguardar a 
persecução penal, entendemos cabível a decretação de (nova) prisão preventiva em relação a 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, haja vista os fatos mais recentemente descortinados.  

O nível de especialização da contabilidade paralela da ODEBRECHT e os vultuosos recursos por ela 
movimentados demonstram a gravidade da conduta criminosa, que põe em risco a ordem pública – 
especialmente se considerado que a ODEBRECHT é conglomerado empresarial com diversos 
contratos com o Poder Público em andamento -, ao passo que os expedientes já adotados pela 
ODEBRECHT no sentido de obstruir a investigação criminal (incluindo o envio de executivos para o 
Exterior) demonstram a imprescindibilidade da medida para conveniência da instrução criminal. 

 

 

Há, ainda, os funcionários diretamente envolvidos na estrutura de contabilidade paralela da 
ODEBRECHT, e que ainda não foram objeto de qualquer medida cautelar: ANGELA PALMEIRA 
FERREIRA, LUIZ EDUARDO ROCHA DA SILVA, ALYNE BORAZO e UBIRACI SANTOS. 

Conforme já previamente demonstrado na Representação lançada no evento 148 dos autos n. 
5003682-16.2016.4.04.7000, em análise preliminar ao material apreendido na residência de MARIA 
LUCIA GUIMARÃES foi possível verificar que esta atuava na gestão do que parece ser uma 
contabilidade paralela da ODEBRECHT, destinada ao pagamento de vantagens indevidas. Foram 
encontradas planilhas e anotações que sugerem ajuste de entregas de dinheiro a destinatários ainda 
não identificados (com exceção do destinatário “FEIRA”, sobre o qual entendemos existirem indícios 
suficientes de que se trata do casal MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA), dada a utilização de 
codinomes e senhas. 

Além do material apreendido, foi possível também verificar em análise à caixa de e-mail funcional de 
ROBERTO PRISCO RAMOS, ex-Líder Empresarial da ODEBRECHT GÁS E ÓLEO, troca de e-mails onde 
MARIA LÚCIA, junto com HILBERTO, figura na condição de responsável por providenciar a entrega de 
acarajés – código para “recursos em espécie”. 

Há indícios, portanto, de que MARIA LÚCIA na verdade compunha uma equipe especializada, no 
âmbito da ODEBRECHT, em gerir recursos de origem ainda não esclarecida, e que propiciavam a 
disponibilização de valores em espécie a certos destinatários, em endereços e horários previamente 
combinados.  

Pela sistematização dos dados e pela utilização de sistema próprio para o controle dos valores 
disponibilizados, resta claro que havia alto grau de profissionalização da contabilidade paralela da 
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ODEBRECHT e da distribuição de “acarajés” a destinatários ainda desconhecidos, possivelmente 
agentes públicos e políticos, ou de intermediários. 

A funcionária ALYNE BORAZO consta dos sistemas da ODEBRECHT como componente do setor de 
Operações Estruturadas, junto com HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO 
ROCHA, AUDENIRA BEZERRA e MARIA LÚCIA TAVARES. 

ALYNE já havia sido mencionada em e-mail sobre a entrega de "acarajés" (RPJ 30/2016), como 
responsável por estar em posse de valores a serem encaminhados a ROBERTO RAMOS: 

 

 

É sabido, portanto, que ALYNE possuía, em algum grau, conhecimento do que se passava no setor, 
inclusive compactuando em receber entregas de recursos em espécie em valor vultuoso (R$ 
50.000,00), o que certamente não passa desapercebido. 

Outrossim, ALYNE é responsável por cuidar dos assuntos de MIGLIACCIO relativos à sua estadia nos 
Estados Unidos. Em análise ao resultado da quebra de sigilo telemático da conta de e-mail 
o.overlord@hotmail.com (RPJ n. 43/2016, ANEXO21), foram encontrados diversos e-mails trocados 
entre ALYNE e MIGLIACCIO, restando claro que se trata de pessoa subordinada a ele.  

Quanto a LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, os indícios contra ele inicialmente compilados já 
haviam sido expostos nas representações lançadas no eproc originário: 

 
“(v) LUIZ AUGUSTO FRANCA, MARCO PEREIRA BILINSKI e VINICIUS VEIGA BORIN são sócios da 
empresa BBF ASSESSORIA FINANCEIRA e possuem relações com executivos da CONSTRUTORA 
NORBERTO ODEBRECHT, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, 
com OLIVIO RODRIGUES JUNIOR; 
(vi) MARCO PEREIRA BILINSKI, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA 
e OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, além de um fundo de Antigua e Barbuda, constituíram a empresa 
PAYSCOUT ASSESSORIA COMERCIAL; 

mailto:o.overlord@hotmail.com
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(vii) LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA deixaram o país após a 
deflagração da 14ª fase da OPERAÇÃO LAVAJATO; 
(viii) OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, além do vínculo societário com executivos da ODEBRECHT e com 
representantes do ANTIGUA OVERSEAS BANK, apresenta registro de viagem com HILBERTO 
MASCARENHAS ALVES SILVA FILHO, indivíduo já identificado como gestor da offshore SMITH & NASH 
ENGINEERING INC. No mesmo voo estavam os executivos da ODEBRECHT atualmente foragidos, LUIZ 
EDUARDO DA ROCHA SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA;” 

O cumprimento de mandado e apreensão na residência de MARIA LÚCIA TAVARES também permitiu 
apurar que LUIZ EDUARDO era integrante da equipe de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, a 
qual era utilizada para a manutenção de contabilidade paralela para propiciar o pagamento de 
vantagem indevida a agentes ainda não identificados. 

O contato de LUIZ EDUARDO consta do caderno de MARIA LÚCIA junto com os demais integrantes 
da equipe, evidenciando que também era pessoa para quem MARIA LÚCIA prestava apoio: 

 

Assim como FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO se encontra fora do Brasil (desde 21/6/2015). 

Perguntada sobre a importância de LUIZ EDUARDO no âmbito da equipe encarregada dos 
pagamentos paralelos no âmbito da ODEBRECHT, MARIA LÚCIA disse: 

QUE LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES trabalhava no mesmo setor da declarante, mas tinha sede 
em SÃO PAULO; QUE conhece LUIZ EDUARDO há aproximadamente sete ou oito anos; QUE esclarece 
que MIGGLIACCIO era chefe da declarante; QUE LUIZ EDUARDO possuía hierarquia superior à 
declarante, e mantinha relação direta com a ANGELA; QUE mantinha poucos contatos com LUIZ 
EDUARDO; QUE não sabe dizer se LUIZ EDUARDO administrava contas no exterior; QUE sabe que 
LUIZ EDUARDO tinha relacionamento com OLIVIO e MARCELO da empresa GRACO, mas não sabe 
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dizer em que se consubstanciava esse relacionamento; QUE LUIZ EDUARDO também possuía acesso 
ao sistema DROUSYS, mas mantinha pouco contato com a declarante; QUE o nick de LUIZ EDUARDO 
no sistema era TOSHIO; QUE não sabe do que se trata a KLIENFELD; QUE esclarece que a anotação 
no caderno da declarante relacionado a KLIENFELD, com a senha para extratos, deu-se a pedido de 
ÂNGELA; QUE acredita que ANGELA tivesse acesso a referida conta; QUE nunca acessou a referida 
conta bancária no exterior; QUE não sabe dizer qual a relação de OLIVIO com a referida conta; QUE 
o relacionamento com OLIVIO era realizado por ANGELA; QUE OLIVIO também se utilizava do 
sistema DROUSYS com o codinome GIGO; QUE se recorda de que haviam outros usuários do sistema, 
a saber, TUTA (TUTA), TOMAINE (ANGELA), WATERLOO (MIGLIACCIO), CHARLIE (HILBERTO), VINHO 
(ALVARO), PEIXE (EDMAR/MARCIO – HOYA); QUE FERNANDO MIGGLIACCIO era chefe imediado da 
declarante e de sua colega ANGELA PALMEIRA; QUE ambas travalhavam na mesma sala; QUE 
conhecia ANGELA há mais de trinta e cinco anos; QUE ANGELA era responsável pelas operações no 
exterior, em moeda estrangeira; QUE em resumo ANGELA cuidava das operações em dólar e a 
declarante em REAIS; QUE indagada sobre quem assumia os trabalhos em caso de férias, esclarece 
que tanto a declarante como ANGELA estavam há nove anos sem tirar férias; 

 

Ainda com relação a LUIZ EDUARDO, há a notícia de que seu irmão, PAULO SERGIO DA ROCHA 
SOARES, tenha provido os meios para a montagem do sistema Drousys, utilizado de forma a 
proporcionar um meio seguro para os arranjos das condutas delitivas. PAULO SERGIO teria contado 
com o auxílio de pessoa chamada CAMILLO [GORNATI], restando claro que ambos proviam alguma 
espécie de suporte técnico ao sistema. 

 

 

Anotação em documento apreendido na residência de MARIA LÚCIA. “Irmão” é referência clara a PAULO SÉRGIO.  

 

 



 
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT OPERAÇÃO LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

145 
 

Dados cadastrais do telefone encontrado na anotação. 

 

Estranhamente, apurou-se que PAULO SERGIO é sócio de empresa chamada DRAFT SYSTEMS DO 
BRASIL LTDA, que já foi localizada exatamente no mesmo endereço registrado em nome de JR GRACO 
SERV CADASTRAIS, de OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES. A empresa tem por 
objeto serviços relacionados à tecnologia da informação. 
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Chama a atenção ainda o quadro societário da DRAFT SYSTEM, composto inclusive por filial em Turks 
e Caico: 

 

Com a notícia de que o sistema Drousys teria sido desativado após o início da OPERAÇÃO LAVAJATO, 
e que os equipamentos teriam sido retornados a CAMILLO, entendemos necessária a adoção de 
medidas cautelares em relação a tais pessoas e locais a elas vinculados, de modo a apurar se há ainda 
qualquer vestígio do sistema informatizado que encobria as operações espúrias da ODEBRECHT. 

Outrossim, existindo a notícia de que o sistema Drousys também teria sido instalado nas sedes dos 
doleiros “CARIOQUINHA”/”PAULISTINHA” e “TUTAR”, conforme dito pela colaboradora MARIA 
LÚCIA, entendemos que a adoção de medidas em relação PAULO SÉRGIO e CAMILLO é essencial para 
se obter informações quanto à utilização do sistema e evitar prejuízo às demais diligências em 
andamento. 
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Com relação a HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (objeto de busca e apreensão e 
condução coercitiva na 23ª fase), as declarações prestadas pela colaboradora MARIA LÚCIA, somados 
a todos indícios já trazidos aqui, indicam que ele possuía alto grau de ingerência sobre a contabilidade 
paralela da ODEBRECHT.  

Ouvido em sede policial, HILBERTO nem mesmo mencionou sua posição no Setor de Operações 
Estruturadas, preferindo sustentar que detinha e detém um papel meramente consultivo na empresa 
após ter sido acometido por uma doença. Preferiu também prover uma versão inverossímil quanto 
aos “acarajés”, já desmentida por MARIA LÚCIA.34 

Os achados ora relacionados provam que HILBERTO atuava lado a lado com LUIZ EDUARDO e 
MIGLIACCIO. E existindo a notícia de que HILBERTO ainda se encontra vinculado à ODEBRECHT, 
entendemos necessária a decretação da medida de prisão preventiva de modo a garantir a cessação 
da conduta delitiva, uma vez que existentes indícios de autoria e materialidade dos crimes de 
corrupção e lavagem de capitais e organização criminosa. 

Por fim, quanto a UBIRACI SANTOS, sua participação resta clara no episódio de troca de e-mails entre 
RODRIGO MELO e MARIA LÚCIA TAVARES. UBIRACI é copiado nos e-mails trocados, com claro 
intento de que reste cientificado quanto ao acordado pelos demais executivos da ODEBRECHT.  

Tal conduta sugere que UBIRACI, em algum grau, tinha atuação também com relação às requisições 
de pagamento de vantagem indevida no âmbito da ODEBRECHT. 

 

                                                           
34 IPL 208/16. 
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Em consulta a banco de dados, foi possível verificar que o nome completo do funcionário em questão 
é ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS. 
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Conforme informado por MARIA LÚCIA, cabia a UBIRACI SANTOS a inclusão das requisições de 
pagamento no sistema MyWebDay, o que demonstra de forma cabal seu envolvimento na conduta 
criminosa. 

QUE nesse caso, RODRIGO MELO também copiou o e-mail a UBIRACI SANTOS porque cabia a ele a 
inclusão de tal informação no sistema de requisição de pagamento; QUE a declarante apenas 
poderia providenciar o pagamento via prestadores se a requisição tivesse sido incluída no sistema 

 

 

Por último, considerando a afirmação da colaboradora MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES de que 
parte dos “acarajés” em favor de JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA foi entregue pessoalmente à 
última, na sede da ODEBRECHT em Salvador, representamos também por autorização de nova busca 
e apreensão no local, de modo a permitir a extração dos registros de portaria do prédio. 

O surgimento de novos executivos da ODEBRECHT envolvidos em conduta criminosa também exige 
nova busca e apreensão na sede da ODEBRECHT em São Paulo (TI) de modo a assegurar a extração 
das caixas de e-mails dos investigados mais recentemente revelados (todos nomeados no tópico 1.2). 

 

3. DOS PEDIDOS 
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Em suma, os fatos expostos supra reforçam os indícios já existentes contra os administradores da 
ODEBRECHT, em especial MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ao passo que descortinam novas condutas 
delitivas. As condutas narradas supra configuram, em tese, a prática dos crimes de corrupção ativa, 
corrupção passiva, lavagem de capitais, organização criminosa, evasão de divisas e operação de 
câmbio não autorizado. 

Diante de todo o exposto, à luz dos indícios apresentados nos tópicos anteriores, e com fulcro nos 
arts. 240, 241 e 312 do CPP e art. 1º da Lei 7960/89, REPRESENTAMOS a Vossa Excelência pela 
decretação das seguintes medidas cautelares: 

 

a) medida de BUSCA E APREENSÃO nos endereços: 

 

a.1) onde foram determinadas entregas de recursos em espécie, de forma a propiciar a entrada no 
local, identificar responsáveis pelo imóvel atuais e à época dos fatos, entrevistar pessoas e extrair 
registros de portaria que por ventura tenham sido mantidos no prédio e no local: 

 

Alameda Lorena, 427, 5° andar, cj. 51 e 52, São Paulo/SP Fl. 268 

Avenida ACM, 480, Centro Empresarial Toryba, sala 503, Itaigara Salvador/BA Fl. 177 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, sala 408 São Paulo/SP Fl. 378 

Avenida das Américas, 3500, Torre Hong Kong 1000, Sala 312, Bloco 
5, Le Monde 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Fl. 374 

Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco A, 3o andar, Jd. São Luis, 
Centro Empresarial de SP 

São Paulo/SP Fl. 268 

Avenida Paulista, 2073, Torre Horsa I, 22º and, cj. 2218  São Paulo/SP Fl. 379 

Largo do Machado, 29, Sl 523, Centro  Rio de 
Janeiro/RJ 

Fl. 233 

Rua Antonio Lumack do Monte, 128, Edifício Empresarial Center III, 
Loja 2 

Recife/PE Fl. 276 

Rua Emilio Mallet, 589, ap 172 São Paulo/SP Fl. 268 

Rua Gomes de Carvalho, 921, 5° andar São Paulo/SP Fl. 268 

Rua Haddock Lobo, 1259, apto. 72, Jardins  São Paulo/SP Fl. 268 

Rua Luisiania, 204, casa 6 São Paulo/SP Fl. 268 
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Rua Luiz Carlos Berrini, 1748, cj. 2203 São Paulo/SP Fl. 263 

Rua Mauricio Francisco Klabin, 318, Vila Mariana  São Paulo/SP Fl. 268 

Rua Ministro Godoi, 1131, apto 93, Perdizes São Paulo/SP Fl. 268 

Rua Sampaio Viana, 180, Ed. Option Paraiso, Apt 43 São Paulo/SP Fl. 128 
  

a.2) nos locais identificados como sendo dos responsáveis pela disponibilização de recursos em 
espécie, a serem confirmados após levantamento: 

 

GRADUAL TURISMO  CNPJ 31.624.562/0001-30 
 

Salvador/BA 

JN-MAXI CÂMBIO CNPJ 00.283.069/0001-87 
 

Salvador/BA 

HOYA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO 
LTDA 

CNPJ 34.974.170/0001-99 
 

Sedes em São 
Paulo/SP e Rio de 
Janeiro/RJ 

ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS  
 

CPF 786.910.447-72 
 

Residência 

ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO CPF 209.950.400-87 
 

Residência e 
endereço 
profissional 

MONACO CORRETORA   
CNPJ 70.090.691/0001-47 Recife/PE 

Praia do Botafogo, 501, sala 248 B, 
Mourisco Centro Empresarial Operador TUTA Rio de Janeiro/RJ 

Brasília Shopping, Setor Comercial Norte, 
Q 05, Bloco A, sala 1119 Operador TUTA Brasília/DF 

SHS Quadra 6, Conjunto A, Bloco C, sala 
1413 Operador TUTA Brasília/DF 

Rua do Rocio, 423, Conjunto 1009 
Operador TUTA São Paulo/SP 

 

a.3) nas residências e endereços profissionais dos seguintes funcionários da ODEBRECHT, envolvidos 
no pagamento de recursos de espécie a terceiros, a serem confirmados após levantamento: 
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ALEXANDRE BISELLI  12488685879 

ALYNE NASCIMENTO BORAZO  32224948867 

ANTÔNIO CARLOS DAIHA BLANDO 62765590753 

ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO 89704339534 

ANTONIO ROBERTO GAVIOLI  52226310878 

CARLOS JOSÉ VIEIRA MACHADO DA CUNHA 38514869787 

CLAUDIO MELO FILHO  35888288500 

EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA   23351861834 

FABIO ANDREANI GANDOLFO 4570713890 

FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS 85837237704 

FLAVIO BENTO DE FARIA  62930184787 

ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS  05362890506 

JOÃO ALBERTO LOVERA 33300062934 

NILTON COELHO DE ANDRADE JUNIOR 3454317827 

PAUL ELIE ALTIT 66736897734 

ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS  27648150778 

RODRIGO COSTA MELO 92529640530 

SERGIO LUIZ NEVES  42027853634 

 

a.4) Na residência e endereço profissional das pessoas envolvidas na instalação do sistema Drousys, 
utilizado de modo a acobertar a comunicação entre os envolvidos, em locais ainda a serem 
confirmados; 
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DRAFT SYSTEMS DO BRASIL LTDA 59052563000176 

PAULO SERGIO DA ROCHA SOARES  1180296818 

CAMILLO GORNATI 17085846844 

 

 

a.5) Nas sedes da ODEBRECHT São Paulo e Salvador, de modo a possibilitar a extração de registros 
de portaria e das caixas de e-mails de todos os executivos sob investigação, citados na presente peça 
(item a.3), nos endereços a serem confirmados após levantamento: 

 

ODEBRECHT São Paulo – Setor de Tecnologia da Informação 

ODEBRECHT Salvador 

 

b) medida cautelar pessoal de PRISÃO TEMPORÁRIA com relação aos seguintes envolvidos, por 
existirem indícios de autoria e materialidade e com o fito de garantir a investigação criminal, 
solicitando que conste do mandado autorização expressa para ingressar em suas residências, se 
necessário: 

 

b.1) dos responsáveis pela disponibilização de recursos em espécie à ODEBRECHT: 

 

ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO 20995040087 

 

b.2) dos funcionários da ODEBRECHT envolvidos no pagamento de recursos em espécie a terceiros, 
bem como aqueles responsáveis pela implantação do sistema de comunicação: 
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ANTONIO PESSOA DE SOUZA COUTO 89704339534 

ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS 5362890506 

JOÃO ALBERTO LOVERA 33300062934 

PAUL ELIE ALTIT 66736897734 

ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS  27648150778 

RODRIGO COSTA MELO 92529640530 

SERGIO LUIZ NEVES  42027853634 

 

b.3) das pessoas envolvidas na instalação do sistema Drousys, utilizado de modo a acobertar a 
comunicação entre os envolvidos; 

 

CAMILLO GORNATI  17085846844 

PAULO SERGIO DA ROCHA SOARES 1180296818 

 

c) medida cautelar pessoal de PRISÃO PREVENTIVA com relação aos seguintes envolvidos, por 
existirem indícios de autoria e materialidade e com o fito de garantir a ordem pública e por 
conveniência à investigação criminal, solicitando que conste do mandado autorização expressa para 
ingressar em suas residências, se necessário: 

 

ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS 78691044772 

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 15225533894 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO 10506276520 

LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES  3621024816 
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MARCELO BAHIA ODEBRECHT 48795623515 

MARCELO RODRIGUES  26626383892 

OLIVIO RODRIGUES JUNIOR  7543698897 

 

d) medida de CONDUÇÃO COERCITIVA com relação aos seguintes envolvidos, tendo em vista a 
necessidade de que prestem esclarecimentos de forma imediata, sem prejuízo ao cumprimento 
simultâneo das demais medidas, solicitando-se também que conste do mandado autorização 
expressa para ingressar em suas residências, se necessário para o cumprimento do mandato: 

 

d.1) dos emissários identificados como responsáveis pelo recebimento de recursos pagos pela 
ODEBRECHT, com endereços a serem confirmados: 

 

ANDRÉ AGOSTINI MORENO 96713216900 

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA 1205472878 

ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR  40844293415 

BRUNO MARTINS GONÇALVES FERREIRA 2259135420 

DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES 81414188072 

ELISABETH MARIA DE SOUZA OLIVEIRA 3887126866 

FLAVIO LUCIO MAGALHAES 01941047882 

GUSTAVO FALCAO SOARES 50461966549 

LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR 21810362334 

LUIZ APPOLONIO NETO 27799808853 

LUIZ ROQUE SILVA ALVES 196444500 
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MAIARA PRADO RIBEIRO DO LAVOR 06348415643 

ROGERIO MARTINS 11869412869 

WILLIAM ALI CHAIM 4633102842 

 

d.2) dos funcionários da ODEBRECHT mencionados em planilhas como responsáveis, em algum grau, 
pelo pagamento de recursos em espécie; 

 

ALEXANDRE BISELLI  12488685879 

ALYNE NASCIMENTO BORAZO  32224948867 

ANTÔNIO CARLOS DAIHA BLANDO 62765590753 

ANTONIO ROBERTO GAVIOLI  52226310878 

CARLOS JOSÉ VIEIRA MACHADO DA CUNHA 38514869787 

CLAUDIO MELO FILHO  35888288500 

EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA   23351861834 

FABIO ANDREANI GANDOLFO 4570713890 

FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS 85837237704 

FLAVIO BENTO DE FARIA  62930184787 

NILTON COELHO DE ANDRADE JUNIOR 3454317827 

 

Nestes termos, pedem deferimento. 
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Curitiba/PR, 9 de março de 2016.  

 

 

RENATA DA SILVA RODRIGUES 
Delegada de Polícia Federal 

MÁRCIO ADRIANO ANSELMO 
Delegado de Polícia Federal 

 


