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TERMO DE DECLAjiAÇÕES

que presta

CARLOSFELISBERTONASSER

Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2018, às 8:00 horas, na Rua Pasteur, 278, apto

121, perante Lyana Helena Joppert KalluC Procuradora da República, esteve

CIARLOS FELISBERTO NASCER, brasileiro, solteiro, servidor público, advogado

OAB-PR 3631, nascido aos 12/01/1940, natural de lgarapava-SR. ütlho de Bady

Nasser e de Adelina Buííàra Nasser, CPF 042.712.977-04, RG 27.971-9WR, residente

na Rua Pasteur, 278, ap. 121 , Bairro Batel, Curitiba/PR (onde cumprido na data de

bole mandado de busca e apreensão), te]efone (41) 3224-6777 e (041) 999 ] 14888, e-

mail <carlosnasser2@vahoo:coma, ouvido espontaneamente na presença dos agentes

de polícia Bderal ADRIANO RODRIGUES MAGALHÃES(matrícula 7116) e

RAFAEL BELLO (matrícula 17120), bem como de sua irmã ERCILIA MARCA
NASSER VIECILLI, às perguntas que Ihe foram formuladas pela Procuradora da

República RESPONDEU; QUE por ser advogado dispensa a presença de advogado

para Ihe acompanhar; QUE possui cargo em comissão na Casa Civil, fazendo

assessoria do Govemador Bato Richa; QUE como renda recebe cerca de RS 7.000,00

(sete mil reais) da Casa Civil mais aposentadoria de R$ 4.000,00(quatro mil reais);

QUE na sua atividade na Casa Civil nunca fez qualquer intervenção na área de
concessões de rodovias; QUE não tem qualquer atuação perante a TRIUNFO e a RIO

TIBAGl; QUE. no entanto, quando Ihe foi apresentado cartão da TPI TRIUNFO
PAlITICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA em seu nome, na qualidade de
consultor, disse prestar assessoria jomalística para tal empresa; QUE nunca recebeu

valores da TRIUNFO e RIO TIBAGl; QUE nunca hz pente de sociedade comercial

alguma; QUE, perguntado, no entanto, sobre a POWER MARKETING, afirmou que

a empresa nunca teve atividade, nem recebeu valores expresyvos; QUE a POWER
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MARKETING não possui clientes e que foi apenas uma expectativa de atuação na

área de .jomalismo; QUE perguntado sobre NEY MARCELO e HAMILTON VALLl!
MACHADO, disse não conhecer tais pessoas; QUE indagado sobre o porquê do

nome e telefone de NEY MARCELO estar em doeu:mantos apreendidos em sua

residência, disse que nas suas relações políticas eventualmente isso pode te:r

acontecido, mas não se recorda de tal pessoa; QUE, iigualmente, perguntado sobra:

ligações telefonicas que teve com HAMll.TON VALLIE MA(l:HADO, afirmou que

tem recordações superülciais, não sabendo dizer em que: empresa ele atum; QUE não

conhece HEL10 0GAMA; QUE. no entanto, perguntado sobr: o porquê do nome c

telefone de HEL10 0GAMA estar em agenda apreend-ida CHI sua residência, dias.3

também que nas suas relações políticas tem contato com muitas pessoas, mas que não

tcm relações com o "japonês"; QUE perguntado sobre ANTONIO QUEIROZ.

inicialmente disse desconhecer tal pessoa, mas, posteriorment:s, perguntado sobre e-

mails que trocaram acerca de um contrato que envolvia a TltlUNFO e a POWER

MARKETING, disse não se recordar dos; e-maias e nem do cor trato citado; QUE não

conhece, nem nunca ouviu falar de NELSON LEAL, CtILSOlfq BECKER-T, OSCAJ{

GAYER; QUE não possui qualquer ingerência na área de concessões de pedágios ;

QUE nas suas contas correntes possui apenas valores provenientes de salários, nunca

tendo realizado saques expressivos em espécie; QUE a I'OWER MARKKETING não

chegou a ter sede, porque foi uma tentativa de participação ':m empresa comercial

que não íüncionou; QUE não se recorda de nenhum trai)alho que a POWEl{
MARKETING tenha realizado; Que nunca recebeu valores provenientes da POWEl{

MARKETING em contas pessoais; QUE não conhece a "Empresa Nova União de

Participações"; QUE conhece ALEXANDRE RADTKE, Edis é seu amigo do
mercado financeiro, não se recordando de pagamentos em fa\ or dessa pessoa; QU):

não conhece SANDRO ANTONIO DE LIMA com profilndi(lado, podendo ter tido

contados telefónicos ou através de e-mails de forma superHicl al com ele; QUE não

costumava manter contato com pessoas do GRUPO TRll-JNFO para tratar de

questões atinentes à empresa; QUE conhece Paulo Roberto Nlines Guedes como un

economista brilhante, já tendo prestado assessoria a elle. Nada mais a declarar, eu,
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Lyana Helena Joppert Kalluf, li e assinei, assim como o leu ERCILIA MARIA

NASSER VIECILLI, para o declarante.

PROCUliADORDAREPÚBLICA
ERCÍLIA MARIA NASCER VIECILL
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