
Autos nº 0001071-40.2016.403.6181Trata-se de 
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal 
contra ANTÔNIO CARLOS BELLINI AMORIM, TÂNIA 
REGINA GUERTAS, BRUNO VAZ AMORIM, FELIPE 
VAZ AMORIM, ZULEICA AMORIM, FABIO CONCHAL 
RABELLO, FABIO LUIZ RALSTOM SALLES, CÍNTHIA 
APARECIDA ANHESINI, KATIA DOS SANTOS PIAUY, 
ELISÂNGELA MORAES PASTRE, CÉLIA BEATRIZ 
WESTIN DE CERQUEIRA LEITE, FÁBIO EDUARDO DE 
CARVALHO PINTO, CAMILA TOSTES COSTA, 
ADRIANA SEIXAS BRAGA, ELIZABETH CAMPOS 
MARTINS FONTANELLI, PEDRO AUGUSTO DE MELO, 
MARIA DE LOURDES ROUVERI DE CAMARGO, JOSÉ 
DE MIRANDA DIAS, ADRIANO JOSÉ JUREINDINI 
DIAS, JOHNY MUNETOSHI SUYAMA, FLAVIA REJANE 
FAVARO MORENO, VERONIKA LAURA AGUDO 
FALCONEL, JOSYMARA RIBEIRO DE MENDONÇA, 
MARIA ANTONIETA CERVETO SILVA, RODRIGO 
VENDRAMINI MACHADO, JESPER MATHIAS 
CARLBAUN, RICARDO MACIEL DE GOUVEIA 
ROLDÃO, ODILON JOSÉ DA COSTA FILHO, OGARI 
DE CASTRO PACHECO, JOSÉ SETTI DIAZ, MARCO 
ANTÔNIO HAIDAR MICHALUATE e JUAN CORRAL 
pela suposta prática de ilícitos na contratação e 
execução de projetos culturais aprovados pelo 
Ministério da Cultura no âmbito da Lei 8.313/91 (Lei 
Rouanet), através dos quais teriam sido desviados 
cerca de R$ 21.008.914,80 em recursos públicos 
federais, por meio de organização criminosa 
liderada pelo grupo empresarial BELLINI CULTURAL, 
diversos colaboradores, bem como empresas 



patrocinadoras, tudo em troca da obtenção de 
vantagens indevidas.Os desvios seriam feitos por 
cinco meios, quais sejam (i) superfaturamentos; (ii) 
serviços/produtos fictícios; (iii) projetos duplicados; 
(iv) utilização de terceiros para proposição de 
projetos; (v) contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras.O GRUPO BELLINI (GB) seria 
composto por um grupo de empresas em nome da 
própria família Belini e por empresas em nome de 
terceiros, que teriam como objetivo propor e 
aprovar projetos culturais junto ao MinC e, após, 
realizar a captação de recursos para execução e 
posterior prestação de contas desses 
projetos.Referidas empresas seriam, inicialmente, 
AMAZON BOOKS & ARTS, SOLUÇÃO CULTURAL 
CONSULTORIA EM PRODUTOS CULTURAIS LTDA., 
VISION MIDIA E PROPAGANDA LTDA. - ME e 
MASTER PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
CULTURAIS LTDA. - ME.Fariam parte do GB o 
chamado Núcleo Principal, que seria composto por 
ANTÔNIO CARLOS BELLINI AMORIM, TÂNIA REGINA 
GUERTAS, BRUNO VAZ AMORIM e FELIPE VAZ 
AMORIM.Haveria ainda o Núcleo Secundário, 
composto por funcionários, ex-funcionários e 
colaboradores, com papeis distintos, mas sem poder 
de decisão ou autonomia na execução dos projetos 
culturais. Faziam parte desse núcleo ZULEICA 
AMORIM, FABIO CONCHAL RABELLO, FABIO LUIZ 
RALSTOM SALLES, CÍNTHIA APARECIDA ANHESINI, 
KATIA DOS SANTOS PIAUY, ELISÂNGELA MORAES 
PASTRE, CÉLIA BEATRIZ WESTIN DE CERQUEIRA 



LEITE, FÁBIO EDUARDO DE CARVALHO PINTO e 
CAMILA TOSTES COSTA.Seu papel incrementou-se 
com a limitação de projetos por cada empresa 
efetuada pela IN 1/2013 do MinC, bem como 
bloqueio dos projetos das empresas do GB junto ao 
MinC, ocasião em que os projetos culturais 
passaram a ser apresentados também em nome de 
pessoas físicas e em nome de empresas de 
terceiros, mas que supostamente seriam 
administradas de fato pelo GB, quais sejam 
PACATU, MAMALUJO, LOGÍSTICA e 
INTERCAPITAL.Haveria ainda o Terceiro Núcleo, 
composto pelos membros de empresas 
patrocinadoras, que aportavam recursos nos 
projetos culturais aprovados junto ao MinC sob o 
âmbito da Lei Rouanet, mas que na realidade 
recebiam contrapartidas ilícitas, consistentes em 
eventos, shows e livros, tudo acima dos limites 
legais. Referidas verbas aportadas eram deduzidas 
do imposto devido por essas empresas, mas eram 
direta ou indiretamente a elas devolvidas por meio 
das citadas contrapartidas ilícitas.Faziam parte 
desse núcleo ADRIANA SEIXAS BRAGA 
(NOTREDAME), ELIZABETH CAMPOS MARTINS 
FONTANELLI (KPMG), PEDRO AUGUSTO DE MELO 
(KPMG), MARIA DE LOURDES ROUVERI DE 
CAMARGO (LOJAS CEM), JOSÉ DE MIRANDA DIAS 
(MAGNA), ADRIANO JOSÉ JUREINDINI DIAS 
(MAGNA), JOHNY MUNETOSHI SUYAMA 
(NYCOMED/TAKEDA), FLAVIA REJANE FAVARO 
MORENO (NYCOMED/TAKEDA), VERONIKA LAURA 



AGUDO FALCONEL (NYCOMED/TAKEDA), JOSYMARA 
RIBEIRO DE MENDONÇA (GRUPO COLORADO), 
MARIA ANTONIETA CERVETO SILVA (CECIL), 
RODRIGO VENDRAMINI MACHADO (SCANIA), 
JESPER MATHIAS CARLBAUN (SCANIA), RICARDO 
MACIEL DE GOUVEIA ROLDÃO (ROLDÃO), ODILON 
JOSÉ DA COSTA FILHO (CRISTÁLIA), OGARI DE 
CASTRO PACHECO (CRISTÁLIA) e JOSÉ SETTI DIAZ 
(DEMAREST).Finalmente, foram ainda denunciados 
dois colaboradores, MARCO ANTÔNIO HAIDAR 
MICHALUATE e JUAN CORRAL. MARCO HAIDAR seria 
um captador de recursos junto a patrocinadores, 
bem como emitiria notas fiscais frias e 
superfaturadas conforme instruções do GB. Por sua 
vez, JUAN CORRAL fazia pagamento com verbas 
públicas aos artistas contratados para eventos 
privados junto às patrocinadoras, por meio de sua 
empresa JUAN CORRAL ME, que agenciava a 
orquestra Vila Lobos.Assim sendo, os acusados 
foram denunciados como incursos nos seguintes 
tipos penais:a) pelos crimes previstos nos artigos 
2º, parágrafos 3º e 4º, inciso II, da Lei n.º 
12.850/2013, 299 e 171, parágrafo 3º do Código 
Penal, este último, em continuidade delitiva e todos 
em concurso material: ANTONIO CARLOS BELLINI 
AMORIM (1998 a 2016) e TÂNIA REGINA GUERTAS 
(2002 a 2016);b) pelos crimes previstos nos artigos 
2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/2013, 
299 e 171, parágrafo 3º do Código Penal, este 
último, em continuidade delitiva e todos em 
concurso material: BRUNO VAZ AMORIM (2011 a 



2016) e FELIPE VAZ AMORIM (2008 a 2016);c) 
pelos crimes previstos nos artigos 2º, da Lei n.º 
12.850/2013, 299 e 171, parágrafo 3º do Código 
Penal, os dois últimos, cada qual, em continuidade 
delitiva e todos em concurso material: ZULEICA 
AMORIM (2003 a 2016), FABIO CONCHAL RABELLO 
(2014 a 2016) e FABIO RALSTOM (2012 A 2016);d) 
pelos crimes previstos nos artigos 2º, da Lei n.º 
12.850/2013 e 299 do Código Penal, este último em 
continuidade delitiva e ambos em concurso 
material: CÍNTHIA APARECIDA ANHESINI (2014 a 
2016), KATIA DOS SANTOS PIAUY (2014 a 2016), 
ELISÂNGELA MARAES PASTRE (2014 A 2016), 
CÉLIA BEATRIZ WESTIN DE CERQUEIRA LEITE 
(2014 A 2016), FÁBIO EDUARDO DE CARVALHO 
PINTO (2014 A 2016) e CAMILA TOSTES COSTA 
(2012);e) pelos crimes previstos nos artigos 288 e 
171, parágrafo 3º do Código Penal, este último, em 
continuidade delitiva, nos respectivos períodos de 
cada denunciado, e ambos em concurso material: 
ADRIANA SEIXAS BRAGA (2015) e artigo 171, 
parágrafo 3º, c/c artigo 29 do Código Penal (2016); 
ELIZABETH CAMPOS MARTINS FONTANELLI (2012 a 
2014), PEDRO AUGUSTO DE MELO (2012 a 2014), 
MARIA DE LOURDES ROUVERI DE CAMARGO (2013 
a 2015), JOSÉ DE MIRANDA DIAS (2014), ADRIANO 
JOSÉ JUREINDINI DIAS (2014), JHONNY SUYAMA 
(2013), FLÁVIA R.F.MORENO (2014), VERONIKA 
FALONEL (2014), JOSYMARA RIBEIRO DE 
MENDONÇA (2014), MARIA ANTONIETA CERVETO 
SILVA (2015), RODRIGO VENDRAMINI MACHADO 



(2012 a 2016), JESPER MATHIAS CARLBAUN (2012 
A 2015), RICARDO ROLDÃO (2013 a 2015), ODILON 
JOSÉ DA COSTA FILHO (2012 a 2014), OGARI DE 
CASTRO PACHECO (2012 a 2014), JOSÉ SETTI DIAZ 
(2015);f) pelo crime previsto no artigo 299: MARCO 
ANTONIO HAIDAR MICHALUATE (2015 a 2016) e 
JUAN CORRAL (2014 a 2016).É O RELATÓRIO. 
FUNDAMENTO E DECIDO.Para o recebimento da 
denúncia, necessária prova da materialidade e 
indícios de autoria. Nesse momento processual, vale 
ainda destacar que vigora o princípio in dubio pro 
societate. No mais, o recebimento da denúncia tem 
como foco os fatos narrados na peça acusatória, 
sendo irrelevante nesse momento a capitulação 
legal que foi dada pelo órgão acusador, desde que 
não implique alteração dos benefícios processuais 
penais a que teriam direito os denunciados.DA 
MATERIALIDADEVerificou-se que o Grupo Bellini 
(GB) e seus colaboradores, após aprovar seus 
projetos culturais junto ao MinC, captavam recursos 
junto a empresas privadas que, por sua vez, 
aportavam referidos recursos por meio de 
patrocínios, advindos de deduções de seus impostos 
de renda, conforme previsão do artigo 2º., III e 18 
da Lei 8.313/91.Contudo, referidos dispositivos 
legais delineiam as condições em que deverá ser 
feito o incentivo fiscal, verbis:Art. 2 O Pronac será 
implementado através dos seguintes mecanismos:I 
- Fundo Nacional da Cultura (FNC);II - Fundos de 
Investimento Cultural e Artístico (Ficart);III - 
Incentivo a projetos culturais. 1o Os incentivos 



criados por esta Lei somente serão concedidos a 
projetos culturais cuja exibição, utilização e 
circulação dos bens culturais deles resultantes 
sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se 
gratuitas, e a público pagante, se cobrado 
ingresso.(Renumerado do parágrafo único pela Lei 
nº 11.646, de 2008) 2o É vedada a concessão de 
incentivo a obras, produtos, eventos ou outros 
decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções 
particulares ou circuitos privados que estabeleçam 
limitações de acesso. (Incluído pela Lei nº 11.646, 
de 2008)(...)Art. 18. Com o objetivo de incentivar 
as atividades culturais, a União facultará às pessoas 
físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de 
parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de 
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a 
projetos culturais apresentados por pessoas físicas 
ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como 
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 
5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos 
atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 1o 
Os contribuintes poderão deduzir do imposto de 
renda devido as quantias efetivamente despendidas 
nos projetos elencados no 3o, previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e 
nas condições estabelecidos na legislação do 
imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído 
pela Lei nº 9.874, de 1999)a) doações; e (Incluída 
pela Lei nº 9.874, de 1999)b) patrocínios. (Incluída 
pela Lei nº 9.874, de 1999)(...) 3o As doações e os 



patrocínios na produção cultural, a que se refere o 
1o, atenderão exclusivamente aos seguintes 
segmentos: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.228-1, de 2001)a) artes cênicas; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)b) 
livros de valor artístico, literário ou humanístico; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 2001)c) música erudita ou instrumental; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 2001)d) exposições de artes visuais; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)e) 
doações de acervos para bibliotecas públicas, 
museus, arquivos públicos e cinematecas, bem 
como treinamento de pessoal e aquisição de 
equipamentos para a manutenção desses acervos; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 2001) f) produção de obras cinematográficas e 
videofonográficas de curta e média metragem e 
preservação e difusão do acervo audiovisual; e 
(Incluída pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 
2001)g) preservação do patrimônio cultural material 
e imaterial. (Incluída pela Medida Provisória nº 
2.228-1, de 2001)h) construção e manutenção de 
salas de cinema e teatro, que poderão funcionar 
também como centros culturais comunitários, em 
Municípios com menos de 100.000 (cem mil) 
habitantes. (Incluído pela Lei nº 11.646, de 2008) 
(g.n.)Da leitura desses dispositivos, verifica-se que 
somente seria possível efetuar os patrocínios e, 
consequentemente, as deduções no imposto de 
renda, para (i) projetos culturais de livre acesso ao 



público (ainda que pagante) (ii) projetos culturais 
com a finalidade do artigo 18, 3. Ademais, 
estabelece o artigo 23 do mencionado diploma que 
"constitui infração a esta Lei o recebimento pelo 
patrocinador, de qualquer vantagem financeira ou 
material em decorrência do patrocínio que efetuar". 
Contudo, após analisar os projetos propostos pelo 
GB, com apoio da Lei Rouanet, nos últimos anos, a 
CGU (Nota Técnica 2078/2014 da CGU - fls. 06 e 
ss.) e o próprio MinC (Nota Técnica 01/2013 SEFIC) 
constataram diversas irregularidades, havendo tais 
órgãos concluído pela presença dos seguintes 
problemas:"Indícios de fotos adulteradas: as fotos 
apresentadas nos Pronacs abaixo se repetem em 
várias ocasiões, apresentam o mesmo cenário e são 
modificadas apenas em pequenos detalhes com 
recursos de Photoshop para fins de comprovação da 
execução de projetos diferentes.Indícios de 
Comprovantes de Bibliotecas Adulterados: para 
obter confirmação da veracidade dos comprovantes 
anexados aos projetos, contataram-se algumas 
bibliotecas para averiguação da veracidade dos 
documentos constantes dos autos. Na oportunidade, 
essas bibliotecas informaram que os documentos 
diligenciados não haviam sido emitidos por 
elas.Envio de documentos para comprovação que 
pertencem a outros Pronacs: apresentaram-se as 
mesmas fotos, sem nenhuma modificação, para 
comprovação do cumprimento dos objetivos e dos 
objetos de projetos culturais distintos;Indícios de 
Fraudes de Documentos/Declarações Falsas: o 



proponente indica os locais em que teria realizado 
eventos relacionados a projetos culturais 
incentivados. No entanto, quando o Minc fez contato 
com os responsáveis pelas localidades indicadas, 
esses informaram que desconheciam quaisquer 
documentos que certificassem a realização dos 
eventos previstos nos projetos" (fls. 08).Com o 
aprofundamento das investigações, averiguou-se a 
existência de um esquema bem estruturado, que se 
iniciou em 1998 e perdurou até a deflagração da 
operação da Polícia Federal, que utilizava recursos 
advindos de incentivos fiscais para fins 
exclusivamente privados, bem como inexecutava ou 
executava apenas parcialmente os projetos culturais 
propostos, fraudando ainda a prestação de contas 
junto ao MinC.Em relação à utilização de incentivos 
fiscais para fins exclusivamente privados, verificou-
se que o GB propunha projetos culturais junto ao 
MinC que, após aprovados, serviam à captação de 
recursos junto aos patrocinadores, por meio de 
incentivos fiscais.Em primeiro lugar, verifica-se que 
já havia fraude na própria propositura dos projetos 
culturais, uma vez que o GB utilizava diversas 
pessoas jurídicas para a propositura de seus 
projetos, seja pelo bloqueio de algumas de suas 
empresas junto ao MinC, seja pela limitação quanto 
ao número de projetos por cada empresa. Assim, 
utilizava-se de empresas em seus próprios nomes 
ou em nome de terceiros para a consecução de seu 
esquema.Ademais, os projetos culturais acabavam 
se revertendo em eventos exclusivamente privados 



(contrapartidas ilícitas concedidas às empresas), 
tais como shows de artistas em festas de fim de ano 
das empresas patrocinadoras, ou ainda livros 
corporativos para promoção da própria empresa e 
distribuição junto a seus clientes, pagos com os 
recursos públicos da Lei Rouanet, havendo apenas 
uma "contrapartida social", que na realidade era o 
real objeto do projeto cultural tal como aprovado 
pelo MinC.Em relação à inexecução ou execução 
parcial, verificou-se que, como o real propósito do 
grupo era a realização dos eventos privados que 
beneficiariam unicamente às patrocinadoras, muitos 
dos projetos sequer eram efetivamente executados, 
ou eram executados parcialmente. No entanto, a 
fim de comprovar a sua suposta execução para fins 
de prestação de contas junto ao MinC, eram 
apresentadas notas fiscais fabricadas, declarações 
adulteradas a respeito de doações de livros, 
superfaturamento de serviços para fins de ocultar o 
pagamento a artistas, dentre outros artifícios 
fraudulentos.Finalmente, constata-se que 
efetivamente houve a renúncia fiscal, conforme 
Relatório Geral de Patrocinadores (Apenso V - fls. 
193/196), que explicita os montantes deduzidos das 
empresas dos impostos de renda devidos.A seguir, 
passa-se a uma análise mais minuciosa de cada 
parte do esquema.(I) Utilização de terceiros para a 
propositura de projetosConforme referido, o GRUPO 
BELLINI (GB) seria composto por um grupo de 
empresas em nome da própria família Belini e por 
empresas em nome de terceiros, que teriam como 



objetivo propor e aprovar projetos culturais junto ao 
MinC e, após, realizar a captação de recursos para 
execução e posterior prestação de contas desses 
projetos.Referidas empresas seriam, inicialmente, 
AMAZON BOOKS & ARTS, SOLUÇÃO CULTURAL 
CONSULTORIA EM PRODUTOS CULTURAIS LTDA., 
VISION MIDIA E PROPAGANDA LTDA. - ME e 
MASTER PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
CULTURAIS LTDA. - ME., todas em nome de 
ANTÔNIO CARLOS BELLINI AMORIM, TÂNIA REGINA 
GUERTAS, BRUNO VAZ AMORIM e FELIPE VAZ 
AMORIM e seus parentes.Referidas empresas não 
somente tinham sócios em comum (fls. 72/114 - 
atos constitutivos e alterações contratuais das 
empresas), como algumas possuíam a mesma sede, 
em endereços residenciais (conforme diligência de 
fls. 115/123), e registravam apenas um ou dois 
funcionários.Contudo, após a limitação de projetos 
por cada empresa efetuada pela IN 1/2013 do MinC, 
bem como bloqueio dos projetos das empresas do 
GB junto ao MinC, os projetos culturais passaram a 
ser apresentados também em nome de pessoas 
físicas e em nome de empresas de terceiros, mas 
que seriam administradas de fato pelo GB, quais 
sejam PACATU, MAMALUJO, LOGÍSTICA e 
INTERCAPITAL.Além disso, houve a propositura de 
projetos culturais pelas seguintes pessoas físicas, 
todas vinculadas ao GB: 1) CÉLIA BEATRIZ WESTIN 
DE CERQUEIRA LEITE2) KÁTIA DOS SANTOS 
PIAUY3) FABIO CONCHAL RABELLO4) MICHELE ANY 
GORDO5) ELISÂNGELA MORAES PASTRE6) 



GILBERTO MARTINSÉ de se pontuar que o artigo 28 
da Lei Rouanet, bem como a IN 1/2013 do MinC, 
vedam a propositura de projeto por meio de 
intermediação .(II) Das contrapartidas ilícitasEm 
relação às contrapartidas ilícitas, verificou-se que 
foram realizados para as empresas eventos privados 
com renomados artistas, ou ainda distribuição de 
livros corporativos para as próprias empresas além 
dos limites permitidos, todos de projetos vinculados 
à Lei Rouanet. Nesse sentido, citam-se 
ilustrativamente os seguintes eventos:(i) Show da 
banda J Quest na festa de confraternização de fim 
de ano da empresa Intermédica Notre Dame em 
2015 (Pronacs 1410527 e 1411265);Quanto ao 
ponto, verifica-se que se encontra acostado aos 
autos às fls. 1.086/1.092 o contrato assinado entre 
RABELLO CULTURAL e NOTREDAME com a previsão 
do show do grupo J Quest para 3.000 pessoas para 
a festa de fim de ano da empresa. O contrato faz 
referência expressa ao Pronac 1411265 "Música 
para Todos".Existem ainda diversos e-mails sobre 
as tratativas do evento, além de fotos do evento 
extraídas das redes sociais, bem como relatório 
sobre sua total discrepância com o projeto tal qual 
proposto no MinC, conforme fls. 61/71 do Relatório 
Geral dos Patrocinadores (Apenso V). Em relação ao 
Pronac 1410527, igualmente existe contrato 
celebrado entre a INETRCAPITAL BELAS ARTES E A 
NOTREDAME (fls. 23/26 do Apenso XXX), assinado 
por Adriana Seixas Braga e Teresa L Guedes Frei 
pela NotreDame (esta não denunciada), com 



referência expressa ao Pronac, e previsão de 
contrapartida de show da Orquestra Vila Lobos e 
artista a ser escolhido em conjunto pelas partes 
(cláusula segunda - do produto cultural).(ii) 
Recebimento de 2.000 exemplares do livro 
"Retratos por Hans Haudenschild Mangalarga" pela 
empresa Notre Dame (Pronac 128964);Em relação a 
esse projeto, foi apreendido na casa de Antônio 
Belini contrato entre Intermédica, Interodonto e 
NotreDame (assinado por José Antônio Molinari e 
Carmen Campos Pereira - estes não denunciados) e 
Tânia Guertas (fls. 49/55) contrato com menção 
explícita ao Pronac 128964, com previsão de 
entrega à empresa patrocinadora de 2.000 
exemplares do livro e com as suas 
especificações.(iii) Recebimento de 5.000 
exemplares do livro "O Ar e o Homem" pela 
empresa KPMG (Pronac 149066);No que diz 
respeito a tais fatos, verifique-se o contrato 
assinado entre KPMG e VISION MÍDIA E 
PROPAGANDA se encontra às fls. 28/30 do Apenso 
XXXIV, citando expressamente o Pronac 149066 e 
prevendo como contrapartida 5.000 exemplares do 
livro (cláusula segunda - condições de apoio). O 
contrato foi firmado por Ricardo Anhesini (este não 
denunciado) e Pedro Augusto Melo por parte da 
KPMG.Consta ainda no Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V) a discrepância entre o 
propósito do projeto original, bem como e-mails 
trocados entre membros do GB e da empresa com 
as tratativas e condições para a confecção do livro 



(fls. 72/87).(iv) Recebimento de 500 exemplares do 
livro "Fazendas Históricas e Culinária Caipira" pela 
empresa KPMG (Pronac 145445);Quanto a esse 
projeto, consta do Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V) e-mail trocado entre a 
empresa que iria imprimir o livro, requerendo 
instruções para a impressão dos livros da empresa 
(fls. 87/88).O contrato assinado entre KPMG e 
CELIA BEATRIS WESTIN DE CERQUEIRA LEITE se 
encontra às fls. 25/27 do Apenso XXXIV, citando 
expressamente o Pronac 145445 e prevendo como 
contrapartida 145 exemplares do livro (cláusula 
segunda - condições de apoio). O contrato foi 
firmado por Ricardo Anhesini (este não denunciado) 
e Pedro Augusto Melo por parte da KPMG.(v) 
Recebimento de 4.189 exemplares do livro "O Fogo 
e o Homem" pela empresa KPMG (Pronac 
133536);Em relação a esse projeto, verifica-se o 
contrato assinado às fls. 2.402/2.405 entre a KPMG 
e a MASTER PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
CULTURAIS em que há a previsão de recebimento 
pela KPMG de 5.000 exemplares do livro, devendo 
ainda a empresa fazer dois tipos de aportes, uns 
vinculados à Lei Rouanet e outros não.(vi) 
Recebimento de 5.000 exemplares do livro "A Água 
e o Homem" pela empresa KPMG (Pronac 
127126);Em relação a esse projeto, verifica-se às 
fls. 2394/2399 contrato assinado entre a KPMG e a 
MASTER EMPREENDIMENTOS CULTURAIS, em que 
há previsão de recebimento de 5.000 livros pela 
KPMG, devendo ainda a empresa fazer dois tipos de 



aportes, uns vinculados à Lei Rouanet e outros não. 
O aditivo ao contrato faz menção expressa ao 
Pronac 127126.(vii) Recebimento de 20.000 
exemplares do livro "Ingredientes do Brasil" pela 
empresa LOJAS CEM (Pronac 128616 e 
133674);Quanto a esse projeto, destaque-se o 
depoimento de MARIA DE LOURDES ROVERI DE 
CAMARGO , gerente de contas a pagar das Lojas 
Cem, que confirmou o recebimento de livros, quais 
sejam 20.000 exemplares do "Ingredientes do 
Brasil" e 8.000 do "Sabores de Noronha", embora 
afirme acreditar que estariam dentro dos limites 
legais. No Relatório Geral dos Patrocinadores 
(Apenso V), encontram-se e-mails interceptados 
entre a funcionária Lourdes, das LOJAS CEM, e 
Felipe Amorim, em que Lou rdes reclama da 
quantidade de livros a serem recebidos em 
contraprestação ao "patrocínio" ofertado em 
diferentes anos (fls. 88/99).Existem ainda e-mails e 
demais documentos trocados entre Felipe Amorim e 
Lourdes comprovando o número de exemplares que 
seriam recebidos pela empresa, bem como que se 
destinariam aos clientes que fizessem determinadas 
compras no varejo (fls. 19/29) no Apenso 
XXXVII.(viii) Recebimento de 8.000 exemplares do 
livro "Sabores de Noronha" pela empresa LOJAS 
CEM (Pronac 1411320);Em relação a esse projeto, 
destaque-se o depoimento de MARIA DE LOURDES 
ROVERI DE CAMARGO, gerente de contas a pagar 
das Lojas Cem, que confirmou o recebimento de 
livros, quais sejam 20.000 exemplares do 



"Ingredientes do Brasil" e 8.000 do "Sabores de 
Noronha", embora afirme acreditar que estariam 
dentro dos limites legais. . No Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V), tem-se e-mails 
interceptados entre a funcionária Lourdes, das 
LOJAS CEM, e Felipe Amorim, em que Lourdes 
reclama da quantidade de livros a serem recebidos 
em contraprestação ao "patrocínio" ofertado em 
diferentes anos (fls. 88/99).Existem e-mails e 
demais documentos trocados entre Felipe Amorim e 
Lourdes comprovando o número de exemplares que 
seriam recebidos pela empresa, bem como que se 
destinariam aos clientes que fizessem determinadas 
compras no varejo (fls. 19/29) no Apenso 
XXXVII.(ix) Recebimento de 25.000 exemplares do 
livro "Cozinha Sustentável" pela empresa LOJAS 
CEM (Pronac 158154 e 1410981);No que diz 
respeito a esse projeto, no Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V), tem-se e-mails 
interceptados entre a funcionária Lourdes, das 
LOJAS CEM, e Felipe Amorim, em que Lourdes 
reclama da quantidade de livros a serem recebidos 
em contraprestação ao "patrocínio" ofertado em 
diferentes anos (fls. 88/99).Existem ainda e-mails e 
demais documentos trocados entre Felipe Amorim e 
Lourdes comprovando o número de exemplares que 
seriam recebidos pela empresa, bem como que se 
destinariam aos clientes que fizessem determinadas 
compras no varejo (fls. 19/29) no Apenso 
XXXVII.(x) Recebimento de pelo menos 2.500 
exemplares do livro "Fazendas Históricas e Culinária 



Caipira" pela empresa MAGNA (Pronac 145445);A 
respeito desse projeto, verifica-se e-mail trocado 
entre o GB e a gráfica Santa Edwiges tratando da 
impressão de 3.500 exemplares com a logomarca 
da Magna, bem como documento apreendido na 
busca e apreensão efetuada no escritório da GB em 
que foi encontrada declaração da empresa 
endereçada ao MinC afirmando que haveria recebido 
300 exemplares do livro (documento assinado por 
José de Miranda Dias - fls. 29/33 do Apenso XIX - 
Volume I).Existe ainda outro Pronac envolvendo a 
empresa MAGNA, que é objeto de investigação em 
razão de sua inexecução (Pronac 133674 - 
ESTÓRIAS DA NATUREZA - TEATRO ITINERANTE). 
Porém, conforme narra a própria denúncia, não foi 
identificada contrapartida ilícita em relação à 
empresa, havendo apenas reprovação da prestação 
de contas do projeto.(xi) Recebimento de 1.500 
exemplares do livro "Alegria do Brasil" pela empresa 
NYCOMED/TAKEDA (Pronac 148764);Quanto ao 
ponto, vide contrato assinado entre KATIA DOS 
SANTOS PIAUHY e TAKEDA se encontra às fls. 
24/26 do Apenso XXXIII, com referência expressa 
ao Pronac 148764, com previsão de contrapartida à 
patrocinadora na forma de 1.500 exemplares do 
livro (cláusula quinta - do prazo e realização do 
projeto). O contrato foi assinado por Flavia Moreno 
e Veronica Falconel da Takeda.No Relatório Geral 
dos Patrocinadores (Apenso V), verifica-se ainda a 
discrepância entre a quantidade de livros declarados 
ao MinC e os recebidos pela empresa, conforme e-



mails trocados entre Bruno Amorim e Johny Suyama 
e Marcelo Tadeu.Constam ainda e-mails trocados a 
respeito de mais um Pronac que contaria com verba 
da NYCOMED/TAKEDA, qual seja Pronac 145445, 
para a realização do livro "Fazendas Históricas e 
Culinária Caipira", em que se demonstra que a 
empresa teria feito especificações e detalhes acerca 
do livro, embora não conste expressamente o 
recebimento de exemplares até o presente 
momento.(xii) Show do artista Toquinho privado 
para a empresa NYCOMED/TAKEDA em 2014 pra 
comemorar 60 anos da empresa (Pronacs 137643 e 
127038);Em relação a esse evento, consta do 
Apenso XIX - Vol. II, contrato assinado entre a 
VISION MIDIA E PROPAGANDA e TOM MAIOR para 
locação do espaço em que consta a realização do 
evento "TAKEDA" em 2014 no HSBC, com o 
cronograma do show de Toquinho (fls. 350/362).O 
contrato assinado entre TAKEDA e VISION MÍDIA E 
PROPAGANDA se encontra às fls. 48/53 do Apenso 
XXXIII, com referência expressa ao Pronac 137643 
para realização de evento musical (contrato 
assinado por Michael Matos - este não denunciado - 
e Veronica Falconel da Takeda).Também consta 
contrato assinado entre TAKEDA e VISION MÍDIA E 
PROPAGANDA às fls. 22/23 do Apenso XXXIII, com 
referência expressa ao Pronac 127038 para 
realização de evento musical (contrato assinado por 
Michael Matos - este não denunciado - e Veronica 
Falconel da Takeda).(xiii) Exposição para 
homenagear o fundador do GRUPO COLORADO para 



fins de marketing institucional da empresa (Pronac 
148703);Do Relatório Geral dos Patrocinadores 
(Apenso V - fls. 112/124), verificam-se fotos da 
exposição, bem como e-mails que demonstrariam 
que a exposição se trataria de marketing 
institucional, uma forma de homenagear o fundador 
do Grupo Colorado, Oswaldo Ribeiro de 
Mendonça.Existem ainda outros documentos sobre a 
exposição no Apenso XXXIV.(xiv) Recebimento de 
1.600 exemplares do projeto "Tradição, Arte e 
Culinária Italiana no Brasil" pela empresa CECIL S/A 
para promoção institucional da empresa (Pronac 
151958);Quanto a esse projeto, destaque-se 
depoimento de EDNA DE PAULA SOUZA, funcionária 
da CECIL, que confirmou a escolha do projeto de 
livros sobre a Itália porque os fundadores da 
empresa eram de origem italiana. Confirmou que 
2.200 exemplares iriam para o MinC e 800 para a 
CECIL. Afirmou que depois aumentou para mais 800 
exemplares, bem como que quem assinou pela 
empresa foram MARIA ANTONIETA CERVETTO e 
JOÃO BATISTA CERVETTO (este não denunciado). 
Conforme Relatório Geral dos Patrocinadores 
(Apenso V - 124/136), verifica-se que o projeto na 
realidade se voltou à confecção de livro para 
marketing institucional dos 55 anos da empresa em 
questão. Nos e-mails interceptados, oferecem-se 
inclusive "combos" de eventos para a empresa, 
incluindo um show com artista a ser definido. 
Também foi encontrada minuta de contrato a 
respeito do evento (show), com artista a definir e 



banda.O contrato firmado entre CULT PRODUÇÕES 
DE ARTE, CULTURA E ESPORTE e CECIL encontra-se 
às fls. 37/44 do Apenso XXXV e cita expressamente 
o projeto junto ao MinC, sendo prevista como 
contrapartida à empresa a entrega de 1.600 
exemplares do livro, conforme cláusula terceira - do 
produto cultural. (xv) 04 Shows do artista Renato 
Teixeira em eventos privados da empresa SCANIA 
em 2015 (Pronac 1410776);Quanto a esse projeto, 
conforme Relatório Geral dos Patrocinadores 
(Apenso V - 137/151), constam e-mails 
interceptados entre Rodrigo Vendramini sobre as 
apresentações do artista Renato Teixeira, sendo que 
a própria empresa produzia os eventos, com 
prestadores de serviços por ela escolhidos.Alguns 
contratos para execução do evento se encontram às 
fls. 634/660 do Apenso XIX, Vol. III. O contrato 
com o artista se encontra às fls. 20/37 do Apenso 
XXI e foi firmado com a empresa INTERCAPITAL 
BELAS ARTES.(xvi) Realização do Evento "Melhor 
Motorista de Caminhão do Brasil" em 2014 para a 
empresa SCANIA (Pronac 128568);A respeito do 
evento Melhor Motorista de Caminhão do Brasil em 
diferentes anos, consta no Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V - 137/151), constam e-
mails interceptados com tratativas, fotos dos 
eventos, bem como ligações entre Camila e 
Alessandro que demonstram pleno conhecimento da 
total discrepância entre o objeto do projeto junto ao 
MinC e os eventos realizados em benefício da 
patrocinadora.Declarações a respeito da execução 



do projeto que foram apresentadas ao MinC se 
encontram às fls. 29/36 do Apenso XXVIII.(xvii) 
Realização do Evento "Melhor Motorista de 
Caminhão do Brasil" em 2015 para a empresa 
SCANIA (Pronac 134221);A respeito do evento 
Melhor Motorista de Caminhão do Brasil em 
diferentes anos, consta no Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V - 137/151), constam e-
mails interceptados com tratativas, fotos dos 
eventos, bem como ligações entre Camila e 
Alessandro que demonstram pleno conhecimento da 
total discrepância entre o objeto do projeto junto ao 
MinC e os eventos realizados em benefício da 
patrocinadora.Declarações a respeito da execução 
do projeto que foram apresentadas ao MinC se 
encontram às fls. 29/36 do Apenso XXVIII.(xviii) 
Realização do Evento "Melhor Motorista de 
Caminhão do Brasil" em 2014 para a empresa 
SCANIA (Pronac 134086);A respeito do evento 
Melhor Motorista de Caminhão do Brasil em 
diferentes anos, consta no Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V - 137/151), constam e-
mails interceptados com tratativas, fotos dos 
eventos, bem como ligações entre Camila e 
Alessandro que demonstram pleno conhecimento da 
total discrepância entre o objeto do projeto junto ao 
MinC e os eventos realizados em benefício da 
patrocinadora.Declarações a respeito da execução 
do projeto que foram apresentadas ao MinC se 
encontram às fls. 19/26 do Apenso XXVIII.(xix) 
Recebimento de 3.000 exemplares do livro 



"Transportando a Cultura" pela empresa SCANIA 
(Pronac 139443);Quanto a esse projeto, 
documentos apreendidos no escritório do GB 
demonstram a discrepância entre o livro produzido 
e o projeto do MinC (Relatório de Análise de 
Documentos Apreendidos - Apenso XIX, Vol. I, fls. 
188/189).(xx) Realização de espetáculos teatrais 
privados para a empresa SCANIA (Pronac 
128370);Em relação a esse projeto, declarações a 
respeito da execução do projeto que foram 
apresentadas ao MinC, bem como fotos do evento 
se encontram às fls. 38/49 do Apenso XXVIII. 
Consta da análise do MinC que referido projeto teve 
as contas reprovadas.(xxi) Show de Emerson 
Nogueira em 2011 para a empresa SCANIA (Pronacs 
127063, 094161, 092892 e 101067);A respeito do 
projeto 127063, constam de documentos 
apreendidos na SEFIC que o projeto foi considerado 
não executado pelo MinC (fls. 63/64 do Apenso 
XXVIII). (xxii) Show da banda J Quest em 2015 
para a empresa ROLDÃO (Pronacs 141076 e 
1411265);Quanto a esse projeto, RONIELE 
ANDREOLLI, coordenadora de marketing no grupo 
ROLDÃO, confirmou show de Jorge Aragão e J. 
Quest e Orquestra Vila Lobos, assim como 
ALEXANDRE PRIMO, ambos ouvidos no IPL. No 
Relatório Geral dos Patrocinadores (Apenso V - 
151/166), existem fotos do evento, cartazes 
promocionais, inclusive uma promoção para clientes 
que comprando no ROLDÃO concorriam a ingressos 
para o show. Existem ainda e-mails com o 



cronograma do evento, valores de contratação de 
buffet, dentre outras tratativas.O contrato assinado 
entre ROLDÃO e INTERCAPITAL BELAS ARTES se 
encontra às fls. 23/27 do Apenso XXXI, 
mencionando expressamente o Pronac 1410776 e 
prevendo como contrapartida show da Orquestra 
Vila Lobos e intérprete a ser definido em conjunto 
pelas partes (Cláusula quarta - do produto 
cultural).O contrato assinado entre ROLDÃO e 
RABELLO ENTRETENIMENTO se encontra às fls. 
32/34 do Apenso XXXI, mencionando 
expressamente o Pronac 1411265 e prevendo como 
contrapartida show da Orquestra Vila Lobos e banda 
J Quest (Cláusula quarta - do produto 
cultural).(xxiii) Show do artista Jorge Aragão em 
2014 para a empresa ROLDÃO (Pronacs 148768 e 
127063);Quanto a esse projeto, RONIELE 
ANDREOLLI, coordenadora de marketing no grupo 
ROLDÃO ouvida no IPL, confirmou show de Jorge 
Aragão e J. Quest e Orquestra Vila Lobos.Foram 
apreendidos documentos na sede do escritório do 
GB com as tratativas para o show e material 
promocional conforme Relatório de Análise dos 
Documentos Apreendidos - Apenso XIX (fls. 
175/182).O contrato assinado entre ROLDÃO e 
ACADEMIA BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA se 
encontra às fls. 36/40 do Apenso XXXI, 
mencionando expressamente o Pronac 148768 e 
prevendo como contrapartida show de orquestra e 
intérprete a serem definidos por ambas as partes 
(Cláusula quarta - do produto cultural). Existe ainda 



minuta do contrato entre ROLDÃO e VISION MÍDIA 
E PROPAGANDA às fls. 65/70 do Apenso XXXI, com 
menção expressa ao Pronac 127063 e prevendo 
como contrapartida a apresentação de show com 
orquestra e intérprete a ser definido por ambas as 
partes (cláusula quarta, 1º. - do produto 
cultural).(xxiv) Show da banda J Quest em 2014 
para a empresa CRISTÁLIA no 61º. Congresso 
Brasileiro de Anestesiologia em Recife (Pronac 
148768);Em relação a esse projeto, verifique-se e-
mail de KÁTIA PIAUHY às fls. 779 pedindo que a 
empresa retire a informação sobre o show do J 
Quest de seu site, indicando a efetiva realização do 
show. Nesse sentido, vide ainda a informação 
constante do Relatório Geral dos Patrocinadores 
(Apenso V - 166/193).Foram também apreendidos 
documentos no escritório da GB que comprovam a 
efetiva realização do evento, tais como nota fiscal 
para locação do espaço e contrato com a banda J 
Quest (fls. 88/89 do Relatório de Análise dos 
Documentos Apreendidos - Apenso XIX).Tem-se 
ainda contrato firmado com a banda J Quest e a 
PACATU CULTURA, EDUCAÇÃO E AVIAÇÃO, do GB 
(fls. 393/403 do Apenso XIX, Vol. II). O contrato 
entre a CRISTÁLIA e a ACADEMIA BRASILEIRA DE 
ARTE E CULTURA encontra-se às fls. 22/26 do 
Apenso XXXVIII, com referência expressa ao Pronac 
148768 e prevendo como contrapartida à 
patrocinadora um show com a Orquestra universal e 
banda J Quest para 3.000 espectadores (cláusula 
quarta, 1). Para o mesmo projeto, também há 



contrato entre a CRISTÁLIA e a ACADEMIA 
BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA encontra-se às 
fls. 27/31 do Apenso XXXVIII, com referência 
expressa ao Pronac 148768 e prevendo como 
contrapartida à patrocinadora um show com a 
Orquestra universal e banda Celebrare para 1.200 
espectadores (cláusula quarta, 1). O contrato foi 
assinado por Paulo Roberto Gasperotti Sampaio e 
Kátia Stevanatto Sampaio por parte da Cristália 
(estes não denunciados).(xxv) Show da banda Titãs 
em 2014 para a empresa CRISTÁLIA no 11º. 
Congresso Brasileiro de Anestesiologia em São 
Paulo no Transamérica (Pronacs 137643 e 
127038);Quanto a esse projeto, destaque-se e-mail 
do Transamérica se negando a fornecer nota fiscal 
com dados errôneos, por suspeita de fraude, 
conforme solicitado pelo GB, indicando a efetiva 
realização do show. Nesse sentido, vide ainda a 
informação constante do Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V - 166/193).Confira-se 
ainda documentos do Relatório de Análise dos 
Documentos Apreendidos - Apenso XIX, que 
demonstram material promocional do evento, assim 
como o aporte de R$ 300.000,00 por parte da 
Cristália e contrato firmado entre as partes para a 
realização do show.O contrato firmado entre a 
Banda Titãs e VISION MIDIA E PROPAGANDA 
encontra-se às fls. 412/428 do Apenso XIX, Vol. 
II.(xxvi) Show do artista Toquinho em 2011 e 2012 
para a empresa CRISTÁLIA em São Paulo;Em 
relação a esse evento, foram apreendidos 



documentos na sede do escritório do GB com as 
tratativas para o show, conforme Relatório de 
Análise dos Documentos Apreendidos - Apenso XIX 
(fls. 119/124).Os contratos de locação envolvendo a 
SOLUÇÃO CULTURAL se encontram às fls. 517/520 
e 528/534 do Apenso XIX - Vol. III.(xxvii) Show da 
banda Skank em 2012 para a empresa CRISTÁLIA 
no Congresso Brasileiro de Anestesiologia em Belo 
Horizonte/MG;Em relação a esse evento, foram 
apreendidos documentos na sede do escritório do 
GB com as tratativas para o show, conforme 
Relatório de Análise dos Documentos Apreendidos - 
Apenso XIX (fls. 114/118).O contrato entre a banda 
e a SOLUÇÃO CULTURAL se encontra às fls. 
482/502 do Apenso XIX - Vol. III. (xxviii) Show dos 
artistas Chitãozinho e Xororó e Maestro João Carlos 
Martins para a empresa CRISTÁLIA em 2012 em 
Jaguariúna;Em relação a esse evento, foram 
apreendidos documentos na sede do escritório do 
GB com as tratativas para o show, conforme 
Relatório de Análise dos Documentos Apreendidos - 
Apenso XIX (fls. 111/114).O contrato entre os 
artistas e SOLUÇÃO CULTURAL se encontra às fls. 
461/474 do Apenso XIX - Vol. III.(xxix) Show do 
artista Frejat para a empresa CRISTÁLIA em 2015 
no Congresso Brasileiro de Anestesiologia (Pronac 
1411265);Quanto a esse projeto, confiram-se os 
documentos do Relatório de Análise dos 
Documentos Apreendidos - Apenso XIX, que 
demonstram a cronograma do evento, com o show 
de Frejat ao final, bem como com recibos de 



pagamento de supostos prestadores de serviços do 
show (fls. 96/110). Notas fiscais e outros 
documentos do evento se encontram às fls. 
430/449 do Apenso XIX - Vol II.O contrato entre a 
CRISTÁLIA e RABELLO ENTRETENIMENTO encontra-
se às fls. 32/36 do Apenso XXXVIII, com referência 
expressa ao Pronac 1411265 e prevendo como 
contrapartida à patrocinadora um show com a 
Orquestra Vila Lobos e o artista Frejat para 1.500 
espectadores (cláusula quarta, 1). O contrato foi 
assinado por Paulo Roberto Gasperotti Sampaio e 
Ogari de Castro Pacheco por parte da Cristália 
(estes não denunciados).(xxx) Show da artista 
Paula Lima para a empresa CRISTÁLIA em 2013 na 
Sociedade de Anestesiologia do estado de São 
Paulo;Em relação a esse evento, foram apreendidos 
documentos na sede do escritório do GB com as 
tratativas para o show, conforme Relatório de 
Análise dos Documentos Apreendidos - Apenso XIX 
(fls. 119/124).O contrato entre a artista e a 
SOLUÇÃO CULTURAL se encontra às fls. 507/511 do 
Apenso XIX - Vol. III. (xxxi) Show da artista Elba 
Ramalho para a empresa CRISTÁLIA em 2013 no 
60º. Congresso Brasileiro de Anestesiologia em 
Aracaju/SE (Pronac 126498);Em relação a esse 
evento, no Apenso XXXVIII, consta arquivo do 
contrato firmado entre VISION MIDIA E 
PROPAGANDA e CRISTÁLIA a respeito do show de 
ELBA RAMALHO, vinculado ao Pronac em questão, 
previsto para 13/11/2013, na festa de 
encerramento do 60º. Congresso de Anestesiologia 



e material de divulgação do evento (fls. 44/45), 
bem como e-mails trocados sobre o evento entre 
APARECIDA MATOS e TACIANA MONTE.(xxxii) Show 
da banda Inimigos da HP para a empresa 
CRISTÁLIA em 2013 (Pronac 127334);Em relação a 
esse evento, no Apenso XXXVIII, consta arquivo do 
contrato firmado entre VISION MIDIA E 
PROPAGANDA e CRISTÁLIA a respeito do show da 
banda Inimigos da HP, vinculado ao Pronac em 
questão. Além disso, consta dos arquivos 
apreendidos da empresa material de divulgação do 
evento, que se tratou de uma festa de 
confraternização da empresa.(xxxiii) Show de stand 
up com o artista Fábio Porchat para a empresa 
DEMAREST em 2016 (Pronac 0154771).Quanto ao 
projeto, destaque-se diligência feita no próprio 
evento, indicando a realização da "contrapartida 
social" pela manhã, bem como o evento fechado à 
noite com o stand up do artista Fábio Porchat (fls. 
764/774).Às fls. 1.109/1.116, consta o contrato 
assinado pelo DEMAREST e RABELLO, com a 
previsão do show de Fabio Porchat, no Teatro Net, 
para 700 pessoas, em apresentação exclusiva para 
os funcionários da patrocinadora. O contrato faz 
referência expressa ao Pronac 154771.De acordo 
com a informação de fls 1.101 e ss., o objeto do 
projeto no MinC era a realização de duas 
apresentações com orquestra sinfônica.Em seu 
depoimento, MARCELA PRADO TORRES FONTES, 
Gerente de Marketing e Responsabilidade Social do 
escritório, apontou que a decisão dos apoios 



culturais passa pela Diretoria, bem como que o 
contrato passou pelo departamento jurídico. Relatou 
haver questionado o GB sobre a publicação no DO 
com o projeto sem a indicação de Fabio Porchat, ao 
que Bruno Amorim teria dito que a apresentação da 
orquestra seria a "contrapartida social". Afirmou 
ainda que quem assinou foi Paulo Coelho da Rocha 
e José Diaz, membros da Diretoria Executiva. Além 
de todos esses eventos, a empresa NOTREDAME já 
estava com as condições negociadas para a 
realização de show do artista Thiaguinho em sua 
festa de final de ano de 2016, inclusive acordada 
por meio de contrato, o que somente não se 
realizou pela deflagração da operação (Pronac 
154771).Nesse sentido, consta do Relatório 
Circunstanciado 010/2016 (fls. 629/657) a nota 
expedida pela empresa do artista para pagamento 
da primeira parcela do show, no valor de R$ 
35.000,00, com referência expressa ao projeto 
"Celebração Musical" - Pronac 154771, em que 
consta como tomador de serviços a RABELLO 
ENTRETENIMENTO EIRELI, pertencente a FABIO 
CONCHAL RABELLO, ora acusado. Consta ainda o 
contrato assinado às fls. 1.093/1.099 entre NOTRE 
DAME e RABELLO, que comprova a contratação do 
show de Thiaguinho em festa de fim de ano, 
enquanto no MinC constam duas apresentações 
públicas com orquestra sinfônica, conforme 
informação de fls. 1.079. Referência expressa ao 
Pronac 154771 "Celebração musical" (contrato 
assinado por Adriana Seixas Braga pela 



Notredame). (III) Da inexecução/execução parcial 
dos projetos e fraude na prestação de contasPara a 
comprovação da suposta execução dos projetos e 
dos gastos envolvidos, eram realizados três 
expedientes distintos, quais sejam 
superfaturamento de serviços efetivamente 
prestados, fabricação de notas fiscais e outros 
documentos para comprovação de 
serviços/produtos fictícios e apresentação de 
projetos duplicados.Quanto ao ponto, em relação 
aos projetos duplicados, foram achados diversos 
projetos propostos com o mesmo tema, para 
diferentes empresas, em que havia a previsão de 
custos semelhantes, desprezando que o segundo 
projeto necessariamente teria custo menor que o 
primeiro.Conforme Informação de fls. 288 e ss., 
tem-se um levantamento dos projetos duplicados 
(fls. 300 em diante), em que consta análise acurada 
de vários projetos com temas idênticos ou muito 
semelhantes, tais como referentes à Mata Atlântica, 
Teatro sustentável e itinerante, Sabores do Brasil, 
Teatro e Dança para supostamente beneficiar 
jovens adolescentes de comunidades carentes, 
dentre outros.Ademais, verificou-se que houve 
utilização de documentos de um projeto para 
prestação de contas em projeto semelhante, 
inclusive com a montagem de fotos e modificação 
fraudulenta de documentos para tanto.Constatou-se 
ainda a utilização de notas fiscais de terceiros e de 
empresas do próprio grupo com valores 
adulterados, bem como para comprovação de 



serviços inexistentes, que na realidade se voltavam 
à remuneração dos próprios membros do GB, em 
desvio de recursos em proveito próprio.Nesse 
contexto, verifica-se inclusive a emissão de nota 
fiscal para pagamento do show do artista Leo 
Rodrigues para show no casamento do acusado 
FELIPE AMORIM, em que constou a realização de 
serviços de "secretária" do projeto "Caminhos 
Sinfônicos" e "Serviços de Cenógrafo" do projeto 
"Minha Cidade", conforme referência às fls. 
2668.Verifica-se ainda a fraude na fabricação de 
documentos para a comprovação de doação e 
distribuição de livros que deveriam necessariamente 
ser doados para entidades, ou ainda notas fiscais 
por impressão de livros que na realidade não tinham 
sido impressos.Nesse sentido, verifique-se o 
conteúdo dos seguintes depoimentos de prestadores 
de serviços do GB. ROBERTO MAZZER NETO: 
administrador da gráfica MAZER (Santa Edwiges). 
Era comum fazer duas versões do mesmo livro. NFs 
de livros trocadas (não correspondiam ao livro 
impresso). RODRIGO MESSIAS DE BARROS: 
GRÁFICA MAZER. Negou fraudes e confirmou a 
impressão de duas versões do mesmo livro. 
Pagamentos com notas mencionando o MinC de 
livros sem logomarca do MinC. NFs com descrição 
errada dos produtos. GILBERTO MARTINS: propôs 
projetos em seu nome a pedido de Bellini. Contas 
reprovadas no MinC. Não sabia que não tinham sido 
executados. Afirma que o real proponente era Bellini 
e que ele que movimentou as contas. Está sendo 



cobrado pelo MinC. AMILSON TEIXEIRA DE GODOY: 
maestro da Orquestra Arte Viva. NFs feitas de 
acordo com orientações do GB, sem constar a 
presença de outros artistas em conjunto. Recebeu 
em conjunto somente nos casos de Ivan Lins e 
Toquinho e repassou os valores a esses artistas. 
Afirmou que não tinha conhecimento de que as 
apresentações com outros artistas eram feitas com 
recursos da Lei Rouanet. Não tinha conhecimento 
do conteúdo dos projetos junto ao minC (numero de 
apresentações, etc).RAFAEL VALVASSOURA: 
designer gráfico no GB desde 2009. Montava 
apresentação para proposta a patrocinadores. 
Fabricava as fotos trocadas para prestação de 
contas, alterou declaração de recebimento de livro, 
alteração do nome do projeto. Acreditava que os 
projetos eram executados. Juntou mídia com e-
mails.Ademais, no Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V - fls. 104/111), verificam-
se várias amostras de notas trocadas, e-mails sobre 
simulação de distribuição de livros (na realidade não 
realizada) e instruções para emissão de notas fiscais 
fraudulentas (serviços não prestados).Do Relatório 
de Análise dos Documentos Apreendidos na sede do 
escritório do GB (Apenso XIX - Volume I), tem-se 
ainda a comprovação de diversas notas fiscais que 
foram expedidas de forma cruzada entre as 
empresas do GB, ou seja, nos que uma era a 
proponente, a outra recebia como prestadora de 
serviço, e vice-versa (fls. 42/44 e 48/52).No 
Relatório de Análise de Mídia Apreendida (Apenso 



XIX, Vol. III, fls. 698 e ss.), existe uma breve 
análise sobre alguns dos documentos 
adulterados.Ante o exposto, tenho como 
comprovada a existência de prova da materialidade, 
consistente em fraudes e desvios perpetrados 
repetidamente e com o mesmo modus operandi em 
prejuízo de verba captada com fundamento na Lei 
Rouanet, por grupo organizado par tal finalidade, 
inclusive com intermediação de terceiros (pessoas 
físicas e jurídicas), havendo diversas empresas que 
receberam contrapartidas ilícitas e, ao mesmo 
tempo, deduziram tais verbas de seus impostos de 
renda. Para prestar contas perante os órgãos 
oficiais, referido grupo fabricava, falsificava e 
adulterava documentos, bem como se valia de 
declarações ideologicamente falsas, muitas delas 
prestadas pelas próprias empresas que se 
beneficiavam do esquema.Passo à análise sobre a 
existência dos indícios de autoria.DOS INDÍCIOS DE 
AUTORIA(i) ANTÔNIO CARLOS BELINI AMORIMA 
respeito de ANTÔNIO BELINI, não restam dúvidas 
sobre a existência de indícios de autoria. ANTÔNIO 
BELINI era o principal membro do GB, propondo 
projetos junto ao MinC desde 1998, estando a 
frente de diversas empresas ligadas ao GB e sendo 
o principal responsável por quantos e quais projetos 
culturais deveriam ser aprovados pelo grupo. 
Mesmo com o afastamento formal das empresas do 
GB em 2013, continuava sendo um dos principais 
responsáveis pelo grupo, tomando decisões 
importantes a respeito dos projetos e conduzindo 



tratativas perante os patrocinadores.Dos diálogos 
interceptados, especialmente com sua esposa, 
TANIA GUERTAS, verifica-se seu poder de decisão 
para a propositura de projetos. Em ligações 
interceptadas em 23/02/16 ( Vide transcrições em 
fls. 05 e ss. do Auto Circunstanciado n.º 01/2016), 
instrui TÂNIA REGINA GUERTAS, sua esposa, a 
utilizar terceiros para propositura de novos projetos 
culturais diante da necessidade de se ter mais 
projetos aprovados. Vejamos:B: "Eu sei, mas eu 
queria...mas fala...a nossa prioridade menina, é 
assim, é pra sobreviver no segundo semestre é ter 
o PROAC aprovado"; T: "Hum"; B: "E assim o teatro 
itinerante que é o...a pedido"; T: "Mas não tem um 
aprovado? que não foi captado"; B: "Não, não 
adianta"; T: "Mas, tem"; B: "Tem um monte"; T: 
"Tem um aprovado que não foi captado"; B: "O que 
tem dá até junho, então a gente tem que ter uns 
três, quatro ai, tem que ver quem... que tá 
disponível pra montar o projeto...entendeu... você 
fala assim quem tem janelinha pra montar o 
projeto, tem esse, esse e esse, então vamo montar 
teatro...quero montar teatro";Ainda em outra 
ligação com TÂNIA:T: "...inaudível...demorou muito 
né"; B: "Alô "; T: "Oi meu lindo, ô, to conversando 
com a Mônica aqui, não tem pessoa jurídica pra 
fazer projeto"; B: "Então quais são as pessoas 
físicas que querem fazer "; T: 
"Calma...calma...calma, que querem não, que 
podem, que tem disponível"; B: "Então..."; T: "Você 
não deixa eu falar criatura"; B: "Deixo... "; T: 



"Pensamos na Célia e no Danilo e na Michele, a 
Michele só tem..inaudível..."; B: "Tá, então é o 
seguinte, e os projetos que fizemos ano passado, 
por que que não prestaram conta ainda? "; T: 
"Estão prestando conta, estão prestando "; B: 
"Então, eu queria saber qual é...quais são o status 
da prestação de contas, já que já terminou todos os 
projetos faz tempo... prestar conta rápido pra poder 
abrir vaga pra poder mandar o projeto gente"; T: 
"Tá, não, eu estou te falando a posição"; B: "Tá 
uma lerdeza isso ai"; T: "To te falando a posição de 
como é que tá entendeu"; B: "Então a pergunta que 
eu..."; T: "Pra pessoa física, jurídica que teria, elas 
não tem dois anos de existência ou não tem dois 
anos de atividade cultural"; B: "Então, nós fizemos 
uns seis projetos de pessoa jurídica e já 
foram...inaudível... foram no ano passado, antes de 
agosto até, fazer a prestação de contas "; T: "Eu 
vou perguntar pra ela "; B: "Tem que prestar contas 
e abrir, e entregar a prestação pra poder abrir 
espaço"; T: "Tá, mas você quer fazer em física na 
Célia ou no Danilo?"; B: "Pode fazer na Célia, 
na..inaudível.., na Michele "; T: "A Michele não pode 
que ela já tem "; B: "Então, ai tem que pegar e 
olhar os projetos que foram concluídos ano passado 
e por que que não prestaram conta ainda "; T: "Tá 
bom"; B: "Tá meio lerdo essa coisa ai"; T: "Tá cheio 
de formiguinha aqui...tá bom...é mas você avisa 
eles então ao Danilo e a..."; B: "...inaudível... "; T: 
"O Danilo e a Célia que a Mônica vai fazer projeto 
cultural no nome deles? "; B: "Tá bom...tá bom... é 



teatro itinerante "; T: "Teatro itinerante no nome 
dos dois, você avisa?"; B: "Aviso"; Em seu 
depoimento perante a Polícia Federal, ANTÔNIO 
BELINI confirmou a existência do esquema, apesar 
de negar conhecimento de alguns detalhes das 
operações:Em 2012 soube da denúncia contra suas 
empresas no MinC. Em 2013 recebeu intimação 
para regularização de 37 projetos. Em 2012 houve 
bloqueio de suas empresas. A prestação de contas 
exigida era de projetos feitos há mais de uma 
década, então não conseguia mais os documentos. 
Com o bloqueio dos projetos, fez empréstimos no 
banco para concluir alguns dos projetos, tais como 
da TAKEDA E SCANIA. Após o bloqueio das 
empresas, passou a atuar com a PACATU. Sugeriu a 
criação das empresas MAMALUJO, LOGÍSTICA E 
INTERCAPITAL. PACATU seria empresa parceira. 
CULT seria administradora das demais empresas, 
sendo de propriedade de ZULEICA AMORIM, sua 
irmã. TÃNIA elabora projetos culturais. 
Colaboradores recebiam 3% do valor captado. Não 
sabe das irregularidades na impressão de livros 
(notas trocadas, etc). Todos os projetos aprovados 
eram executados. "As vantagens eram exigidas 
pelos patrocinadores, e não oferecidas pelo GB; que 
buscava esc larecer junto aos patrocinadores que 
havia a contraprestação social, que seria e execução 
do projeto cultural." (fls. 1.630), "que devido ao 
agravamento da crise econômica, muitas empresas 
diminuíram suas verbas de marketing e passaram a 
utilizar os recursos da Lei Rouanet para o próprio 



marketing" (fls. 1631). Confirmou os shows da 
Cristália, Intermédica, Scania. "que questionado se 
os referidos cachês foram custeados com verbas da 
Lei Rouanet aportadas por essas empresas, 
respondeu que sim, que algumas vezes 
complementavam o cachê" (fls. 1631)."que 
questionado acerca de percentuais de valores 
aportados pela Cristália em projetos culturais 
retornarem para a empresa de qualquer forma, 
respondeu que sim" (fls. 1632). Combinou de 
devolver verbas em espécie para Odilon. "que 
questionado se houve pagamento de prestadores de 
serviços indicados pelas patrocinadoras com 
recursos da Lei Rouanet, respondeu que sim; que 
neste caso houve eventos realizados para a SCANIA 
em que eram montadas tendas para realização de 
projetos culturais e outras para a própria empresa, 
por exemplo, cujas despesas foram pagas com 
recursos da Lei Rouanet" (fls. 1632). Dessa forma, 
existem indícios suficientes de que ANTÔNIO BELINI 
estava a frente do esquema e chefiava o GB para a 
prática de fraudes envolvendo a recursos advindos 
da Lei Rouanet, aprovando em nome próprio ou de 
terceiros projetos culturais perante o MinC, que não 
eram executados ou o eram parcialmente, e 
proporcionando contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras, bem como posteriormente 
determinando a falsificação/adulteração/fabricação 
de documentos para prestação de contas perante o 
MinC.(ii) TÂNIA REGINA GUERTASQuanto a TÂNIA 
GUERTAS, era esposa de ANTÔNIO BELINI e 



também uma das principais pessoas da 
organização. Sua atuação tratava primordialmente 
da aprovação dos projetos do GB junto ao MinC, 
acompanhando e controlando a documentação 
necessária, bem como cuidava da organização e 
distribuição das propostas junto às empresas do GB, 
conforme diálogos já transcritos no item 
anterior.Em seu depoimento perante a Polícia 
Federal, admitiu recebimento pelas empresas de 
livros acima de 10%, admitiu que a Academia 
Latinoamericana de Artes confirmou recebimento de 
livros que não recebeu. Confirmou que os valores 
utilizados para financiar as "contrapartidas extras" é 
do próprio projeto cultural. Sabe de shows fechados 
para Roldão e Cristália. Confirmou repasse de 
comissões aos captadores ELISANGELA, ZULEICA, 
FABIO PINTO E CELIA. Confirmou a troca de fotos 
entre projetos. Assim sendo, existem indícios 
suficientes de que TÂNIA GUERTAS organizada o 
esquema junto ao GB para a prática de fraudes 
envolvendo a recursos advindos da Lei Rouanet, 
aprovando em nome próprio ou de terceiros 
projetos culturais perante o MinC que não eram 
executados ou o eram parcialmente, e 
proporcionando contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras, bem como posteriormente 
determinando a falsificação/adulteração/fabricação 
de documentos para prestação de contas perante o 
MinC.(iii) BRUNO VAZ AMORIM BRUNO AMORIM é 
filho de ANTÔNIO BELINI, atuava como 
representante do GB no setor de Relações Públicas, 



especialmente na captação de patrocinadores para 
os projetos culturais já aprovados perante o MinC. 
Igualmente, coordenava a realização de 
projetos.BRUNO AMORIM tinha plena ciência da 
ilicitude das contrapartidas oferecidas às 
patrocinadoras, conforme se depreende do seguinte 
diálogo interceptado com sua mãe Ana Lúcia ("A"). 
Segue trecho abaixo:B: "Ah, porque ele não quer. 
Porque o que eu faço, na verdade, não é 100 por 
cento correto,entendeu? É tipo... eu cumpro a lei, 
mas não poderia tá fazendo o que eu faço";A: "Por 
que?";B: "Por que não, Mãe. Sei lá, é 
complicado";A: "Não é lei ROUANET";B: "Não, é lei 
ROUANET, mas não é 100 por cento. Ah, depois eu 
te explico. Mas não é 100 por cento correto";A: 
"Mas, Filho, se não é 100 por cento...";B: "TODO 
MUNDO FAZ,todo mundo faz";A: "É, Filho, mas isso 
implica em quê?";B: "Não, não implica em nada, 
Mãe. Eu tô dando, tipo, as contrapartidas sociais, 
plano do projeto...";A: "Tá o quê?";B: "Tô fazendo 
tudo certinho";A: "Ham. Mas o que que não é 
correto, Bruno?";B: "É porque eu dô uma 
contrapartida a mais pro patrocinador que não podia 
dar, mas tudo bem, isso daí todo mundo dá, 
entendeu?";BRUNO AMORIM também participou da 
criação de novas empresas em nome de interpostas 
pessoas, bem como na fabricação de documentos 
para prestação de contas de projetos na realidade 
inexecutados ou executados parcialmente.Em seu 
depoimento perante a Polícia Federal, afirmou que 
atuava no setor de captação de clientes e recebia 



10% do valor captado. Afirmou lembrar dos 
seguintes captadores: CELIA BEATRIZ, FABIO 
RALSTON, FABIO EDUARDO DE CARVALHO PINTO, 
MARCO HAIDAR, ALEXANDRE CRESPO E RODRIGO 
BARROS. Afirmou que as empresas entendem que a 
verba seria verba orçamentária de marketing da 
própria empresa e não recurso público: "as 
empresas exigem sessões exclusivas, seja de teatro 
ou de apresentação musical e mesmo a realização 
de eventos corporativos, tais como: shows fechados 
em que se comemora o aniversário da empresa, 
confraternizações de final de ano e mesmo eventos 
promocionais voltados para clientes dessas 
patrocinadoras, livros institucionais, dentre outros" 
(fls. 1398). Relatou que as empresas fazem espécie 
de edital com o objeto cultural que procuram. 
Sempre passa pelo jurídico das empresas e 
formalizam contrato de patrocínio e tem histórico de 
utilização da Lei Rouanet. Afirma que alguns livros e 
eventos eram pagos pela própria empresa com 
verba de marketing próprio (e não da lei 
Rouanet).Afirmou ainda que "questionado qual a 
origem dos recursos que custeiam as 
contrapartidas, respondeu que elas eram 
decorrentes do valor aportado pelas patrocinadoras; 
que as patrocinadoras, em sua maioria, não tem 
interesse na promoção de um projeto cultural que 
visa democratização e descentralização da cultura, 
mas sim a promoção de um evento institucional 
sem custos a mesma" (fls. 1399). Declarou que a 
empresa Cristália exigia retorno de 5% do 



patrocínio para a própria empresa, e que falava na 
empresa com Odilon, Lidia e Cida, Katia e Pacheco. 
Na Intermédica, seu contato era Debora. Na Roldão, 
falava com Alexandre Primo e Ricardo Roldão. As 
NFs falsas resultariam da informalidade do setor 
cultural, ocasionando NFs de serviços distintos 
daqueles executados, bem como em nome de 
terceiros. Sobre o modus operandi do grupo 
(pagamentos fraudulentos dos artistas por meio das 
orquestras), afirmou sobre o show do J Quest para 
a Notre Dame que "na realização do projeto cultural 
que a NOTREDAME aportou recursos, havia 
apresentação de uma orquestra, cujo maestro foi o 
responsável pelo pagamento do cachê dentro da 
rubrica de custos da orquestra/maestro" (fls. 1399). 
Sobre o show de Fábio Porchat para o Demarest, 
afirmou que "o GB pagou a orquestra no âmbito do 
Pronac e que o maestro pagou FABIO PORCHAT com 
o valor que recebeu a título de execução de seus 
serviços no âmbito desse projeto". (fls. 1401).Assim 
sendo, existem indícios suficientes de que BRUNO 
AMORIM era parte do GB, organizado para a prática 
de fraudes envolvendo a recursos advindos da Lei 
Rouanet, aprovando em nome próprio ou de 
terceiros projetos culturais perante o MinC que não 
eram executados ou o eram parcialmente, e 
proporcionando contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras, bem como posteriormente 
determinando a falsificação/adulteração/fabricação 
de documentos para prestação de contas perante o 
MinC.(iv) FELIPE VAZ AMORIM FELIPE AMORIM é 



filho de ANTÔNIO BELINI e, após o afastamento 
formal de seu pai do GB, passou a exercer a gestão 
imediata do grupo. Coordenava os projetos e era 
responsável pelas suas decisões administrativas e 
comerciais. Tinha bastante contato com os 
patrocinadores no que diz respeito à execução das 
contrapartidas ilícitas nos moldes requeridos pelas 
empresas.Determinava os pagamentos dos cachês 
de artistas e das orquestras, coordenava a produção 
de livros e utilizava dinheiro de uns projetos para 
pagamento de outros. FELIPE AMORIM pagou 
despesas de seu próprio casamento com recursos 
públicos do Pronac. Quanto ao ponto, as despesas 
com o show do cantor Leo Rodriguez no casamento 
transformaram-se em despesas com serviços de 
Secretária no Projeto "Caminhos Sinfônicos" tendo 
como tomadora de serviços, a proponente 
LOGISTICA PLANEJAMENTO CULTURAL LTDA. No 
anexo do e-mail interceptado encontra-se inclusive 
a nota fiscal digitalizada. Da mesma forma, outras 
despesas também relativas ao casamento conforme 
teor do e-mail , transformaram-se em despesas 
com serviços de cenógrafo no Projeto "Minha 
Cidade". Vejamos alguns e-mails: Também possuía 
plena ciência da ilicitude de suas condutas, 
consoante se extrai do seguinte trecho de diálogo 
interceptado com sua mãe ("A"):F: "ah, Mãe, mas 
pelo menos vai ser melhor do que ficar aguentando. 
A sensação que eu trabalhando lá é que as pessoas 
me veem como bandido, que eu tô fazendo coisa 
errada, que eu fico o tempo inteiro, assim, tipo, 



escondendo, sabe, que não pode saber o que tá 
fazendo, entendeu? Sabe, é uma situação horrível 
trabalhar assim...horrível!";A: "Mas por que 
bandido?";F: "Não, porque, assim, tem essa coisa 
do Ministério aí... O Ministério, num, vê a gente 
como se fosse, assim... num é bandido, mas eles 
acham, sabe?Em seu depoimento junto à Polícia 
Federal, FELIPE AMORIM confirmou todo o 
esquema, bem como as contrapartidas ilícitas: Era 
coordenador da equipe comercial, recebendo 
5.000/mês no GB. A partir de 2008, mais 1,5% de 
todo o valor captado. Em dezembro de 2012, o 
MinC bloqueou os valores das empresas do GB. Os 
captadores mostram aos patrocinadores o "portfólio 
da empresa" e os patrocinadores escolhem os 
projetos de seu interesse. Que após, o patrocinador 
"geralmente demanda uma contrapartida" (fls. 
1.402). Ex: livros acima do limite legal. Confirmou 
shows, livros personalizados, espetáculos 
exclusivos. A KPMG teria pagado livros acima com 
verbas próprias. "questionado qual a origem dos 
valores que custeiam as contrapartidas (exemplo 
festas de final de ano, livros e eventos 
personalizados), respondeu que do valor dos 
aportes nos referidos projetos" (fls. 1403). O MinC 
nunca fiscalizava os projetos, passou a perseguir o 
GB após uma denúncia anônima. Tânia administrava 
a aprovação de projetos no GB junto ao 
MinC.Confirmou o modus operandi do grupo, 
confirmando que "nos projetos em que participou 
como gestor, o pagamento era feito por intermédio 



do maestro e orquestra, que recebiam apenas parte 
do cachê que lhes era destinado para a contratação 
desses cantores" (fls. 1404). A respeito dos 
patrocinadores, declarou que "a maior parte das 
empresas entende que a verba destinada a projetos 
culturais no âmbito da Lei Rouanet não é pública 
mas sim privada, da própria empresa, que escolhe 
os projetos e exige contrapartidas para fins de 
maximizar seus lucros, diminuindo seus custos com 
ações corporativas; que a contrapartida é uma 
praxe no mercado; que tal fato é de conhecimento 
do próprio MinC" (fls. 1405), bem como que o MinC 
não fiscaliza os projetos. Quanto a seu casamento, 
confirmou o pagamento com recursos advindos das 
verbas públicas, embora tenha justificado que no 
segundo semestre de 2014, aportou dinheiro 
particular na empresa, motivo pelo qual o seu 
casamento foi pago pelo GB apenas como forma de 
devolução desses valores anteriormente aportados, 
pois tinha crédito. Porém, não apresentou nenhuma 
comprovação nesse sentido. Assim sendo, existem 
indícios suficientes de que FELIPE AMORIM era parte 
do GB, organizado para a prática de fraudes 
envolvendo a recursos advindos da Lei Rouanet, 
aprovando em nome próprio ou de terceiros 
projetos culturais perante o MinC que não eram 
executados ou o eram parcialmente, e 
proporcionando contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras, bem como posteriormente 
determinando a falsificação/adulteração/fabricação 
de documentos para prestação de contas perante o 



MinC. Observe-se ainda que FELIPE AMORIM pagou 
despesas de seu próprio casamento com recursos 
desviados da Lei Rouanet.(v) ZULEICA 
AMORIMZULEICA AMORIM é irmã de ANTÔNIO 
BELINI e era Diretora de Eventos da empresa CULT 
PRODUÇÕES e quem administrava de fato a 
empresa INTERCAPITAL, ambas pertencentes ao 
GB. Assinava ainda contratos como representante 
da empresa VISION, pertencente do GB.Assinou 
alguns dos contratos de patrocínio que previam as 
contrapartidas ilícitas em favor dos patrocinadores, 
tais como os da KPMG já citados no item anterior 
(materialidade). Além disso, também assinava 
diversos contratos referentes à execução dos 
eventos privados das empresas.Tinha conhecimento 
das vantagens ilícitas oferecidas. Nesse sentido, 
pode-se citar um trecho de uma ligação 
interceptada em 13/03/16 , em que ZULEICA afirma 
para CÉLIA o seguinte:"(...) A partir de que entrou 
o Bruno e o Felipe, tudo é com eles, tudo é de porta 
fechada, tudo é negociata. O Bruno falou: você não 
fala com agência produtora, agência produtora é 
comigo. Eles ficam fazendo rolo: Você me paga um 
show aqui que eu te dou outro ali e chega uma hora 
a conta não fecha (...)".Também se destaca a 
ligação interceptada a seguir, em que ZULEICA 
afirma para ANTÔNIO BELINI as intempéries da 
realização do evento objeto do Pronac 154771 
"Celebração Musical": (...) Só que assim, o evento 
rolando, cliente já distribui o convite, convidamos 
600 pessoas das entidades, contrata ônibus. E aí ele 



vai ficando desesperado, porque o projeto 
realmente não tem dinheiro, e assim tira o 
microfone que o Maestro ia falar. Falei: Gente, cadê 
o microfone do Maestro? Ah, o Bruno mandou 
cortar." Bom, enfim, o projeto saiu tudo direitinho, 
vai dar para comprovar porque todo mundo aqui é 
profissional e sério, a gente faz a coisa acontece 
(...)".Em seu depoimento perante a Polícia Federal, 
ZULEICA AMORIM confirmou que fazia a produção 
de eventos, bem como confirmou que havia eventos 
públicos de manhã e privados à noite para os 
patrocinadores. Confirmou eventos de Demarest, 
Intermédica, Roldão e Scania. Assim sendo, existem 
indícios suficientes de que ZULEICA AMORIM era 
parte do GB, participando da prática de fraudes 
envolvendo a recursos advindos da Lei Rouanet, 
aprovando em nome próprio ou de terceiros 
projetos culturais perante o MinC que não eram 
executados ou o eram parcialmente, e 
proporcionando contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras, bem como posteriormente 
determinando a falsificação/adulteração/fabricação 
de documentos para prestação de contas perante o 
MinC.(vi) FÁBIO CONCHAL RABELLOFÁBIO RABELLO 
é sócio administrador da empresa RABELLO 
ENTRETENIMENTO, que faz parte do GB, conforme 
se extrai da seguinte interceptação telefônica, 
interceptada entre ZULEICA AMORIM e CÍNTIA: 
"(...)Tem um amigo dele chamado Fabio Rabello, 
que tem um CNPJ, chamado Rabello 
Entretenimento, como ele só sabe tocar, porque ele 



é pianista, é por isso que ele tinha essa empresa de 
projetos culturais, o Bruno administra e divide com 
ele, que nem eu divido com você, administra os 
pagamentos. Ele pegou o Eder de contador, 
entendeu?(...)".Recebia comissão de 3% sobre os 
valores aportados nos Pronacs propostos em nome 
de sua empresa, por meio de notas fiscais fictícias 
de prestação de serviços inexistentes. Cite-se o e-
mail abaixo apreendido, em que sua comissão foi 
paga como prestador de serviço de diretor musical 
no âmbito de um Pronac. Assunto: RES: RES: 
Comissão Fábio RabelloDe: "Ka??a Piauy" Data: 
19/11/2015 09:32Para: "Financeiro@BC" , "Felipe 
Amorim", "Bruno Amorim" CC: 
contato.fabiorabello@gmail.comBom dia, 
EliVerifiquei que o valor foi disponibilizado ontem no 
fim da tarde. Fiz o cancelamento da nota fiscal 
número 3 e anexo segue nota fiscal número 4 
contendo o valor total da comissão. Abaixo está 
memória de cálculo referente a tributação dessa 
nota.Valor Aporte Roldão 270.003,56Valor Aporte 
Intermédica 136.589,003% bruto comissão 
12.197,78ISS 5,00% 609,89PIS 0,65% 79,29Cofins 
3,00% 365,93A??.Ka??aDe: Financeiro@BC 
[mailto:financeiro@bellinicultural.com.br]Enviada 
em: quinta?feira, 19 de novembro de 2015 
09:12Para: Ka??a Piauy ; Felipe Amorim ; 
BrunoAmorim Cc: 
contato.fabiorabello@gmail.comAssunto: RES: RES: 
Comissão Fábio RabelloOlá Ka??a, bom dia.Tudo 
bem?Com a liberação do outro aporte no Música 
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para Todos, o valor da comissão do Fábio mudou... 
você já recebeu esta informação? Você acha melhor 
trocar a nota fiscal enviada neste e?mail ou fazer 
uma outra complementando o valor?A??,EliNota 
fiscal: Assinou contratos junto a patrocinadoras e 
também para a execução dos projetos. A título 
exemplificativo, vide contrato assinado entre 
RABELLO CULTURAL e NOTREDAME com a previsão 
do show do grupo J Quest para 3.000 pessoas para 
a festa de fim de ano da empresa. O contrato faz 
referência expressa ao Pronac 1411265 "Música 
para Todos" (fls. 1.086/1.092). Também destaca-se 
o contrato entre NOTREDAME e RABELLO, (fls. 
1.093/1.099), prevendo a contratação do artista 
Thiaguinho para festa de final de ano da empresa, 
enquanto o projeto no MinC previa duas 
apresentações públicas com orquestra sinfônica, 
conforme informação de fls. 1.079.Ademais, 
utilizou-se de eventos patrocinados para promover 
shows próprios, como forma de autopromoção. Em 
seu depoimento perante a Polícia Federal, negou 
conhecimento a respeito de várias perguntas. 
Porém, confirmou que o GB captava recursos para 
sua empresa, bem como que ficava responsável 
pela "parte artística" dos projetos culturais. Embora 
tenha negado as acusações, a prova existente nos 
autos dá conta de seu envolvimento no esquema, 
conforme delineado acima.Assim sendo, existem 
indícios suficientes de que FÁBIO RABELLO era 
parte do GB, participando da prática de fraudes 
envolvendo a recursos advindos da Lei Rouanet, 



aprovando em nome próprio ou de terceiros 
projetos culturais perante o MinC que não eram 
executados ou o eram parcialmente, e 
proporcionando contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras, bem como posteriormente 
determinando a falsificação/adulteração/fabricação 
de documentos para prestação de contas perante o 
MinC.(vii) FÁBIO LUIZ RALSTOM SALLESFÁBIO 
RALSTOM era sócio da empresa PACATU CULTURAL, 
EDUCAÇÃO E AVIAÇÃO, uma das empresas do GB, 
que propôs projetos perante o MinC desde 2012, 
com aprovação de 11 deles e captação de recursos 
em 8 deles. FÁBIO RALSTOM captava recursos, 
recebendo comissão pelos patrocínios obtidos, por 
meio de notas fiscais de prestação de serviços 
fictícias. Abriu a empresa PACATU por sugestão de 
ANTÔNIO BELINI, para viabilizar a aprovação de 
mais projetos pelo GB, uma vez que havia a 
limitação de 05 projetos por cada empresa.Embora 
afirme que quem administrava de fato a empresa 
era ANTÔNIO BELINI, cabendo a ele apenas 
comissão sobre os projetos e valores aportados, 
tinha conhecimento das fraudes e contrapartidas 
ilícitas. Inclusive, há diálogo seu interceptado em 
que trata do desvio de valores em seu benefício 
próprio, além do GB e de um funcionário da 
CRISTÁLIA, ODILON . Segue abaixo parte da 
transcrição de diálogo interceptado do 
denunciado:F: "E aí depois eu conversei com o 
Bruno o que eu tinha combinado com você, né, 35 
pra Bellini Cultural, 35 pra mim e 30 pro captador, 



né? E no caso da Cristália, em particular...";B: "Tem 
o Odilon";F: "...nós três combinamos de dar 20 
porcento pro nosso amigo lá";B: "Isso. 
Exatamente";F: "E aí eu já acertei com o Bruno que 
esse 20 porcento a gente já põe direto na conta 
dele também e ele repassa lá, entendeu?";B: "Tá. 
Bom. tá bom";F: "Tá? Mas, então, eu... hoje é 
quarta, eu quero ver se hoje, amanhã eu tô dando 
uma posição pra vocês via e-mail disso";B: 
"Perfeito";F: "[ininteligível] prioridade zero isso 
aqui";B: "Ham, Ham. Tá bom. Eu só quero...que eu 
tô lembrando... a gente FEZ VÁRIAS VEZES ESSES 
REPASSES PRO LABORATÓRIO, né? ELES VÃO 
BUSCAR, ELES MANDAM DOIS SEGURANÇAS 
RECEBER EM DINHEIRO. ELES NÃO QUEREM NADA 
EM CONTA NÃO. Eles vão lá no escritório com dois 
seguranças e os caras vão lá pegam...";F: "É, aí o, 
claro, o Bruno coordena com ele lá";B: "É";F: "É 
melhor...na realidade quem tratou você ou foi o 
Bruno?";B: "Foi o Bruno";F: "Ah, então ele conduz 
isso, tá certo";Em sua oitiva na Polícia federal, 
FÁBIO RALSTOM confirmou ser dono da PACATU, 
criada por sugestão de Bellini para driblar a 
limitação ao número de projetos por empresa, bem 
como que era captador de projetos propostos pelo 
GB. Recebia 10% de comissão. Recebia ainda 3% 
de comissão do projeto, além da captação. Negou 
conhecer as irregularidades, uma vez não 
participava da execução dos projetos. Mas recebeu 
comissões de até 20%, e confirmou participação de 
Odilon no recebimento de tais comissões.Embora 



tenha negado as acusações, a prova existente nos 
autos dá conta de seu envolvimento no esquema, 
conforme delineado acima.Assim sendo, existem 
indícios suficientes de que FÁBIO RALSTOM era 
parte do GB, participando da prática de fraudes 
envolvendo a recursos advindos da Lei Rouanet, 
aprovando em nome próprio ou de terceiros 
projetos culturais perante o MinC que não eram 
executados ou o eram parcialmente, e 
proporcionando contrapartidas ilícitas às empresas 
patrocinadoras, bem como posteriormente 
determinando a falsificação/adulteração/fabricação 
de documentos para prestação de contas perante o 
MinC. (viii) CÍNTHIA APARECIDA ANHESINICÍNTHIA 
ANHESINI era funcionária do GB e efetuou a 
pesquisa para produção de quatro deles, referente 
aos Pronacs 152993, 147687, 151958 e 128616. 
Além disso, era procuradora da CULT PRODUÇÕES, 
recebendo ainda comissão pelos projetos 
apresentados, consoante pode ser depreendido do 
seguinte diálogo:Em ligação interceptada em 
28/04/16 entre essa investigada ("C") com ZULEICA 
AMORIM ("Z"), reclama a esta que só estão 
recebendo 3% de comissão ao ano. Confira-se:Z: 
"(...). Porque tem uma coisa, Cintia, eu quando tive 
a ideia de pedir pro meu irmão por uma empresa no 
meu nome, que num dava, e precisava ter uma 
pessoa, eu pensei em você, entendeu? Agora sou eu 
e você. Nós não podemos porque o nome da gente 
tá ferrado lá, com a Solução, com a Amazon (...) Foi 
só uma solução, um ajeitamento vai, pra Bellini não 



fechar, foi aberta várias empresas pra dar 
continuidade (..)".(....)C: "E qual é a finalidade da 
Cult, porque na realidade a Cult não é mais só 
aprovação de projeto, né? A Cult é a empresa que 
administra... é holding, que administra todas as 
outras!";Z: "É, tem que ter um outro valor aí";C: 
"Exato. E essa responsabilidade, quer queira quer 
não, é nossa. Agora, assinando isso a 
responsabilidade é do Carlos, inteira, se você 
pensar. Então, assim, foi legal, foi bom pra gente, 
é, mas é uma via de duas mãos, foi bom pra eles 
também, Zuleica! ";Z: "Pra gente muito pouco, né, 
Cintia?";C: "Porque se você pensar, quem é que vai 
ser LARANJA de uma empresa, como a gente tá 
sendo, a troco de 3% de comissão no ano, qual é a 
vantagem? "; Em seu depoimento na Polícia 
Federal, afirmou que prestava serviços ao GB, 
escrevia textos para a produção de livros, bem 
como confirmou que era procuradora da CULT, 
porém afirmando que o controle era de ANTÔNIO 
BELINI. Confirmou que recebia comissão pelos 
projetos apresentados, embora afirme que 
desconhecia as contrapartidas ilícitas e não 
participava da execução dos demais projetos 
culturais. Também afirmou não saber dos livros 
dados às patrocinadoras. Embora tenha negado as 
acusações, a prova existente nos autos dá conta de 
seu envolvimento no esquema, conforme delineado 
acima.Assim sendo, existem indícios suficientes de 
que CÍNTHIA ANHESINI participava do esquema 
propondo projetos, recebendo comissão pelos 



projetos propostos, participando da execução dos 
projetos, especialmente envolvendo os livros, 
fabricando documentos, administrando as verbas 
dos recursos, dentre outros papeis de fundamental 
importância no grupo, tendo ainda ciência da 
ilicitude da conduta.(ix) KÁTIA DOS SANTOS 
PIAUHYKATIA PIAUHY cuidava da parte 
administrativa e financeira do GB. Propunha 
projetos em seu próprio nome junto ao MinC, pelo 
que recebia comissões de 3%, por meio de notas 
fiscais emitidas por sua empresa (AKASPY 
Assessoria Contábil e Jurídica). Tinha participação 
ativa na prestação de contas dos projetos, muitas 
vezes determinando as rubricas e a quantia que 
deveriam ser fabricadas as notas fiscais para cada 
projeto.KÁTIA PIAUHY assinava contratos junto aos 
patrocinadores, como por exemplo o contrato de fls. 
1.066 e ss. assinado entre NYCOMED e ABACH para 
o livro "Um Olhar sobre os Sorrisos Brasileiros". 
Também forjava documentos para prestação de 
contas junto ao MinC, bem como cuidava da 
execução dos projetos, tendo plena ciência de que 
as contrapartidas oferecidas às patrocinadoras eram 
ilícitas. Os e-mails apreendidos, em especial aquele 
transcrito abaixo, datado de 07.08.15, demonstram 
tais fatos:Boa tarde, FelipePara finalizar a prestação 
de contas do livro, falta a comprovação de 
distribuição de 1100 exemplares. O Sr. Belini me 
informou que consegue cartas para comprovação de 
800.Pensei em fazer uma carta para o Ministério 
informando que fiz a distribuição dos 300 



exemplares restantes em local aberto, para 
embasar essa carta, gostaria de pegar 3 caixas do 
livro para distribuir na praça próxima da minha 
casa. É um local bastante movimentado, eu poderia 
fazer algumas fotos para enviar ao Ministério.O que 
você acha?Att. Katia PiauyContadora11 3938-
296011 94667-
5427contabilidade@akaspy.com.brConfira-se 
também o e-mail abaixo:-----Mensagem original----
-De: Katia Piauy 
[mailto:contabilidade@akaspy.com.br]Enviada em: 
quarta-feira, 11 de março de 2015 11:11Para: 
Zuleica; bruno@bellinicultural.com.brCc: 
felipe@bellinicultural.com.br; 
ab@bellinicultural.com.brAssunto: RES: Prestação 
de Contas ParcialCarosCom relação ao projeto 
Circuito Instrumental, preciso também das fotos do 
show e distribuição dos flyers em Recife. Ontem 
localizamos na internet vários links de divulgação de 
fotos feitos pela Cristália e pelo CBA. Antes da 
realização do show, vimos que havia divulgação no 
site do CBA e ficou definido em reunião que o 
cliente seria informado para retirar essa divulgação 
do site e para não inserir outras.Em um dos links, 
foi divulgado show do Jota Quest e Orquestra 
Universal.Por favor, entrem em contato com o 
cliente e solicitem a exclusão dos 
linksabaixo.https://cba2014pe.wordpress.com/2014
/11/19/galeria-de-fotos-do-show-do-jota-quest-
parte-1/encerramento-do-61-congresso-brasileiro-
de-anestesiologia-com-show-da-banda-jota-quest-
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no-chevrolet-hall-
12/#mainhttp://www.abifina.org.br/noticias_detalh
e.php?not=2493http://www.cba2014recife.com.br/
progs.phphttp://www.2cristalia.com.br/lerImprensa
.php?idI=132https://instagram.com/p/wkN5vbwqZ
C/http://www.snifbrasil.com.br/noticias.php?id=620
4https://cba2014pe.wordpress.com/2014/11/19/gal
eria-de-fotos-do-show-do-jota-quest-parte-
1/Att.KatiaEm seu depoimento junto à Polícia 
Federal, KATIA PIAUHY confirmou que foi 
proponente de pelo menos 03 projetos em nome 
próprio, para fabricação de livros, com tiragem 
inicial de 3.000 exemplares. Confirmou 
contrapartida a NYCOMED de 1.500 livros e que a 
doação de 800 exemplares seria falsa. Confirmou 
superfaturamento. Confirmou reunião com 
Aparecida, Lídia e Odilon da Cristália. Em sua 
segunda oitiva, afirmou que passou desde 2014 a 
receber de acordo com a verba aprovada para cada 
projeto, 3% de comissão.Assim, verificam-se 
indícios de autoria de que KÁTIA PIAUHY participava 
do esquema propondo projetos, assinando contratos 
com os patrocinadores, fabricando documentos, 
executando projetos, administrando as verbas dos 
recursos, dentre outros papeis de fundamental 
importância no grupo, tendo ainda ciência da 
ilicitude da conduta.(x) ELISÂNGELA MORAES 
PASTREELISÂNGELA PASTRE atuava no setor 
financeiro do GB, com a manipulação de dados e 
orientação para emissão de notas fiscais que não 
refletiam os serviços prestados, para fins de 



prestação de contas fraudulenta. Quanto ao ponto, 
anoto que MARCO HAIDAR, em seu depoimento 
perante a Polícia Federal, afirmou que recebia 
honorários mensalmente do GB na qualidade de 
captador de recursos e para sua "ajuda de custos" 
mensal, sendo que a rubrica variava mensalmente, 
conforme orientação de FELIPE AMORIM ou 
ELISÂNGELA PASTRE.Tem participação societária na 
empresa LOGÍSTICA PLANEJAMENTO CULTURAL, 
que pertence ao GB e que propunha projetos 
culturais perante o MinC, recebendo comissão pelos 
projetos propostos e verbas captadas. A LOGÍSTICA 
teve 05 Pronacs aprovados.Assim, até o momento 
restou comprovado que ELISÂNGELA PASTRE tinha 
participação ativa na parte financeira da 
organização, orientando a emissão de notas 
fraudulentas para fins de desvio de verbas e 
prestação de contas perante o MinC, bem como era 
sócia de uma das empresas do GB, propondo 
projetos e recebendo comissões pelas verbas 
captadas.(xi) CÉLIA BEATRIZ WESTIN DE 
CERQUEIRA LEITECÉLIA LEITE atuava como 
captadora de recursos para o GB desde 2013, 
atuando na parte administrativa e financeira do 
grupo. Também era sócia da empresa 
INTERCAPITAL BELAS ARTES, que pertencia ao GB e 
propunha projetos perante o MinC, sendo que 
possui 07 Pronacs aprovados e 03 deles com 
captação de recursos.Em sua oitiva da Polícia 
Federal, CÉLIA LEITE confirmou que trabalha na 
captação de recursos do GB, sendo que haveria 



ainda 2 projetos em seu nome embora afirme que 
quem cuidaria seria KATIA PIAUHY. Confirmou que 
recebia comissão. Confirmou para as patrocinadoras 
shows e livros, sendo que parte dos livros iriam 
para bibliotecas publicas e parte para os clientes. 
Conhece livros com capas diferentes. Confirma 
utilização de utilização de fotos de outros projetos 
pelo GB. Confirma notas frias pela Intercapital. 
Confirma que recebeu 6% sobre a nota.Assim 
sendo, até o momento existem indícios de que 
CÉLIA LEITE tinha participação ativa na parte 
financeira da organização, bem como era sócia de 
uma das empresas do GB, propondo projetos e 
recebendo comissões pelas verbas captadas, além 
de admitir ter ciência das contrapartidas ilícitas 
recebidas pelas empresas.(xii) FÁBIO EDUARDO DE 
CARVALHO PINTOFÁBIO PINTO atuava como 
captador de recursos para o GB e por tal função 
recebia comissão pelos valores captados. Também 
era sócio de duas empresas que pertenciam ao GB e 
propunham projetos perante o MinC, quais sejam 
INTERCAPITAL, tendo como sócia CÉLIA LEITE, e 
LOGÍSTICA, com ELISÂNGELA PASTRE.Recebia suas 
comissões por meio de notas fiscais fictícias de 
prestações de serviços, consoante ocorria com os 
demais sócios das empresas do GB.Em seu 
depoimento perante a Polícia Federal, admitiu ainda 
que "vendeu" empresas das quais era sócio por 7 
mil reais cada uma para ANTÔNIO BELINI continuar 
a trabalhar junto o MinC. Recebeu comissão pelas 
propostas da empresa Logística por 3 projetos. 



Recebeu também como captador de projetos 10% 
do valor aportado ao DEMAREST. Afirmou ainda 
saber que BRUMO AMORIM ofereceu a Adriana 
(Demarest) uma série de opções de shows, artistas 
e locais. Confirmou superfaturamento de notas, com 
o retorno do dinheiro a GB. Que desde 2014 sabia 
das fraudas feitas pelo GB. Assim sendo, até o 
momento restou comprovado que FÁBIO PINTO 
trabalhava como captador de recursos para a 
organização, bem como era sócio de duas das 
empresas do GB, propondo projetos e recebendo 
comissões pelas verbas captadas, além de admitir 
ter ciência das contrapartidas ilícitas recebidas pelas 
empresas e fraudes para a prestação de 
contas.(xiii) CAMILA TOSTES COSTA CAMILA COSTA 
não era sócia de nenhuma empresa do GB, 
trabalhando para o grupo na análise e prestação de 
contas dos projetos desde 2012, inclusive 
apresentando sugestões aos demais membros do 
GB de como "driblar" as fiscalizações do MinC sobre 
os Pronacs. Também cuidava da prestação de 
contas ao MinC, especialmente quando vinham 
exigências. Chegou ao ponto, de requerer 
expressamente a Rafael Valvassoura a aulteração 
de um documento para comprovação fraudulenta de 
livros não recebidos pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social para encaminhamento do 
documento ao MinC, conforme consta do Relatório 
de Análise de Mídia SP 15.Em sua oitiva perante a 
Polícia Federal, afirmou que entrava em contato 
com fornecedores e pessoas para os livros e fazia 



diligências junto ao MinC e no GB para prestação de 
contas. Fotografava eventos privados 
(contrapartidas), embora afirme que não sabia que 
eram ilícitos. Confirmou ao menos quanto ao 
projeto da SCANIA que não foi executado tal como 
aprovado no MinC. Assim sendo, até o momento 
restou comprovado que CAMILA COSTA trabalhava 
nas prestações de contas dos projetos propostos 
pelo GB junto ao MinC, forjando documentos para 
tanto e fornecendo sugestões para "driblar" as 
fiscalizações do MinC. Embora não fosse sócia de 
nenhuma empresa, trabalhava nos eventos de 
contrapartida ilícita aos patrocinadores, bem como 
tinha ciência da inexecução de alguns dos 
projetos.(xiv) MARCO ANTÔNIO HAIDAR 
MICHALUATEMARCO HAIDAR atuava como captador 
de recursos para o GB, se apresentando como 
"Diretor de conta", embora não fosse funcionário do 
GB, possuindo sua própria empresa, MARCO A. H. 
MICHALUATE PRODUÇÃO DE EVENTOS ME. Para 
tanto, recebia 10% dos valores aportados pelas 
empresas, bem como uma "ajuda de custo" 
mensal.Tinha papel importante para o GB porque 
emitia notas fiscais fraudulentas em nome de sua 
empresa, por prestações de serviços fictícias, para 
viabilizar as prestações de contas junto ao MinC. 
Quanto ao ponto, destaquem-se ilustrativamente as 
notas fiscais referentes a serviços de maquiador, 
camareira, cabeleireiro, produção de camarim e 
técnico de som que se encontram às fls. 289/298 do 
Apenso XIX, Vol. II.Em seu depoimento perante a 



Polícia Federal, afirmou que atuava como captador 
de recursos, recebendo 10% sobre o valor 
aportado. Não participava das negociações, só como 
"agente". Apresentou CECIL. O projeto da Cecil foi 
um livro sobre imigração italiana. As NFs da sua 
empresa eram emitidas para pagamento como 
captador dos recursos, como honorários. No 
entanto, a especificação da NF era outra. Emitia NFs 
também para sua "ajuda de custos" mensal. A 
rubrica variava mensalmente, conforme orientação 
de Felipe ou Elisângela. Não executou serviços no 
âmbito desses projetos culturais. Não aceitou 
proposta para abrir empresa para propor projetos, 
conforme indicação de Tania. Dessa forma, existem 
indícios suficientes de que MARCO HAIDAR 
participava ativamente das fraudes do grupo, uma 
vez que captava recursos, recebendo comissão para 
tanto, bem como emitia notas fiscais de serviços 
fictícios, tanto prece receber verbas desviadas dos 
projetos para justificar suas prestações de contas 
perante o MinC.(xv) JUAN CORRALJUAN CORRAL 
tinha importante papel nos eventos envolvendo a 
Orquestra Vila Lobos (que tocou em diversos dos 
projetos ora investigados), uma vez que era o 
agente da orquestra. Nesse papel, produzia os 
shows, era responsável pela sua logística, 
contratação e pagamento dos artistas.Quanto aos 
pagamentos, eram parte fundamental para viabilizar 
os pagamentos dos artistas que se apresentavam 
nos eventos privados das patrocinadoras, pois 
incluía os valores pagos a esses artistas no cachê da 



Orquestra Vila Lobos, para fins de emissão de nota 
fiscal, de forma a dar aparência de legalidade na 
execução desses projetos.Quanto ao ponto, 
destaque-se depoimento de JOSÉ ADRIANO 
CAMPOS MACHADO, maestro da Orquestra Vila 
Lobos no sentido de "que jamais repassou do valor 
que recebeu dos cachês qualquer montante para os 
artistas" (fls. 1830). Quem emitia as NFs era Juan, 
que era seu agente desde 2014. Não sabia o 
conteúdo dos projetos aprovados no MinC (quantas 
apresentações, etc). Não sabia que os eventos da 
noite eram custeados pela Lei Rouanet, pois lhe 
diziam que era recursos da própria empresa. Se 
apresentou junto a J Quest, Fábio Porchat, Jorge 
Aragão, Renato Teixeira. Não aceitou a proposta 
para propor projetos em seu nome. Admitiu o 
modus operandi do grupo, bem como ciência das 
fraudes, ao ser ouvido na Polícia Federal, aduzindo 
que "que questionado sobre como funcionava o 
pagamento aos artistas, respondeu que o GB 
pagava a Agência Produtora, que era responsável 
pelo pagamento do cachê aos artistas" (fls. 1815). 
Agenciou J Quest, Fabio Porchat e a Orquestra Vila 
Lobos. "questionado se os artistas se apresentavam 
em shows destinados às empresas patrocinadoras, 
respondeu que na maioria das vezes sim; que 
questionado se a orquestra Vila Lobos se 
apresentava juntamente com um artista renomado 
em shows para as empresas patrocinadoras, 
respondeu que em algumas vezes sim" (fls. 
1816).Assim sendo, verifica-se que restou 



comprovado até o momento que JUAN CORRAL 
possuía papel fundamental na organização do 
grupo, pois viabilizava os pagamentos dos artistas 
que se apresentavam nos eventos privados das 
patrocinadoras.(xvi) ADRIANA SEIXAS BRAGA 
ADRIANA BRAGA foi denunciada na qualidade de 
responsável pelos projetos envolvendo o grupo 
NOTREDAME. Era a Diretora de Marketing da 
empresa e assinou em nome da empresa os 
contratos para shows de J Quest para a festa de fim 
de ano da empresa, bem como de Thiaguinho (este 
evento não chegou a se realizar, conforme já 
destacado).Quanto ao ponto, verifica-se que se 
encontra acostado aos autos às fls. 1.086/1.092 o 
contrato assinado entre RABELLO CULTURAL e 
NOTREDAME com a previsão do show do grupo J 
Quest para 3.000 pessoas para a festa de fim de 
ano da empresa. O contrato faz referência expressa 
ao Pronac 1411265 "Música para Todos".Em relação 
ao Pronac 1410527, igualmente existe contrato 
celebrado entre a INETRCAPITAL BELAS ARTES E A 
NOTREDAME (fls. 23/26 do Apenso XXX), assinado 
por Adriana Seixas Braga e Teresa L Guedes Frei 
(esta não denunciada) pela Notredame, com 
referência expressa ao Pronac, e previsão de 
contrapartida de show da Orquestra Vila Lobos e 
artista a ser escolhido em conjunto pelas partes 
(cláusula segunda - do produto cultural).Em sua 
oitiva perante a Polícia Federal, confirmou que 
desde março de 2015 decide os projetos culturais e 
esportivos para as leis de incentivos fiscais. Embora 



afirme que o show do J Quest foi decidido por 
CARMEN PEREIRA, assinou o contrato. Afirma que 
escolheu o show de Thiaguinho para 2016, mas que 
iria ser com recursos próprios da empresa. Não 
chegou a contratar e pagar. Não recebe 
pagamentos ou comissões. A contrapartida era 
somente colocar a marca da NOTREDAME como 
patrocinador do projeto cultural.ANDERLEI 
GERHARDT BUZELLI, Diretor Financeiro da 
Notredame que também foi ouvido na Polícia 
Federal, confirmou que a Diretoria de Marketing é 
exercida desde 2015 por ADRIANA BRAGA, bem 
como que a escolha do projeto e aprovação de 
pagamento era pela diretoria de marketing. Embora 
tenha negado as acusações, a prova existente nos 
autos dá conta de seu envolvimento no esquema, 
conforme delineado acima, especialmente quanto 
aos contratos assinados, com referência expressa 
ao Pronac. Quanto ao ponto, anoto que o artigo 18, 
3, da Lei Rouanet especifica os segmentos nos quais 
pode haver patrocínio por meio de dedução de 
tributo, não abrangendo os eventos ora 
tratados.Assim, há indícios suficientes do 
envolvimento de ADRIANA BRAGA nas fraudes em 
questão juntamente com o GB, na qualidade de 
Diretora de Marketing do grupo Notredame, 
havendo se envolvido diretamente na contratação 
das contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xvii) ELIZABETH CAMPOS MARTINS 
FONTANELLIELIZABETH FONTANELLI foi denunciada 



na qualidade de responsável pelos projetos 
envolvendo o grupo KPMG. Era Diretora de 
Marketing da empresa desde 2011.Foi apontada por 
ANDREIA KAKAZU, analista de marketing sênior 
desde 2014, e que trabalha na empresa desde 
2008, como a pessoa que toma as decisões sobre o 
aporte nos projetos. PEDRO AUGUSTO DE MELO, 
Presidente do Comitê Executivo da KPMG (sócio), 
também afirmou que caberia ao próprio setor de 
marketing cabe a escolha dos projetos culturais, 
bem como que a autoridade do setor de marketing 
era de ELIZABETH FONTANELI. O declarante 
assinou dois contratos de patrocínio, que passaram 
previamente pelo jurídico. Parte dos recursos seria 
da própria empresa.Como já mencionado 
anteriormente, a KPMG se encontra envolvida em 
pelo menos 04 Pronacs para a confecção de livros 
em proveito próprio, que eram utilizados para 
distribuição aos clientes como marketing 
institucional. Os contratos se encontram nos autos 
e, apesar de ELIZABETH FONTANELLI não ter 
assinado referidos contratos, foi apontada como a 
responsável pela escolha dos projetos e tomada de 
decisões.Em sua oitiva perante a Polícia Federal, 
confirmou ser Diretora de Marketing desde 2011. 
Afirmou que não tinha conhecimento dos termos do 
projeto no Pronac (quantidade de livros), mas 
confirmou que todo ano pediam 5.000 exemplares, 
que eram parte com recursos da Lei Rouanet, parte 
com recursos da empresa. Acreditava que não havia 
irregularidade porque passou pelo jurídico e a 



empresa sempre pagava parte com recursos 
próprios. Embora tenha negado as acusações, a 
prova existente nos autos dá conta de seu 
envolvimento no esquema, especialmente levando-
se em consideração que os exemplares recebidos 
ultrapassavam o limite estipulado legalmente. 
Assim, há indícios suficientes do envolvimento de 
ELIZABETH FONTANELLI nas fraudes em questão 
juntamente com o GB, na qualidade de Diretora de 
Marketing do grupo KPMG, escolhendo e aprovando 
os projetos para a obtenção de contrapartidas 
ilícitas (livros), com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xviii) PEDRO AUGUSTO DE MELOPEDRO 
MELO foi denunciado na qualidade de responsável 
pelos projetos envolvendo o grupo KPMG. Era sócio 
e Presidente do Comitê Executivo da empresa. 
Embora tenha afirmado em seu depoimento na 
Polícia Federal que as decisões sobre os projetos 
eram tomadas pelo setor de marketing, firmou 
diretamente os contratos que previam a obtenção 
das contrapartidas ilícitas.Quanto ao ponto, 
verifique-se o Contrato de Apoio juntado aos autos 
às fls. 720/725 assinado entre VISION MÍDIA E 
PROPAGANDA LTDA. E KPMG em 28/10/2014, em 
que há referência expressa ao Pronac 149066 na 
cláusula primeira - objeto, com a previsão na 
cláusula segunda "condições de apoio" do 
recebimento de 5.000 exemplares do livro "O Ar e o 
Homem", com o logotipo da empresa. Referido 
contrato foi assinado por Pedro Augusto Melo e 
Ricardo Anhesini (este não denunciado - fls. 725) e 



iria ser assinado por Zuleica Amorim por parte da 
Vision.Também consta o contrato assinado entre 
KPMG e VISION MÍDIA E PROPAGANDA se encontra 
às fls. 28/30 do Apenso XXXIV, citando 
expressamente o Pronac 149066 e prevendo como 
contrapartida 5.000 exemplares do livro "O Ar e o 
Homem", com o logotipo da empresa (cláusula 
segunda - condições de apoio). O contrato foi 
firmado por Ricardo Anhesini (este não denunciado) 
e Pedro Augusto Melo por parte da KPMG. Em 
relação ao livro "Fazendas Históricas e Culinária 
Caipira", o contrato assinado entre KPMG e CELIA 
BEATRIZ WESTIN DE CERQUEIRA LEITE se encontra 
às fls. 25/27 do Apenso XXXIV, citando 
expressamente o Pronac 145445 e prevendo como c 
ontrapartida 145 exemplares do livro (cláusula 
segunda - condições de apoio). O contrato foi 
firmado por Ricardo Anhesini e Pedro Augusto Melo 
por parte da KPMG.Em relação ao livro "O Fogo e o 
Homem", verifica-se o contrato assinado às fls. 
2.402/2.405 entre a KPMG e a MASTER PROJETOS E 
EMPREENDIMENTOS CULTURAIS em que há a 
previsão de recebimento pela KPMG de 5.000 
exemplares do livro, devendo ainda a empresa fazer 
dois tipos de aportes, uns vinculados à Lei Rouanet 
e outros não. O contrato também foi assinado por 
Ricardo Anhesini (este não denunciado) e Pedro 
Augusto Melo por parte da KPMG.Finalmente, em 
relação ao livro "A Água e o Homem", verifica-se às 
fls. 2394/2399 contrato assinado entre a KPMG e a 
MASTER EMPREENDIMENTOS CULTURAIS, em que 



há previsão de recebimento de 5.000 livros pela 
KPMG, devendo ainda a empresa fazer dois tipos de 
aportes, uns vinculados à Lei Rouanet e outros não. 
O aditivo ao contrato faz menção expressa ao 
Pronac 127126. O contrato também foi assinado por 
Ricardo Anhesini (este não denunciado) e Pedro 
Augusto Melo por parte da KPMG.Embora tenha 
negado as acusações, a prova existente nos autos 
dá conta de seu envolvimento no esquema, 
conforme delineado acima, especialmente quanto 
aos contratos assinados, com referência expressa 
ao Pronac. Quanto ao ponto, anoto que o artigo 18, 
3, da Lei Rouanet especifica os segmentos nos quais 
pode haver patrocínio por meio de dedução de 
tributo, não abrangendo os eventos ora 
tratados.Assim, há indícios suficientes do 
envolvimento de PEDRO MELO nas fraudes em 
questão juntamente com o GB, na qualidade de 
sócio e Presidente do Comitê Executivo da KPMG, 
havendo se envolvido diretamente na contratação 
das contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xix) MARIA DE LOURDES ROUVERI DE 
CAMARGOMARIA DE LOURDES foi denunciada na 
qualidade de responsável pelos projetos envolvendo 
o grupo LOJAS CEM, onde era gerente de contas a 
pagar. Conforme ela própria afirmou em seu 
depoimento junto à Polícia Federal, fazia a triagem 
dos projetos propostos. Confirmou ainda o 
recebimento de livros, 20.000 exemplares do 
"ingredientes do Brasil" e 8.000 de "Sabores de 



Noronha", embora afirme que acreditava que 
estavam dentro do limite legal. Foi apontada por 
CICERO DALLA VECCHIA, também funcionário das 
LOJAS CEM, como a responsável pela decisão sobre 
os aportes, conforme seu depoimento na Polícia 
Federal.No Relatório Geral dos Patrocinadores 
(Apenso V), tem-se e-mails interceptados entre a 
funcionária MARIA DE LOURDES e FELIPE AMORIM, 
em que Lourdes reclama da quantidade de livros a 
serem recebidos em contraprestação ao "patrocínio" 
ofertado em diferentes anos (fls. 88/99).Existem e-
mails e demais documentos trocados entre FELIPE 
AMORIM e MARIA DE LOURDES comprovando o 
número de exemplares que seriam recebidos pela 
empresa, bem como que se destinariam aos clientes 
que fizessem determinadas compras no varejo (fls. 
19/29) no Apenso XXXVII.Assim, há indícios 
suficientes do envolvimento de MARIA DE LOURDES 
nas fraudes em questão juntamente com o GB, na 
qualidade de Gerente de Contas a Pagar das LOJAS 
CEM, escolhendo e aprovando os projetos para a 
obtenção de contrapartidas ilícitas, com verba 
pública advinda da Lei Rouanet.(xx) JOSÉ DE 
MIRANDA DIASJOSÉ DIAS foi denunciado na 
qualidade de responsável pelos projetos envolvendo 
a empresa MAGNA, onde era Presidente. Em relação 
aos projetos envolvendo a empresa MAGNA, 
observo que muito embora exista prova de 
recebimento de possível contraprestação ilícita, 
consistente em exemplares acima do limite legal em 
relação ao livro "Fazendas Históricas e Culinária 



Caipira" pela empresa MAGNA (Pronac 145445), não 
há indícios de autoria do denunciado JOSÉ 
DIAS.Quanto ao ponto, anoto que o denunciado não 
foi objeto de investigação nos presentes autos, 
sendo que a empresa MAGNA não foi objeto de 
busca a apreensão. Não foram ouvidos o 
denunciado ou qualquer outro funcionário da 
empresa MAGNA nos presentes autos.No mais, 
conforme Relatório do IPL da Polícia Federal, não foi 
apurada autoria em relação aos fatos descritos da 
empresa MAGNA, motivo pelo qual as investigações 
sobre a empresa estão sendo conduzidas no IPL 
327/2016.Embora não citada na denúncia, anoto 
que foi encontrada declaração da empresa 
endereçada ao MinC afirmando que haveria recebido 
300 exemplares do livro (documento assinado por 
José de Miranda Dias - fls. 29/33 do Apenso XIX - 
Volume I). Porém, referido documento, de forma 
absolutamente isolada e sem que tenham sido 
efetuadas as investigações necessárias sobre a 
empresa ou o denunciado nesses autos, não 
suportam o recebimento da denúncia.É certo que a 
posição de sócio administrador pode ser suficiente 
em variados casos envolvendo crimes empresariais, 
por consistir, como regra geral, indício da autoria 
sobre quem detinha o poder de gerência da 
empresa. Porém, no caso específico dos presentes 
autos, que reuniu investigação complexa, com 
quebra de sigilo de dados e telemáticos, 
interceptações telefônicas, inúmeras diligências, 
prisões, conduções coercitivas, busca e apreensão e 



todas as demais diligências documentadas em mais 
de 60 volumes somente até o recebimento da 
denúncia, a mera afirmação de que o denunciado 
era Presidente da empresa não é suficiente para o 
recebimento da denúncia, nesses autos.É evidente 
que a rejeição da denúncia em relação ao 
denunciado nesses autos não implica a afirmação 
sobre a inexistência de indícios de autoria para os 
fatos apurados em IPL específico, que trata com 
maior profundidade dos fatos apurados a respeito 
da empresa MAGNA, envolvendo as fraudes do GB a 
respeito das verbas advindas da Lei Rouanet.(xxi) 
ADRIANO JOSÉ JUREINDINI DIASADRIANO DIAS foi 
denunciado na qualidade de responsável pelos 
projetos envolvendo a empresa MAGNA, onde era 
Vice-Presidente Executivo. Em relação aos projetos 
envolvendo a empresa MAGNA, observo que muito 
embora exista prova de recebimento de possível 
contraprestação ilícita, consistente em exemplares 
acima do limite legal em relação ao livro "Fazendas 
Históricas e Culinária Caipira" pela empresa MAGNA 
(Pronac 145445), não há indícios de autoria do 
denunciado JOSÉ DIAS.Quanto ao ponto, anoto que 
o denunciado não foi objeto de investigação nos 
presentes autos, sendo que a empresa MAGNA não 
foi objeto de busca a apreensão. Não foram ouvidos 
o denunciado ou qualquer outro funcionário da 
empresa MAGNA nos presentes autos.No mais, 
conforme Relatório do IPL da Polícia Federal, não foi 
apurada autoria em relação aos fatos descritos da 
empresa MAGNA, motivo pelo qual as investigações 



sobre a empresa estão sendo conduzidas no IPL 
327/2016.É certo que a posição de sócio 
administrador pode ser suficiente em variados casos 
envolvendo crimes empresariais, por consistir, como 
regra geral, indício da autoria sobre quem detinha o 
poder de gerência da empresa. Porém, no caso 
específico dos presentes autos, que reuniu 
investigação complexa, com quebra de sigilo de 
dados e telemáticos, interceptações telefônicas, 
inúmeras diligências, prisões, conduções coercitivas, 
busca e apreensão e todas as demais diligências 
documentadas em mais de 60 volumes somente até 
o recebimento da denúncia, a mera afirmação de 
que o denunciado era Vice-Presidente Executivo da 
empresa não é suficiente para o recebimento da 
denúncia, nesses autos.É evidente que a rejeição da 
denúncia em relação ao denunciado nesses autos 
não implica a afirmação sobre a inexistência de 
indícios de autoria para os fatos apurados em IPL 
específico, que trata com maior profundidade dos 
fatos apurados a respeito da empresa MAGNA, 
envolvendo as fraudes do GB a respeito das verbas 
advindas da Lei Rouanet.(xxii) JOHNY MUNETOSHI 
SUYAMAJOHNY SUYAMA foi denunciado na 
qualidade de responsável pelos projetos envolvendo 
a empresa NYCOMED/TAKEDA, onde era Presidente. 
Embora os contratos em nome da empresa que se 
encontram nos autos não tenham sido por ele 
assinados, tem-se indícios suficientes de sua 
autoria, na medida em que e-mails apreendidos 
demonstram não somente o seu pleno 



conhecimento e envolvimento nos projetos em 
questão, como tratam de negociações e 
agradecimentos pelas contrapartidas ilícitas 
recebidas pela empresa. Quanto ao ponto, destaca-
se e-mail de JOHNY SUYAMA às fls. 29 do Apenso 
XXXIII para ANTÔNIO BELINI E BRUNO BELINI 
sobre o sucesso do livro Sorrisos Brasileiros, bem 
como sobre alocação de outros recursos em projeto 
das "Fazendas Históricas e Culinária Caipira", com a 
formalização posterior do contrato, para liberação 
de verba.Além disso, no Relatório Geral dos 
Patrocinadores (Apenso V), verifica-se ainda a 
discrepância entre a quantidade de livros declarados 
ao MinC e os recebidos pela empresa, conforme e-
mails trocados entre BRUNO AMORIM e JOHNY 
SUYAMA e MARCELO TADEU.Assim, há indícios 
suficientes do envolvimento de JOHNY SUYAMA nas 
fraudes em questão juntamente com o GB, na 
qualidade de Gerente de Contas a Pagar das LOJAS 
CEM, escolhendo e aprovando os projetos para a 
obtenção de contrapartidas ilícitas, com verba 
pública advinda da Lei Rouanet.(xxiii) FLAVIA 
REJANE FAVARO MORENOFLAVIA MORENO foi 
denunciada na qualidade de responsável pelos 
projetos envolvendo a empresa NYCOMED/TAKEDA, 
onde era de Gerente de Comunicação. Em relação 
ao seu envolvimento nos fatos apurados, vide 
contrato firmado em 16/10/2014 por TAKEDA 
PHARMA LTDA. E KATIA DOS SANTOS PIAUHY, com 
referência expressa ao Pronac 148764, em que há 
previsão na Cláusula Terceira - Do Produto Cultural 



da contrapartida à patrocinadora na forma da 
entrega de 1.500 exemplares do livro "Alegria do 
Brasil". Referido contrato foi assinado por Katia dos 
Santos Piauhy como empreendedora e por Flavia 
Moreno e Veronica Falconel por parte da TAKEDA. 
Assim, há indícios suficientes do envolvimento de 
FLAVIA MORENO nas fraudes em questão 
juntamente com o GB, na qualidade de Gerente de 
Comunicação da empresa NYCOMED/TAKEDA, 
havendo se envolvido diretamente na contratação 
das contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xxiv) VERONIKA LAURA AGUDO 
FALCONELVERONICA FALCONEL foi denunciada na 
qualidade de responsável pelos projetos envolvendo 
a empresa NYCOMED/TAKEDA, onde era Diretora de 
Recursos Humanos. Em relação ao seu 
envolvimento nos fatos apurados, vide contrato 
firmado em 16/10/2014 por TAKEDA PHARMA LTDA. 
E KATIA DOS SANTOS PIAUHY, com referência 
expressa ao Pronac 148764, em que há previsão na 
Cláusula Terceira - Do Produto Cultural da 
contrapartida à patrocinadora na forma da entrega 
de 1.500 exemplares do livro "Alegria do Brasil". 
Referido contrato foi assinado por Katia dos Santos 
Piauhy como empreendedora e por Flavia Moreno e 
Veronica Falconel por parte da TAKEDA. Também 
consta o contrato assinado entre TAKEDA e VISION 
MÍDIA E PROPAGANDA se encontra às fls. 48/53 do 
Apenso XXXIII, com referência expressa ao Pronac 
137643 para realização de evento musical (contrato 



assinado por Michael Matos - e ste não denunciado - 
e Veronica Falconel da Takeda), em relação ao show 
de Toquinho.Tem-se ainda contrato assinado entre 
TAKEDA e VISION MÍDIA E PROPAGANDA às fls. 
22/23 do Apenso XXXIII, com referência expressa 
ao Pronac 127038 para realização de evento 
musical (contrato assinado por Michael Matos (este 
não denunciado) e Veronica Falconel da Takeda), 
em relação ao show de Toquinho.Assim, há indícios 
suficientes do envolvimento de VERONICA 
FALCONEL nas fraudes em questão juntamente com 
o GB, na qualidade de Diretora de Recursos 
Humanos da empresa NYCOMED/TAKEDA, havendo 
se envolvido diretamente na contratação das 
contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xxv) JOSYMARA RIBEIRO DE 
MENDONÇAJOSYMARA MENDONÇA foi denunciada 
na qualidade de responsável pelos projetos 
envolvendo o GRUPO COLORADO. Em relação aos 
indícios de autoria de JOSYMARA MENDONÇA, 
verifica-se que foi apontada por MARIA INÊS 
MARCORIO GUEDES MOREIRA DE CARVALHO, 
funcionária da empresa na área de RH, como 
responsável por tomar as decisões sobre os aportes 
em projetos culturais. Foi a primeira vez que a 
empresa fez projeto com o GB. "questionada sobre 
quais os custos da "Exposição Colorado", objeto do 
PRONAC citado, respondeu que foi totalmente 
custeada com recursos da Lei Rouanet" (fls. 1530). 
A exposição foi no próprio espaço do Grupo 



Colorado, em Guaíra. JOSYMARA MENDONÇA 
também afirmou em seu depoimento na Polícia 
Federal que foi a responsável pela aprovação do 
projeto em questão. O projeto cultural era sobre o 
cultivo da cana em nível mundial e regional, o que 
necessariamente envolvia contar a historia do pai 
da declarante, que trouxe a cana a Guaíra. O objeto 
não era prestar homenagem ao pai da declarante. 
Afirmou que recolheu aos cofres públicos o valor do 
incentivo fiscal.Além de admitir que foi de sua 
responsabilidade a aprovação do projeto, verifica-se 
ainda das fotos da execução do projeto (Relatório 
Geral dos Patrocinadores - Apenso V - fls. 112/124), 
em que consta a apresentação da denunciada em 
fotos da exposição, bem como e-mails que 
demonstrariam que a exposição se trataria de 
marketing institucional, uma forma de homenagear 
o fundador do Grupo Colorado, Oswaldo Ribeiro de 
Mendonça. Existem ainda outros documentos sobre 
a exposição no Apenso XXXIV.Assim, há indícios 
suficientes do envolvimento de JOSYMARA 
MENDONÇA nas fraudes em questão juntamente 
com o GB, na qualidade de responsável da empresa 
GRUPO COLORADO, havendo se envolvido 
diretamente na execução e recebimento das 
contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xxvi) MARIA ANTONIETA CERVETO 
SILVAMARIA CERVETTO foi denunciada na qualidade 
de responsável pelos projetos envolvendo a 
empresa CECIL. Em relação aos indícios de autoria, 



verifica-se que consta nos autos o contrato firmado 
entre CULT PRODUÇÕES DE ARTE, CULTURA E 
ESPORTE e CECIL encontra-se às fls. 37/44 do 
Apenso XXXV e cita expressamente o projeto junto 
ao MinC, sendo prevista como contrapartida à 
empresa a entrega de 1.600 exemplares do livro, 
conforme cláusula terceira - do produto cultural.Não 
há identificação de quem assinou pela CECIL. 
Porém, a funcionária da empresa EDNA DE PAULA 
SOUZA, além de confirmar o projeto de livros sobre 
a Itália porque os fundadores da empresa eram de 
origem italiana, bem como o recebimento da 
contrapartida ilícita de 1.600 exemplares, afirmou 
que quem assinou pela empresa teriam sido MARIA 
ANTONIETA CERVETTO e JOÃO BATISTA CERVETTO 
(este não denunciado). Conforme Relatório Geral 
dos Patrocinadores (Apenso V - 124/136), verifica-
se que o projeto na realidade se voltou à confecção 
de livro para marketing institucional dos 55 anos da 
empresa em questão. Nos e-mails interceptados, 
oferecem-se inclusive "combos" de eventos para a 
empresa, incluindo um show com artista a ser 
definido.Existem ainda diversos e-mails trocados 
entre EDNA e FELIPE AMORIM sobre o cronograma, 
produção do livro e parte jurídica do contrato. Em e-
mail entre CINTHIA ANHESINI e FELIPE AMORIM, 
citam-se ainda as datas de reuniões com membros 
da família Cervetto, dentre eles MARIA 
CERVETTO.Assim, há indícios suficientes do 
envolvimento de MARIA CERVETTO nas fraudes em 
questão juntamente com o GB, na qualidade de 



responsável da empresa CECIL, havendo se 
envolvido diretamente na execução e recebimento 
das contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xxvii) RODRIGO VENDRAMINI 
MACHADORODRIGO VENDRAMINI foi denunciado 
como responsável pelos projetos envolvendo a 
empresa SCANIA.Em relação aos indícios de autoria, 
no Relatório Geral dos Patrocinadores (Apenso V - 
fls. 137/166), constam e-mail apreendidos trocados 
entre FELIPE AMORIM e RODRIGO VENDRAMINI 
sobre os shows de 2015 a serem realizados com a 
verba dos Pronacs, em diversas cidades do 
Brasil.Existe ainda e-mail novamente entre FELIPE 
AMORIM e RODRIGO VENDRAMINI requerendo que 
sejam utilizados como fornecedores empresas 
indicadas pela própria SCANIA, que já seriam 
parceiras. RODRIGO VENDRAMINI participava 
ativamente do planejamento de execução das 
contrapartidas ilícitas.RODRIGO VENDRAMINI 
também foi citado por MICHELLE ANY GALEGO, 
funcionária do GB, em sua oitiva na Polícia Federal, 
que destacou que a própria Scania gerenciava os 
recursos. RODRIGO DA SCANIA organizava 
diretamente com seus fornecedores. Confirmou 
ainda a realização dos seguintes shows para a 
SCANIA: JORGE BEM JOR. CRISTÁLIA.Assim, há 
indícios suficientes do envolvimento de RODRIGO 
VENDRAMINI nas fraudes em questão juntamente 
com o GB, na qualidade de responsável pelos 
projetos da empresa SCANIA, havendo se envolvido 



diretamente na execução e recebimento das 
contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xxviii) JESPER MATHIAS 
CARLBAUNJESPER CARLBAUN foi denunciado como 
responsável pelos projetos envolvendo a empresa 
SCANIA.Embora existam diversos documentos 
comprovando a materialidade, notadamente o 
recebimento de diversas contraprestações ilícitas, 
tais como realizações de shows com artistas 
renomados em âmbito privado da empresa, não há 
indícios de autoria do denunciado JESPER 
CARLBAUN.Quanto ao ponto, anoto que o 
denunciado não aparece em qualquer documento 
apreendido (seja na sede do escritório do GB - vide 
Apenso XIX, Vol. II, seja na sede da SCANIA - vide 
Apenso XXXII). Além disso, também não teve 
qualquer e-mail interceptado ou foi citado nos 
demais e-mails envolvendo a empresa 
SCANIA.Existe em toda a investigação uma única 
menção a JESPER CARLBAUN, que foi citado no 
depoimento de Roberto Barral Fonseca, atual 
Diretor de Operações Comerciais da SCANIA. 
Roberto afirmou que JESPER MATHIAS CARLBAUN 
era o ex-Diretor de Operações Comerciais e que 
RODRIGO VENDRAMINI é seu subordinado.O outro 
funcionário da SCANIA ouvido, PER ORLOV 
SVEDLUND, limitou-se a esclarecer quem aprovava 
os projetos era a Operação Comercial: "que 
questionado sobre para quem na empresa são 
apresentadas essas propostas, respondeu que os 



vice-presidentes de Recursos Humanos e Relações 
Governamentais da área industrial são responsáveis 
por quais projetos culturais recebem os aportes da 
empresa", que o departamento de marketing está 
vinculado à Operação Comercial. O VP de recursos 
humanos da área industrial é Paulo Cambrea. VP de 
Relações Governamentais na área industrial é 
Rogério Rezende. Afirmou ainda que "após o 
cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, 
teve conhecimento de que os projetos culturais sob 
investigação foram aprovados pela Operação 
Comercial" (fls. 2259/2260).Em relação a JESPER 
CARLBAUN, a denúncia afirma simplesmente que 
"em se tratando de uma prática corriqueira e 
ininterrupta por mais de cinco anos, é inafastável a 
conclusão de que não seria determinada ou 
manipulada apenas por um mero funcionário do 
setor de marketing, havendo, portanto, fortes 
indícios do envolvimento do Diretor Gerals de 
Operações Comerciais, responsável pelo setor de 
marketing, nas atividades ilícitas" (fls. 
3194/3195).De fato, não é crível que apenas um 
funcionário se responsabilizasse inteiramente pelos 
projetos envolvendo a SCANIA e o GB. Porém, nada 
foi apurado em relação a JESPER CARLBAUN, sendo 
que a constatação de que era superior hierárquico 
de RODRIGO VENDRAMINI, de forma isolada e sem 
qualquer outro elemento de apoio nos autos, não 
pode ser considerado indício de autoria.No caso 
específico dos presentes autos, que reuniu 
investigação complexa, com quebra de sigilo de 



dados e telemáticos, interceptações telefônicas, 
inúmeras diligências, prisões, conduções coercitivas, 
busca e apreensão e todas as demais diligências 
documentadas em mais de 60 volumes somente até 
o recebimento da denúncia, a mera afirmação de 
que o denunciado era superior hierárquico de 
funcionário envolvido nas fraudes da empresa não é 
suficiente para o recebimento da denúncia.Assim 
sendo, considero inexistentes indícios de autoria em 
relação a JESPER CARLBAUN.(xxix) RICARDO 
MACIEL DE GOUVEIA ROLDÃORICARDO ROLDÃO foi 
denunciado como responsável pelos projetos 
envolvendo a empresa ROLDÃO.Em relação aos 
indícios de autoria, anoto a existência do contrato 
assinado entre ROLDÃO e INTERCAPITAL BELAS 
ARTES se encontra às fls. 23/27 do Apenso XXXI, 
mencionando expressamente o Pronac 1410776 e 
prevendo como contrapartida show da Orquestra 
Vila Lobos e intérprete a ser definido em conjunto 
pelas partes (Cláusula quarta - do produto 
cultural).Também se encontra nos autos o contrato 
assinado entre ROLDÃO e RABELLO 
ENTRETENIMENTO se encontra às fls. 32/34 do 
Apenso XXXI, mencionando expressamente o 
Pronac 1411265 e prevendo como contrapartida 
show da Orquestra Vila Lobos e banda J Quest 
(Cláusula quarta - do produto cultural).O contrato 
assinado entre ROLDÃO e ACADEMIA BRASILEIRA 
DE ARTE E CULTURA se encontra às fls. 36/40 do 
Apenso XXXI, mencionando expressamente o 
Pronac 148768 e prevendo como contrapartida 



show de orquestra e intérprete a serem definidos 
por ambas as partes (Cláusula quarta - do produto 
cultural). Existe ainda minuta do contrato entre 
ROLDÃO e VISION MÍDIA E PROPAGANDA às fls. 
65/70 do Apenso XXXI, com menção expressa ao 
Pronac 127063 e prevendo como contrapartida a 
apresentação de show com orquestra e intérprete a 
ser definido por ambas as partes (cláusula quarta, 
1º. - do produto cultural).Apesar de não estar 
identificada nominalmente no contrato a pessoa que 
assinou pela empresa, observo que ALEXANDRE 
PRIMO, funcionário que trabalhou na ROLDÃO no 
setor de marketing em 2015, afirmou em seu 
depoimento junto à Polícia Federal que o presidente 
da empresa que aprovava ou não os projetos em 
questão, sendo que quem assinou foi Ricardo 
Roldão, presidente da empresa. Assim, há indícios 
suficientes do envolvimento de RICARDO ROLDÃO 
nas fraudes em questão juntamente com o GB, na 
qualidade de responsável pelos projetos da e 
mpresa ROLDÃO, havendo se envolvido diretamente 
na contratação para recebimento das contrapartidas 
ilícitas em benefício exclusivo da patrocinadora, com 
verba pública advinda da Lei Rouanet.(xxx) ODILON 
JOSÉ DA COSTA FILHOODILON JOSÉ foi denunciado 
como responsável pelos projetos envolvendo a 
empresa CRISTÁLIA.Em sua oitiva perante a Polícia 
Federal, ODILON JOSE afirmou que era responsável 
pela decisão e aportes culturais de alguns projetos, 
outros de CIDA MATOS. Disse que os congressos 
eram de responsabilidade de CIDA MATOS. Negou o 



recebimento de dinheiro ou comissões. Confirmou 
apresentação de CAZUZA.Apesar de não ter sido 
encontrado contrato assinado por ODILON JOSÉ, ele 
foi citado por diversos membros do GB como 
responsável pelos projetos na CRISTÁLIA. Nesse 
sentido, destaco o depoimento de KATIA PIAUHY, 
que afirmou que fez reuniões com Aparecida, Lídia e 
Odilon da CRISTÁLIA.FABIO SALLES também 
afirmou que recebeu 20% de comissão em alguns 
projetos e que ODILON JOSÉ também teria uma 
quota nos desvios em relação à CRISTÁLIA.Michelle 
Galego, funcionária do GB, afirmou em seu 
depoimento que na CRISTÁLIA, tratava com 
ODILON. Por sua vez, BRUNO AMORIM e ANTÔNIO 
BELINI igualmente apontaram que tratavam dos 
projetos com ODILON JOSÉ. Ademais, os próprios 
funcionários ouvidos da CRISTÁLIA confirmaram 
que ODILON JOSÉ era o responsável pelos projetos, 
tais como APARECIDA RAFAEL DE MATOS e LIDIA 
ANDREATTA. OGARI PACHECO também confirmou 
que os projetos ficavam sob responsabilidade de 
ODILON.Dessa forma, verifica-se não somente a 
ciência e envolvimento na execução dos projetos e 
realização das contrapartidas ilícitas por ODILON 
JOSÉ, como também há indícios de que ele recebia 
até mesmo parte do dinheiro aportado de volta, em 
conjunto com outros denunciados.Assim, há indícios 
suficientes do envolvimento de ODILON JOSÉ nas 
fraudes em questão juntamente com o GB, na 
qualidade de responsável pelos projetos da empresa 
CRISTÁLIA, havendo se envolvido diretamente nas 



tratativas e execução das contrapartidas ilícitas em 
benefício exclusivo da patrocinadora, bem como em 
benefício próprio, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xxxi) OGARI DE CASTRO PACHECOOGARI 
PACHECO foi denunciado como responsável pelos 
projetos envolvendo a empresa CRISTÁLIA.Em 
relação aos indícios de autoria, consta nos autos o 
contrato entre a CRISTÁLIA e RABELLO 
ENTRETENIMENTO às fls. 32/36 do Apenso XXXVIII, 
com referência expressa ao Pronac 1411265 e 
prevendo como contrapartida à patrocinadora um 
show com a Orquestra Vila Lobos e o artista Frejat 
para 1.500 espectadores (cláusula quarta, 1). O 
contrato foi assinado por Paulo Roberto Gasperotti 
Sampaio (este não denunciado) e Ogari de Castro 
Pacheco por parte da Cristália.OGARI PACHECO 
também foi citado por membros do GB como 
responsável pelos projetos na CRISTÁLIA, 
juntamente com ODILON JOSÉ, tal como se 
depreende do depoimento de BRUNO AMORIM.A 
funcionária da CRISTÁLIA APARECIDA RAFAEL DE 
MATOS, Gerente de Eventos, que acompanha a 
execução dos eventos da empresa, apontou como 
poder de decisão Odilon e Ogari Pacheco. No mais, 
tinha conhecimento de shows e eventos embora 
afirme que achava que estavam dentro da lei. Por 
sua vez, OGARI PACHECO em seu depoimento junto 
à Polícia Federal afirmou que a aprovação de 
projetos era por Odilon Costa, da Diretoria 
Institucional, que é responsável por todas as ações 
institucionais da empresa. Não sabia que as 



contrapartidas eram ilícitas e os contratos passavam 
pelo jurídico da empresa. Não tinha acesso aos 
projetos aprovados pela Bellini. Achava que o 
conteúdo do projeto eram os próprios shows e que 
a patrocinadora seria beneficiada nos termos da lei. 
Confia plenamente em Odilon. Nunca pediu 
contraprestação ou condicionou o aporte de dinheiro 
a retorno à Santa Casa.Contudo, nesse momento 
processual, não prevalece sua versão frente às 
demais provas coligidas aos autos, especialmente 
levando-se em consideração o contrato assinado 
com referência expressa ao Pronac. Quanto ao 
ponto, anoto que o artigo 18, 3, da Lei Rouanet 
especifica os segmentos nos quais pode haver 
patrocínio por meio de dedução de tributo, não 
abrangendo os eventos ora tratados.Assim, há 
indícios suficientes do envolvimento de OGARI 
PACHECO nas fraudes em questão juntamente com 
o GB, na qualidade de responsável pelos projetos da 
empresa CRISTÁLIA, havendo se envolvido 
diretamente nas tratativas e contratação das 
contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.(xxxii) JOSÉ SETTI DIAZJOSÉ SETTI foi 
denunciado como responsável pelos projetos 
envolvendo a empresa DEMAREST. Em relação aos 
indícios de autoria, existe nos autos contrato às fls. 
1.109/1.116 contrato assinado por JOSÉ SETTI 
prevendo como contrapartida show de Fabio 
Porchat, no Teatro Net, para 700 pessoas, em 
apresentação exclusiva para os funcionários da 



patrocinadora. O contrato faz referência expressa ao 
Pronac 154771.Quanto ao ponto, observe-se que o 
advogado do GB, ALESSANDRO GUIMA, chegou a 
alertar para que fosse tirada do contrato a previsão 
de contrapartida ilícita, afirmando em e-mail 
interceptado que "não é prudente que um contrato 
de Lei Rouanet tenha como previsão de 
contrapartida um evento institucional, admiro muito 
que o Demarest tenha aceito" (Informação 
10/2016, fls. 1.101).Observe-se ainda que existe 
ligação de 12/03/2016, em que se comenta que o 
DEMAREST já sabe que estão fazendo coisa errada. 
Assim, embora com a recomendação do advogado 
do grupo, FELIPE AMORIM reputou ser 
desnecessário retirar a previsão da contrapartida do 
contrato, ante a ciência do DEMAREST (Informação 
10/2016, fls. 1.108).Em sua oitiva na Polícia 
Federal, MARCELA PRADO TORRES FONTES, 
Gerente de Marketing e Responsabilidade Social. Da 
empresa, afirmou que a Diretoria decidiu aportar no 
projeto "Celebração Musical", de Fábio Porchat. O 
contrato passou pelo departamento jurídico. 
Acreditava que o objeto do próprio Pronac era o 
show de Fabio Porchat, pois estava inserido no 
contrato, que achava que a apresentação exclusiva 
era uma contrapartida ao DEMAREST. Questionou 
sobre a publicação no DO com o projeto, sem a 
indicação de Fabio Porchat, ao que BRUNO AMORIM 
disse que a apresentação da orquestra seria a 
"contrapartida social". Afirmou ainda que quem 
assinou foi Paulo Coelho da Rocha (este não 



denunciado) e José Diaz, membros da Diretoria 
Executiva, bem como confirmou que "no contrato de 
patrocínio caberia ao GB (inclusive o cachê do 
artista Fábio Porchat pois acreditava que o evento 
fazia parte do próprio projeto cultural". Em sua 
oitiva na Polícia Federal, JOSÉ SETTI confirmou que 
fazia parte da Diretoria Executiva junto com PAULO 
ROCHA. O projeto tinha como única contrapartida 
alguns ingressos. Nunca aprovou o projeto 
Celebração Musical. Que somente soube do apoio do 
escritório neste Pronac após a deflagração da 
operação. Que assina inúmeros contratos e dentre 
esses assinou o contrato com a Rabello 
Entretenimento. Afirmou ainda acreditar que 
Marcela foi enganada por Bruno, pois ela questionou 
por email se o projeto não estava errado no 
contrato. Porém, Marcela não avisou sobre a 
divergência. Afirmou que o escritório arcou com 
todas as despesas do evento envolvendo o stand up 
de Fabio Porchat. Confirmou que o contrato passou 
pelo departamento jurídico do escritório. Não sabia 
do limite de ingressos que poderia ter direito como 
patrocinadora, pois não tinha acesso a esse dado. 
Contudo, nesse momento processual, não prevalece 
sua versão frente às demais provas coligidas aos 
autos, especialmente levando-se em consideração o 
contrato assinado com referência expressa ao 
Pronac. Quanto ao ponto, anoto que o artigo 18, 3, 
da Lei Rouanet especifica os segmentos nos quais 
pode haver patrocínio por meio de dedução de 
tributo, não abrangendo os eventos ora 



tratados.Assim, a existência de contrato com 
previsão à contrapartida ilícita e referência expressa 
a Pronac, assinado pelo denunciado, bem como 
demais provas acima citadas, constitui indícios 
suficiente de seu envolvimento nas fraudes em 
questão juntamente com o GB, na qualidade de 
responsável pelos projetos da empresa DEMAREST, 
havendo se envolvido diretamente na contratação 
das contrapartidas ilícitas em benefício exclusivo da 
patrocinadora, com verba pública advinda da Lei 
Rouanet.DAS CONDUTAS TÍPICASConforme 
referido, o recebimento da denúncia tem como foco 
os fatos narrados na peça acusatória, sendo 
irrelevante nesse momento a capitulação legal que 
foi dada pelo órgão acusador, desde que não 
implique alteração dos benefícios processuais penais 
a que teriam direito os denunciados.Dessa forma, 
eventual discussão sobre a capitulação dada pelo 
MPF a respeito das condutas é irrelevante nessa 
fase processual. Impende ressaltar que os fatos 
narrados constituem crimes plurissubjetivos, sendo 
que a sua exata tipificação demanda dilação 
probatória.Ademais, quanto aos pontos levantados 
pela defesa de JOSÉ DIAZ (fls. 3290/3294), tem-se 
que o delito tipificado no artigo 288 do Código Penal 
sequer exige a prática de crime, mas sim a reunião 
de três ou mais pessoas com a finalidade específica 
de praticar crimes.No que diz respeito à alegação de 
extinção da punibilidade pelo pagamento dos 
tributos que foram deduzidos, não pode ser 
acolhida. Observe-se que no crime tributário, a 



fraude é praticada com a finalidade de suprimir ou 
reduzir tributo, enquanto que, no presente caso, a 
dedução do tributo era a fraude (meio) para a 
obtenção da vantagem ilícita, consistentes nas 
contrapartidas ilegais.Com efeito, não se está diante 
de mero crime tributário, pois não se obtinha 
somente o não pagamento de tributos. Além da 
dedução tributária, as empresas obtinham as 
contrapartidas ilícitas, que eram justamente os 
shows, eventos e livros previstos contratualmente. 
Assim, as contrapartidas ilícitas recebidas 
constituíam justamente a vantagem indevida, sendo 
que a dedução de tributos constituía o meio para 
obtenção da referida vantagem, isto é, o meio 
fraudulento. Dessa forma, a dedução de tributo era 
o próprio modus operandi do esquema de desvio de 
recursos advindos da Lei Rouanet, o meio 
fraudulento para conseguir as contrapartidas 
ilícitas.Assim, conclui-se que os fatos não se 
esgotavam no não pagamento de tributos mediante 
fraude, mas iam além, na medida em que as 
empresas patrocinadoras, além de não pagar 
tributos, recebiam as contrapartidas ilícitas.Aliás, o 
pagamento dos tributos é previsto pela própria Lei 
Rouanet em caso de irregularidade, conforme artigo 
30:Art. 30. As infrações aos dispositivos deste 
capítulo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 
sujeitarão o doador ou patrocinador ao pagamento 
do valor atualizado do Imposto sobre a Renda 
devido em relação a cada exercício financeiro, além 
das penalidades e demais acréscimos previstos na 



legislação que rege a espécie.Conforme se verifica, 
a própria Lei Rouanet traz ressalva específica de 
que o pagamento do tributo indevidamente 
deduzido não implica prejuízo das sanções penais 
cabíveis. Diante do exposto, verifico que a denúncia 
está formalmente em ordem, bem como se 
encontram presentes a justa causa, as condições e 
pressupostos da ação, razão pela qual, RECEBO-A 
em relação a ANTÔNIO CARLOS BELLINI AMORIM, 
TÂNIA REGINA GUERTAS, BRUNO VAZ AMORIM, 
FELIPE VAZ AMORIM, ZULEICA AMORIM, FABIO 
CONCHAL RABELLO, FABIO LUIZ RALSTOM SALLES, 
CÍNTHIA APARECIDA ANHESINI, KATIA DOS 
SANTOS PIAUY, ELISÂNGELA MORAES PASTRE, 
CÉLIA BEATRIZ WESTIN DE CERQUEIRA LEITE, 
FÁBIO EDUARDO DE CARVALHO PINTO, CAMILA 
TOSTES COSTA, MARCO ANTÔNIO HAIDAR 
MICHALUATE, JUAN CORRAL, ADRIANA SEIXAS 
BRAGA, ELIZABETH CAMPOS MARTINS 
FONTANELLI, PEDRO AUGUSTO DE MELO, MARIA 
DE LOURDES ROUVERI DE CAMARGO, JOHNY 
MUNETOSHI SUYAMA, FLAVIA REJANE FAVARO 
MORENO, VERONIKA LAURA AGUDO FALCONEL, 
JOSYMARA RIBEIRO DE MENDONÇA, MARIA 
ANTONIETA CERVETO SILVA, RODRIGO 
VENDRAMINI MACHADO, RICARDO MACIEL DE 
GOUVEIA ROLDÃO, ODILON JOSÉ DA COSTA FILHO, 
OGARI DE CASTRO PACHECO e JOSÉ SETTI DIAZ. 
Em razão da ausência de indícios de autoria, 
REJEITO A DENÚNCIA em relação a JOSÉ DE 
MIRANDA DIAS, ADRIANO JOSÉ JUREINDINI DIAS e 



JESPER MATHIAS CARLBAUN.DA MEDIDA CAUTELAR 
REQUERIDAJunto ao oferecimento da denúncia, o 
MPF formulou requerimento cautelar para que as 
empresas GRUPO INTERMÉDICA NOTRE DAME, 
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, LOJAS CEM 
S/A, MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A, 
NYCOMED PHARMA LTDA. (TAKEDA PHARMA 
LTDA.), GRUPO COLORADO (Açúcar e Álcool 
Oswaldo Ribeiro de Mendonça Ltda.), CECIL S/A - 
Laminação de Metais, SCANIA (Scania Latin America 
Ltda., Scania Banco S/A e Scania Administração de 
Consórcio Ltda.), ROLDÃO Auto Serviço Comércio 
de Alimentos Ltda., CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. e DEMAREST - 
Almeida, Rotenberg e Boscoli Sociedade de 
Advogados de São Paulo sejam impedidas de se 
utilizarem de recursos de incentivo fiscal previstos 
na Lei Rouanet, até a conclusão final da ação 
penal.Tendo em vista os fatos narrados na 
denúncia, que dão conta da existência de esquema 
organizado de desvio de verbas advindas da Lei 
Rouanet, por meio da realização de contrapartidas 
ilícitas em benefício exclusivo das empresas 
patrocinadoras, bem como que referidas empresas 
deduziam tais verbas de seus impostos de renda 
devidos, e levando-se em consideração o montante 
desviado, que pode ultrapassar R$ 21.000.000,00 
(vinte e um milhões de reais), é de ser deferida a 
medida, a fim de que cesse a possibilidade de 
continuidade das fraudes perpetradas por parte das 
patrocinadoras.Observo que a decisão de fls. 



512/530 determinou somente a inabilitação das 
empresas vinculadas ao GRUPO BELLINI, não 
havendo naquela ocasião requerimento quanto às 
empresas patrocinadoras, que se beneficiavam do 
esquema.Assim sendo, DEFIRO A MEDIDA 
CAUTELAR REQUERIDA em relação às empresas 
GRUPO INTERMÉDICA NOTRE DAME, KPMG 
AUDITORES INDEPENDENTES, LOJAS CEM S/A, 
NYCOMED PHARMA LTDA. (TAKEDA PHARMA 
LTDA.), GRUPO COLORADO (Açúcar e Álcool 
Oswaldo Ribeiro de Mendonça Ltda.), CECIL S/A - 
Laminação de Metais, SCANIA (Scania Latin America 
Ltda., Scania Banco S/A e Scania Administração de 
Consórcio Ltda.), ROLDÃO Auto Serviço Comércio 
de Alimentos Ltda., CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. e DEMAREST - 
Almeida, Rotenberg e Boscoli Sociedade de 
Advogados de São Paulo, determinando que sejam 
impedidas de se utilizarem de recursos de incentivo 
fiscal previstos na Lei Rouanet, até a conclusão final 
da ação penal.Com relação à empresa MAGNA 
SISTEMAS CONSULTORIA S.A., resta indeferida a 
medida, tendo em vista que a denúncia foi rejeitada 
em relação às únicas pessoas denunciadas nos 
presentes autos com ligação com a empresa 
MAGNA, quais sejam JOSÉ DE MIRANDA DIAS e 
ADRIANO JOSÉ JUREINDINI DIAS, de modo que não 
subsiste o fundamento do requerimento formulado 
no sentido de que haveria forte indício de 
envolvimento de seus representantes, diretores ou 
funcionários ora denunciados no esquema.Oficie-se 



à Receita Federal e ao MinC sobre a presente 
decisão.DEMAIS PROVIDÊNCIAS2. Nos termos do 
que dispõe o artigo 396, do Código de Processo 
Penal, com a redação dada pela Lei nº 
11.719/2008, citem-se os denunciados para 
responder à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 
devendo a Secretaria fazer constar no mandado ou 
na carta precatória citatória todos os endereços 
constantes dos autos, certificando que assim 
procedeu.Deverá também a Secretaria pesquisar 
nos sistemas disponíveis que dão acesso a banco de 
dados, o endereço dos ora denunciados, juntando a 
pesquisa aos autos, devendo esses endereços, caso 
não constem do feito, serem incluídos no mandado 
ou na carta precatória.Os denunciados, na mesma 
oportunidade, deverão ser intimados para 
esclarecer ao Oficial de Justiça se têm condições 
financeiras de constituir advogado e de arcar com o 
pagamento de honorários advocatícios. Na resposta, 
poderão arguir preliminares e alegar tudo o que 
interesse às defesas, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 
sua intimação, quando necessário (Art. 396 - A, 
CPP).Consigne-se que as testemunhas a serem 
arroladas deverão ser devidamente qualificadas, nos 
termos do art. 396-A, caput, do Código de Processo 
Penal. Ademais, não há necessidade de arrolar 
como testemunhas pessoas que não deponham 
sobre o fato narrado na denúncia, mas apenas 
sobre a pessoa do acusado ("testemunha de 



antecedentes"). Nesse caso, o depoimento de tais 
pessoas pode ser substituído por declaração por 
escrito, a ser apresentada juntamente com 
as alegações finais. 3. Se, citados pessoalmente ou 
por hora certa, os acusados não constituírem 
defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 
Pública da União, que deverá ser intimada para os 
fins do artigo 396, do CPP.Frustrada a tentativa de 
citação pessoal nos endereços constantes dos autos 
e não ocorrendo a hipótese de citação por hora 
certa, deverá a Secretaria proceder à citação por 
edital, com prazo de 15 dias. 4. Requisitem-se as 
folhas de antecedentes e as informações criminais 
dos réus aos órgãos de praxe (inclusive do Estado 
de seu domicílio e origem, se for o caso). 
Oportunamente, solicitem-se as certidões 
consequentes, se for o caso.5. Em atenção ao 
princípio da economia processual, os acusados, no 
momento da citação, também deverão ser 
cientificados de que, no caso de absolvição sumária, 
sua intimação se dará por meio do defensor 
constituído ou público.6. Encaminhem-se os autos 
ao SEDI para alteração da classe processual, a 
situação da parte e alteração do assunto ou 
requisite-se através de e-mail, na forma autorizada 
pelo Prov. 150/2011-CORE.7. Tanto quanto possível 
e em atenção aos princípios da celeridade e da 
economia processual, a Secretaria deverá utilizar os 
meios eletrônicos disponíveis para as comunicações 
entre Juízos e outros órgãos.8. Diante dos diversos 
pedidos de vistas e carga, proceda a Secretaria à 



digitalização integral dos autos, possibilitando às 
partes o seu acesso sem prejudicar o cumprimento 
pela Secretaria das determinações supra 
estabelecidas.9. Transfiro o SIGILO DOS AUTOS de 
SEGREDO DE JUSTIÇA para SIGILO DE 
DOCUMENTOS. Anote-se.Dê-se ciência ao MPF. São 
Paulo, 05 de dezembro de 2017. FLAVIA SERIZAWA 
E SILVAJuíza Federal Substituta 


