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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5052288-41.2017.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: RODRIGO TACLA DURAN

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de pedidos de buscas e apreensões, prisões cautelares e bloqueio de bens formulados pelo
MPF e relacionados ao inquérito 5004606-51.2017.4.04.7013 (evento 1).

2. Houve juntada de documentos em complementação nos eventos 3, 4, 5 e 6.

3. Referido inquérito foi instaurado para apurar supostos casos de corrupção relacionados a contratos
de concessões de rodoviárias federais no Estado do Paraná.

4. No curso das investigações, constatada a aparente utilização de esquemas lavagem de dinheiro
também empregados na assim denominada Operação Lavajato, notadamente os comandados por Adir Assad e
Rodrigo Tacla Duran.

5. Como consequência, o inquérito e processos acessórios foram remetidos a este Juízo em
06/11/2017 pela Vara Federal de Jacarezinho.

6. São os seguintes os processos acessórios:
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a) 5002963-29.2015.4.04.7013 e 5001010-59.2017.4.04.7013, de quebra de sigilo bancário e fiscal

b) 5004085-43.2016.4.04.7013, de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos;

c) 5009476-42.2017.4.04.7013, de busca e apreensão e que ficou prejudicada; e

d) 5009671-27.2017.4.04.7013 e 5009678-19.2017.4.04.7013, de interceptação telefônica não
implementadas.

7. O MPF manifestou-se pela competência deste Juízo por conexão (evento 27 do inquérito 5004606-
51.2017.4.04.7013).

8. Este Juízo, por despacho de 21/11/2017 (evento 29 do inquérito 5004606-51.2017.4.04.7013),
reconheceu provisoriamente a competência, uma vez presente fundada suspeita de que a Empresa Concessionária
de Rodovias do Norte (Econorte), CNPJ 02.222.736/0001-30, controlada por TPI - Triunfo Participações e
Investimentos S/A (Grupo Triunfo), teria utilizado os serviços de Adir Assad e de Rodrigo Tacla Duran, cujas
condutas constituem objeto de processos instaurados perante este Juízo, para ocultar e dissimular produto de crime
de corrupção.

8. Transcreve-se trecho da decisão:

"Informa o MPF que, no âmbito das investigações realizadas na assim denominada Operação Lavajato, teria sido
constatado que Rodrigo Tacla Duran, da sociedade Tacla Duran Sociedade de Advogados, teria atuado na
intermediação de valores para agentes públicos ou na realização de operações financeiras espúrias para o Grupo
Odebrecht, fatos estes investigados no âmbito da Operação Lavajato.

Rodrigo Tacla Duran, de fato, responde perante este Juízo à ação penal 5019961-43.2017.4.04.7000  e teve a sua
prisão preventiva decretada no processo 5035144-88.2016.404.7000. No curso das investigações, refugiou-se no
exterior.

Alega o MPF que as empresas Construtora Triunfo e a TPI - Triunfo Participações e Investimentos S/A teriam
depositado cerca de R$ 4.938.985,00 em contas da sociedade Tacla Duran Sociedade de Advogados. Só a Econorte
teria depositado cerca de R$ 1.212.985,00.

Na mesma linha, alega o MPF que Adir Assad foi identificado, no âmbito da Operação Lavajato, como também
envolvido na intermediação de pagamentos a agentes públicos através de diversas empresas de fachada. Adir Assad já
foi condenado por crime de lavagem de dinheiro na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, inclusive em segunda
instância, estando também denunciado na ação penal 5037800-18.2016.404.7000.
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Segundo o MPF, foram identificados depósitos de R$ 62.431.136,91 do Grupo Triunfo, sediado em Curitiba, em favor
de contas controladas por Adir Assad, como as titularizadas pelas empresas Legend Engenheiros e JSM Engenharia.

Mais recentemente, Adir Assad celebrou acordo de colaboração premiada, processo 5035490-05.2017.404.7000
perante este Juízo. Em depoimento juntado no evento 27, anexo21, admitiu que prestou serviços espúrios ao Grupo
Triunfo, realizando entregas a ele, em Curitiba, de valores vultosos em espécie e que eram previamente transferidos a
suas empresas mediante simulações de contratos de prestação de serviços.

Alega o MPF que há fundada suspeita de que os serviços dos dois referidos operadores, Rodrigo Tacla Duran e Adir
Assad, tenham sido utilizados para intermediar pagamentos aos agentes públicos da área de transporte ou para
produzir fraudulentamente dinheiro em espécie com esse desiderato, com a utilização dos mesmos mecanismos
fraudulentos utilizados para intermediação ou pagamentos em favor de agentes da Petrobrás, o que geraria conexão
daqueles feitos com processos em trâmite perante este Juízo. Cita precedentes da instância recursal e da superior.

Provisoriamente, vislumbram-se inicialmente crimes federais, pois os acertos de corrupção estariam relacionados a
benefícios obtidos por concessionárias de serviços de pedágio em rodoviárias federais.

Além disso, descrito suposto pagamento de vantagem indevida a agente público federal, no mesmo contexto dos
pagamentos a agentes públicos estaduais.

Há, como adiantado, condutas que podem ser enquadradas como lavagem de dinheiro, o que determina a competência
das varas especializadas em lavagem de Curitiba.

Como se não bastasse, parte dos fatos teria ocorrido em Curitiba, sendo aqui a sede do Grupo Triunfo, aqui sendo
entregues os valores em espécie por Adir Assad e aqui também residindo boa parte dos agentes públicos supostamente
beneficiados com propina.

Por outro lado, há fundada suspeita de que, para o pagamento de propina ou nas condutas características da lavagem,
tenham sido utilizados os serviços e estruturas disponbilizadas por Rodrigo Tacla Duran e Adir Assad, já investigados e
processados por este Juízo no âmbito da Operação Lavajato.

Tenho presente que as regras de conexão e continência previstas nos arts. 76 e 77 do CPP têm propósitos
eminentemente práticos, visam elas evitar julgamentos contraditorios e dispersão de provas, esta última dificultando
processo e julgamento.

A utilização de mecanismos comuns de lavagem de dinheiro, centrados nos mesmos profissionais dedicados a essa
tarefa, Roberto Tacla Duran e Adir Assad, é elemento suficiente de conexão a recomendar a reunião das investigações e
processos para julgamento conjunto.

Afinal, dispersar os casos e provas da atividade de lavagem de Roberto Tacla Duran e Adir Assad, em todo o território
nacional prejudicará as investigações e a compreensão do todo.
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Isso é especialmente apropriado quando os fatos, como aparentam ser o caso, ocorreram total ou majoritariamente no
Estado do Paraná e ainda envolvem condutas de lavagem de dinheiro, estas submetidas às varas especializadas de
Curitiba.

É certo que atualmente o cerne da Operação Lavajato consiste na apuração do pagamento sistemático de vantagem
indevida em contratos da Petrobrás, o que não é o caso aqui.

Em sua origem, porém, o foco da investigação era a atividade criminosa de quatro operadores dedicados à prática de
crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.

Ilustrativamente, no âmbito da Operação Lavajato, já foi inclusive julgado crime de tráfico internacional de drogas e a
lavagem subsequente do produto (ação penal 5025687-03.2014.404.7000), o que não está relacionado diretamente aos
crimes no âmbito da Petrobrás.

Portanto, não se confundindo a Operação Lavajato unicamente com acertos da corrupção em contratos da Petrobrás,
envolvendo o caso crimes federais, inclusive de lavagem, tendo eles ocorrido em parte em Curitiba e havendo elemento
de conexão com crimes que já constituem objeto de processos perante este Juízo, é o caso de reconhecer
provisoriamente a competência deste Juízo e sem prejuízo de reavaliação após o término das investigações ou eventual
oferecimento de denúncia."

9. Em síntese, há fundada suspeita de que Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran atuavam,
separadamente, como profissionais da lavagem de dinheiro. As atividades ilícitas de ambos constituem objeto de
processos em trâmite nesta Vara, no âmbito da Operação Lavajato (v.g.: 5019961-43.2017.4.04.7000,  5035144-
88.2016.404.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000, 5037800-18.2016.404.7000 e 5035490-05.2017.404.7000).

10. Por outro lado, os supostos crimes de corrupção que constituem objeto do inquérito 5004606-
51.2017.4.04.7013, consistentes no pagamento de vantagem indevida em acertos de corrupção entre agentes
públicos federais e estaduais com empresa concessionária de rodovias federais no Estado do Paraná, seriam
antecedentes a esses crimes de lavagem, tendo ela se servido do serviços ilícitos daqueles para atividades
criminosas, presentes causas de conexão e continência dos arts. 76 e 77 do CPP.

11. Passa-se então a examinar os requerimentos.

12. Segundo a representação do MPF, a concessionária Empresa Concessionária de Rodovias do
Norte (Econorte), controlada por TPI - Triunfo Participações e Investimentos S/A (Grupo Triunfo), e outras
empresas do mesmo grupo, teriam realizado supostos pagamentos de vantagem indevida a agentes públicos do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, do Departamento de Estradas de Rodagem do
Paraná - DER/PR e da Casa Civil do Paraná.



22/02/2018 Evento 7 - DESPADEC1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701513601606203930074418898380&evento=701513601606203930074420144155&key=4469a5abb87a0ee198da152f06… 5/46

13. As empresas componentes do Grupo Triunfo estão relacionadas no link
http://www.sustentabilidade2012.triunfo.com/pt-br/as-empresas.

14. Foram ainda constatados indícios de enriquecimento ilícito por partes destes agentes públicos,
inclusive mediante condutas de ocultação e dissimulação.

15. Foram ainda constatados milionários depósitos sem causa em contas de empresas relacionas aos
já referidos Rodrigo Tacla Duran e Adir Assad.

16. Nessa fase processual, ainda de investigação, descabe o exame aprofundado de fatos e provas.

17. Necessário, porém, para decidir sobre as buscas, bloqueios e prisões cautelares requeridas,
examinar, em cognição sumária e sinteticamente, essas provas, a fim de verificar se há causa fundada para tanto.

a) Depósitos em contas relacionadas a Rodrigo Tacla Duran:

18. Rodrigo Tacla Duran responde perante este Juízo à ação penal 5019961-43.2017.4.04.7000  e teve
a sua prisão preventiva decretada no processo 5035144-88.2016.404.7000. No curso das investigações, refugiou-se
no exterior.

19. No processo 5048976-28.2015.4.04.7000, foi, a pedido do MPF, decretada a quebra do sigilo
fiscal e bancário dele e de suas empresas.

20. Há fundada suspeita de que ele, profissionalmente, estaria envolvido em condutas de ocultação e
dissimulação de recursos de origem e propósitos ilícitos, inclusive na intermediação de vantagem indevida a
agentes públicos.

21. Segundo consta na denúncia na aludida ação penal, a UTC Engenharia, empresa investigada na
Operação Lavajato, teria realizado depósitos de cerca de R$ 54 milhões de reais em contas controladas por Rodrigo
Tacla Duran, a Economocell do Brasil Ltda., TWC Participações Ltda. e Tacla Duran Sociedade de Advogados
Ltda.

22. Também segundo a denúncia, através de conta em nome off-shore controlada pelo Grupo
Odebrecht, em nome da Constructora Internacional Del Sur, teriam sido depositados cerca de USD 12,7 milhões
em conta em nome da off-shore Vivosant Corporation SA, mantida no Banco Pictet & Cilt, agência de Singapura,
que era controlada por Rodrigo Tacla Duran.
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23. Para ambas as operações, há depoimentos, como o do então Presidente da UTC Ricardo Ribeiro
Pessoa, de que os depósitos eram destinados a propiciar recursos em espécie para o pagamento de vantagem
indevida a agentes públicos.

24. Os fatos estão bem sintetizados na decisão de recebimento da denúncia na ação penal 5019961-
43.2017.4.04.7000 (evento 4).

25. Já na presente representação (evento 1), afirma o MPF que as empresas do Grupo Triunfo,
controlada por TPI - Triunfo Participações e Investimentos S/A, teriam depositado cerca de R$ 4.938.985,00 em
contas da sociedade Tacla Duran Sociedade de Advogados.

26. Há aqui certa divergência, pois, no Relatório de Informação nº 25/2017 (evento 5, anexo2, fls. 14-
15), consta afirmação de que o total repassado pelo Grupo teria sido de R$ 1.792.431,50, sendo necessário
esclarecimento oportuno pelo MPF.

27. De todo modo, é certo que a Empresa Concessionária de Rodovias do Norte (Econorte) seria uma
dessas empresas e teria depositado, somente ela, cerca de R$ 1.058.714,50 entre 2012 a 2014 em contas da Tacla
Duran Sociedade de Advogados.

28. Diante dos depósitos, o MPF promoveu a intimação da Econorte para que esclarecesse os
pagamentos.

29. A empresa Econorte apresentou resposta em 13/06/2017 (evento 1, anexo311), encaminhando
documentos e informando que as tratativas com a Tacla Duran teriam sido feitas com Hermes Benith de Oliveira,
na ocasião Gerente de Controladoria da Triunfo Participações e Investimentos S/A.

30. Juntou proposta de contrato, contrato, cópias de mensagens eletrônicas e livros encadernados com
pareceres jurídicos feitos pela Tacla Duran Advogados com a Cioffi Carratu Advogados. Cópias desses livros
foram juntados pelo MPF no evento 4, anexo2 a anexo6.

31. Nas mensagens eletrônicas, chama a atenção o fato de que não há discussão sobre os serviços
prestados pelo escritório, mas apenas sobre os pagamentos.

32. As únicas mensagens que tratam de serviços tem como responsável Jean Rodrigo Cioffi, do
escritório Cioffi Carratu Advogados. Nelas, verifica-se que o serviço, embora contratado com a Tacla Duran
Sociedade de Advogados, teria sido prestado por outro escritório de advocacia (v.g.: na mensagem na fl. 23 do
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anexo313, evento 1). Com efeito, nelas afirma-se que "nosso escritório iniciará os trabalhos definidos no escopo do
contrato firmado com a Tacla Advogados".

33. Embora o escritório Cioffi Carratu Advogados realize todo o trabalho, observa-se que os
pagamentos efetuados pela Econorte são muito maiores para o escritório Tacla Duran do que para ele. Com efeito,
em pagamento realizado em julho de 2014, o escritório Cioffi recebeu R$ 33.000,00 e o Tacla Duran R$
297.000,00 (evento 1, anexo315, fls. 1-4). Os pagamentos nos demais meses seguem a mesma proporção.

34. A Construtora Triunfo, responsável por depósitos de R$ 319.344,00 na conta da Tacla Duran
Sociedade de Advogados, foi igualmente intimada pelo MPF, mas não prestou esclarecimentos.

35. Em depoimento ao MPF, Ivan Humberto Carratu, do escritório Cioffi Carratu Advogados,
declarou que seu escritório fez todo o trabalho para o Grupo Triunfo e que por ele recebeu cerca de R$ 250.000,00.
O escritório de Tacla Durana nada teria feito e não teria estrutura para tanto. Indicou as pessoas de Sandro Lima e
Hermes de Oliveira como seu contato no Grupo Triunfo (evento 1, anexo319, fls. 28-30). Os serviços teriam sido
prestados em 2014, não tendo ele qualquer relação com contratos entre Tacla Duran e o Grupo Triunfo anteriores.
Transcrevem-se trechos:

"(...) que o depoente também foi sócio do escritório de advocadia Cioffi Carratu Advogados Associados e em 2014
foram convidados pelo Rodrigo Tacla Duran para fazer uma due dilligence nas empresas do Grupo Triunfo
Particpações; (...) que o escritório de Rodrigo Tacla Duran não tinha estrutura para prestar o serviço e pediu para o
depoente auxiliar; (...) que recebeu pelo serviço aproximadamente R$ 250.000,00 diretamente da TPI; que, em relação
ao trabalho da Cioffi Carratu, Rodrigo Tacla Duran praticamente não prestou serviços, terceirizando todos os serviços
para o escritório do depoente; (...) que, perguntado qual a razõa pela qual o escitório Tacla Duran recebeu R$
4.938.985,00 sem prestar serviço, enquanto o depoente prestando o serviço recebeu apenas R$ 250.000,00, o depoente
afirma que não sabia que Tacla Dura estava recebendo esses valores; (..)"

36. O depoimento de Jean Rodrigo Cioffi ao MPF é na mesma linha (evento 1, anexo319, fls. 32-34).
Confirmou que o livros encadernados apresentados pela Econorte ao MPF referem-se aos serviços por ele
prestados e que o escritório Tacla Duran nada realizou. Também afirma que teria recebido cerca de trinta e três mil
reais de cada uma das cinco empresas do Grupo Triunfo e que desconhecia os valores pagos a Tacla Duran.
Transcrevem-se trechos:

"que Ivan Humberto Carratu apresentou este cliente [Grupo Triunfo] e pediu para colocar o nome de Tacla Duran no
trabalho final, embora Tacla Duran nada tenha feito neste serviço; (...) que o depoente realizou o trabalho para cinco
empresas do Grupo Triunfo; que para empresa do Grupo Triunfo, o depoente recebeu R$ 33.000,00 de honorários
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advocatícios por empresa; (...) que apresentado ao depoente os cinco volumes encadernados, apresentados pela
Econorte como prova de prestação do serviço, o depoente confirma a veracidade dos documentos referentes a um
contrato firmado em 2014, não em 2012; (...)"

37. Ouvido Santo Antônio de Lima pelo MPF, que é gerente financeiro do Grupo Triunfo, ele
declarou que não se recordava do contrato e que não saberia "se os serviços contratos por Tacla Duran foram
efetivamente prestados" (evento 1, anexo319, fls. 46-48). Afirma que realizou os pagamentos, mas não saberia
dizer que teriam ordenado a contratação de Tacla Duran. Após a intimação do MPF, a empresa teria localizado os
aludidos cinco volumes encadernados como consistentes no serviço prestado. Outro empregado do Grupo Triunfo,
Hermes Benith de Oliveira, prestou depoimento similar (evento 1, anexo319, fls. 51-52).

38. Os elementos probatórios já colacionados indicam que Grupo Triunfo teria simulado a
contratação dos serviços do escritório de advocacia Tacla Duran Advogados Associados e que, através dessa
simulação, teria transferido a ele cerca de R$ 4.938.985,00. Apenas parte menor dos valores teria servido para
remunerar serviços jurídicos efetivamente prestados, mas por outro escritório de advocacia. Considerando o modus
operandi de Rodrigo Tacla Duran, conforme fatos em apuração na ação penal 5019961-43.2017.4.04.7000,
especificamente a sua atuação para o Grupo Odebrecht e para a UTC Engenharia, é provável que, através deste
estratagema, o Grupo Triunfo tenha realizado pagamentos em espécie a agentes públicos ou gerado recursos em
espécie com essa finalidade.

b) Depósitos em contas relacionadas a Adir Assad

39. Adir Assad foi identificado, no âmbito da Operação Lavajato, como também envolvido na
intermediação de pagamentos a agentes públicos através de diversas empresas de fachada. Adir Assad já foi
condenado por crime de lavagem de dinheiro na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, inclusive em segunda
instância, estando também denunciado na ação penal 5037800-18.2016.404.7000.

40. Na sentença prolatada na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, restou provado de que ele seria
o verdadeiro controlador das contas em nome das empresas Legend Engenheiros Associados, a Power To Ten
Engenharia Ltda., a Rock Star Marketing Ltda., a Soterra Terraplanagem e Locação de Equipamentos, a SM
Terraplanagem Ltda. e a JSM Engenharia e Terraplanagem. Naquele caso, provado que empresas fornecedoras da
Petrobras depositaram nessas contas com o objetivo de gerar recursos para sucessivos pagamentos a executivos da
Petrobras.
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41. Na representação em exame,  foram identificados, segundo o MPF, depósitos de R$
62.431.136,91, entre 2008 a 2015, de empresas do Grupo Triunfo, em favor de contas controladas por Adir Assad,
como as titularizadas pelas empresas Legend Engenheiros e JSM Engenharia.

42. No Relatório nº 145/2016, encontram-se discriminados os depósitos efetuados pela Construtora
Triunfo para a Legend Engenheiros Associados (fls. 121-125, do evento 5, anexo2). Faltou, porém, o MPF juntar
desde logo os extratos comprobatórios.

43. No processo 5011709-22.2015.4.04.7000 foi, a pedido do MPF, decretada a quebra do sigilo
fiscal de Adir Assad e de suas empresas.

44. Há fundada suspeita de que ele, profissionalmente, estaria envolvido em condutas de ocultação e
dissimulação de recursos de origem e propósitos ilícitos, inclusive na intermediação de vantagem indevida a
agentes públicos.

45. Mais recentemente, Adir Assad celebrou acordo de colaboração premiada, processo 5035490-
05.2017.404.7000 perante este Juízo.

46. Nele, em síntese, admitiu seu envolvimento nessas práticas criminosas e que prestou serviços
ilícitos a diversas empresas. Em síntese, seus clientes depositavam valores milionários em contas de empresas de
fachada sob seu controle, sendo os valores sucessivamente sacados e a elas entregues em espécie, com simulação
de prestação de serviços.

47. Em depoimento de n.º 16 juntado no evento 1, anexo321, admitiu que prestou serviços espúrios
ao Grupo Triunfo, realizando entregas a ele, em Curitiba, de valores vultosos em espécie e que eram previamente
transferidos a suas empresas mediante simulações de contratos de prestação de serviços. Seus contatos no Grupo
Triunfo, seriam os diretores "Gustavo" e "Ney Marcelo", o gerente "Pedro Reis", e os funcionários "Hamilton",
com telefone 041 9171-1039, e "Osvaldo Simão". Discriminou outras pessoas relacionadas a subsidiárias do Grupo
Triunfo. Alega ainda que chegou de fato a alugar máquinas ao Grupo Triunfo, mas que os contratos eram
superfaturados para viabilizar a entrega dos recursos em espécie. Informa ter mensagens eletrônicas e contratos
como provas. Transcreve-se trecho:

"que o dinheiro era depositado nas contas das empresas do colaborador, sacado e entregue em espécie na Triunfo em
Curitiba, sempre poucos dias após cada faturamento, ou seja, após cada pagamento que a Triunfo fazia."
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48. Os elementos probatórios já colacionados indicam que Grupo Triunfo teria superfaturado a
contratação dos serviços de empresas controladas por Adir Assad e que através do estratagema teria transferido a
ele cerca de R$ 62.431.136,91 em espécie. Considerando o modus operandi de Adir Assad, conforme sentença na
ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, a probabilidade é que, através deste estratagema, o Grupo Triunfo tenha
realizado pagamentos em espécie a agentes públicos ou gerado recursos em espécie para tanto.

c) Gilson Beckert, agente do DER/PR

49. Gilson Beckert, nascido em 01/02/1936, trabalhou como assessor de planejamento do Diretor do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) entre janeiro de 2013 a 01/06/2016
(Decreto Estadual nº 1.914/2015

50. Foi substituído a partir de então por Edina de Azevedo da Silva.

51. Segundo depoimento do servidor do DER/PR Roberto Abagge dos Santos (evento 1, anexo10),
"Gilson Beckert é a pessoa de confiança do diretor geral, tendo revisado alguns aditivos a pedido do diretor Nelson
Leal Júnior".

52. Gilson Beckert é pai de Paulo Garcez Beckert que, por sua vez, é sócio-gerente da empresa PGB
Engenharia Eireli, CNPJ 17.799.714/0001-04, com endereço na Rua Piaiu, 1829, Vila Guaíra, em Curitiba/PR.

53. A PGB foi constituída em 11/03/2013, logo após Gilson Beckert assumir seu trabalho junto ao
DER

54. No curso das investigações, foi decretada a quebra de sigilo bancário e fiscal da PGB Engenharia.

55. Foram identificados pagamentos de R$ 295.000,00 à PGB em 2013 e 2014 provenientes da
Econorte e ainda pagamentos de R$ 650.358,67 entre 2013 a 2015 provenientes da Rio Tibagi Serviços de
Operações e Apoio Rodoviário (evento 1, anexo4, anexo201 e anexo202).

56. A Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário também é controlada pelo Grupo
Triunfo, tendo a TPI Triunfo Participações e Investimentos 99% das cotas sociais (evento 1, anexo183).

57. A PGB não tem e nunca teve empregados (evento 1, anexo3). No endereço respectivo, não
aparenta existir qualquer empresa (evento 1, anexo5). Trata-se, segundo dados cadastrais, do endereço de Gilson
Beckert.
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58. Análise realizada pela Receita Federal indica que se trata possivelmente de empresa de fachada
(evento 1, anexo9), sendo apontados os seguintes elementos:

"- A localização física da empresa, que está sediada no endereço residencial do pai do proprietário;

- Não localização de nota fiscal eletrônica referente a aquisições que tenham sido realizadas pela empresa;

- Nenhuma informação sobre eventuais pagamentos a terceiros por serviços que tenham sido tomados pela empresa;

- A inexistência de funcionários;

- A falta de pagamento ao proprietário - que seria quem efetivamente prestou os serviços – seja a título de pró-labore
ou distribuição de lucros e;

- A suspensão abrupta das operações da empresa em 2015."

59. No curso das investigações, foi decretada a quebra do sigilo telemático de Paulo Beckert. Como
resultado da quebra, foi identificado a seguinte mensagem a ele enviada em 08/01/2013 por seu pai Gilson Beckert
(evento 1, anexo8):

"Hoje comecei a trabalhar no DER, recusei o cargo de Diretor, porque é uma bomba esta com os serviços atrasados em
um ano, tem 1200 km de projetos e obras para fazer até setembro do próximo ano, não é possível cumprir. Propuz [sic]
ficar como Assessor técnico do Diretor Geral, tem mesmo estatus de Diretor e mando mais por representar o DG. Acho
que será melhor, terei mais espaço para trabalhar e ajudar meus amigos."

60. Relaciona o MPF os pagamentos efetuados pela Econorte e a Rio Tibagi à PGB Engenharia ao
termo de ajuste firmado, em 13/05/2013, entre o DER/PR e a Econorte em que se "acordou o incremento de dois
degraus tarifários de 4,51% [em contrato de pedágio em rodovia] em troca de uma obra de duplicação orçada em
R$ 18 milhões. O termo de ajuste encontra-se no anexo13, evento 1, e segundo o MPF o pacto contrariava estudo
realizado pela Fundação Instituto de Administração (evento 1, anexo12) que recomendava a redução tarifária em
7%, mantendo investimentos da ordem de R$ 85 milhões de reais.

61. Para tal afirmação, informa que Marcelo Montas Zamarian, engenheiro da Econorte (evento 1,
anexo16), enviou, logo após o termo de ajuste, em 28/05/2013, mensagem eletrônica a Paulo Beckert com uma
proposta de serviços no montante total de R$ 295.000,00 para elaboração de projetos executivos de engenharia
(evento 1, anexo15).
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62. A proposta é um pouco inusitada, pois todas as claúsulas quanto ao objeto do contrato, valores e
prazo, são fixados pela contratante dos serviços.

63. Reproduzindo esses elementos, Paulo Beckert enviou como resposta à mensagem anterior, ainda
em 28/05/2013, a proposta de seus serviços (eventos 1, anexo17 e anexo18) e ainda alertou que se necessário, ele
poderia alterar os termos da proposta:

"Segue em anexo a proposta solicitada, favor verificar se ficou de acordo, qualquer modificação eh só solicitar."

64. A troca de mensagens sugere a simulação da apresentação à Econorte de uma proposta pela PGB
Engenharia.

65. Os contratos foram efetivamente celebrados conforme minutas nos anexos 20-22 do evento 1.

66. Em 15/07/2013, nova mensagem, desta vez com Marcelo Montas Zamarian encaminhando os
boletins de medição dos serviços prestados pela PGB Engenharia e para que Paulo Beckert assinasse (evento 1,
anexo24, anexo25 e anexo26).

67. Por meio de mensagens entre 08/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, a Econonorte enviou a Paulo
Beckert (evento 1, anexo36, anexo37, anexo38, anexo39, anexo41, anexo45, anexo47, anexo48, anexo49),  outros
boletins de medição dos serviços prestados pela PGB Engenharia e para que Paulo Beckert assinasse.

68. Em 08/07/2013, Marcelo Montans Zamarian encaminhou a Paulo Beckert outra mensagem com
as orientações detalhadas para emissão de notas fiscais contra a Econorte (evento 1, anexo23).

69. Em 14/08/2013, nova mensagem, desta vez com Marcelo Montans Zamariam encaminhando a
Paulo Beckert planilha com custos de serviços de topografia que deveriam ser pagos pela PGB Engenharia (evento
1, anexo27 e  anexo28). Entre os beneficiários dos pagamentos, encontra-se o próprio Marcelo Montans Zamarian
e a empresa de sua titularidade, a Braport Construtora e Incorporadora Ltda. Tembém se encontra Claudinei
Oliveira, titular da conta corrente na CEF, agência 1127, n.º 013.00033432-0. Tal pessoa, segundo o MPF (evento
1, anexo120), seria agente público do DER/PR na região de Londrina.

70. Em 16/08/2013, troca de mensagens entre Marcelo Montans Zamarian e Paulo Beckert revela que
parte do dinheiro recebido da Econorte ficaria com a PGB e parte seria repassada para Marcelo Montas Zamarian
(evento 1, anexo 29). Nessa mensagem, consta como destinatário por cópia a pessoa de Sergio Lapa, usuário do
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endereço eletrônico sergiolapa@sinatraf.com.br. Em mesnagem de 17/08/2013 (eventos 1, anexo31), o próprio
Sergio Lapa enviou mensagem a Paulo Beckert solicitando novos depósitos, inclusive em sua própria conta. Ali
identifica-se o nome completo dele, Sergio Antônio Cardozo Lapa.

71. Encontram-se ainda outras mensagens relativas a transferências financeiras, por vezes vultosas,
de Paulo Beckert para Marcelo Montans Zamarian ou a sua empresa Braport Construtora, ou ainda mensagens
eletrônicas sobre notas fiscais a serem emitidas pela PGB e transferências para a Sinatraf (evento 1, anexo46,
anexo50, anexo51, anexo246).

72. Como adiantado, a Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário também efetuou
pagamentos a PGB Engenharia.

73. Nessas tratativas, aparece novamente o referido Sergio Lapa. Em mensagem, de data não
identificada, Sergio Lapa orienta Paulo Beckert a emitir uma nota de R$ 9.500,00 contra a Rio Tibagi por "locação
de máquinas para serviços de drenagem e terraplanagem no mês de julho de 2013" (evento 1, anexo 32).

74. Em mensagem trocadas em outubro de 2013, com Renan Zocco da Sinatraf (evento 1, anexo43 e
anexo44), recebe a orientação e emitir nota fiscal contra a Rio Tibagi por nova locação de máquina, desta vez uma
escavadeira.

75. Segundo o MPF, a PGB Engenharia não teria, contudo, máquinas de terraplanagem em seu ativo
social. A alegação encontra apoio em informações colacionadas da Receita Federal e que se encontram no evento
1, anexo9, no sentido de que não foi localizada qualquer "nota fiscal eletrônica emitida em decorrência de
aquisições que  tenham sido realizadas pela empresa".

76. Em mensagem eletrônica em 20/08/2013, Paulo Beckert envia a Sergio Lapa e a Marcelo
Zamarian planilha com os valores faturados pela PGB Engenharia no mês de julho de 2013, de certa de cinquenta e
nove mil reais, com os gastos efetuados pela empresa, inclusive impostos, e a distribuição do dinheiro em favor de
Marcelo Montans Zamorian e Claudinei de Oliveira, principalmente (evento 1, anexo33 e anexo34). Observam-se
os pagamentos de valores ao próprio Paulo Beckert no percentual de 4% e ainda a cobrança de taxa de 2% a título
de administração.

77. Em mensagens trocadas entre 08/10/2013 a 14/10/2013, com Deise Barbosa Hercules, da empresa
Sinatraf Engenharia e Comércio Ltda., verifica-se que o repasse de R$ 8.340,00 de Paulo Beckert para Sergio Lapa
seguiu uma peculiar estruturação. Paulo Beckert recebe a orientação de realizar saques em espécie em sua conta e
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realizar depósitos sucessivos até o montante de R$ 5.600,00 na conta da Sinatraf e que a diferença deveria se
entregue em espécie ao próprio Sergio Lapa. Paulo Beckert teria cumprido a instrução parcialmente realizando
sucessivos depósitos de R$ 1.500,00 e um de R$ 2.340,00 na referida conta (evento 1, anexo42). 

78. Em planilha de 2014, que foi apreendida durante a interceptação telemática, consta a relação dos
pagametnos recebidos pela PGB Engenharia da Rio Tibagi, ali sendo consignado que a maior parte dos valores foi
sucessivamente repassada à Sinatraf, ficando a PGB Engenharia com 4% a 6% do valor apenas (evento 1,
anexo248).

79. Segundo a quebra de sigilo bancário, a Sinatraf Engenharia e Comércio, empresa de titularidade
de Sergio Lapa, teria recebido R$ 365.970,00 da empresa PGB Engenharia entre 27/08/2013 a 02/03/2015 (evento
1, anexo61).

80. Segundo o MPF, a quebra de sigilo telefônico revelou que Gilson Beckert se comunicou com
frequência com a empesa Sinatraf no mesmo período dos repasses (fl. 15 da representação, evento 1, anexos 147 e
148).

81. Por outro lado, a quebra de sigilo bancário de Gilson Beckert revelou o recebimento de cerca de
R$ 3.163.480,35 em trezentos e cinco transações de depósitos  entre 2005 a 2016 (relatório efetuado pelo MPF
com base na quebra, RI 55/2017, fls. 28-30, evento 1, anexo143), com discrepância significativa, entre 2013 e
2015, entre os rendimentos declarados e os depósitos em suas contas (diferença total de cerca de R$ 631 mil reais).
Ressalve-se que, apesar da representação, não há a afirmação no Relatório 55/2017 que os depósitos seriam em
espécie, devendo isso ser esclarecido oportunamente pelo MPF.

82. Os extratos bancários detalhados de Gilson Beckert, da PGB Engenharia e da Sinatraf encontram-
se juntados no evento 3, anexo22, anexo18, anexo8, respectivamente.

83. As provas, em cognição sumária, indicam que a empresa PGB Engenharia recebeu valores
expressivos da Econorte e a Rio Tibagi entre 2013 e 2015 e que os serviços contratados como justificativas desses
pagamentos teriam sido simulados, com fundada suspeita de que a empresa tenha sido utilizada para direcionar
vantagens indevidas a Gilson Beckert, assessor de planejamento do DER/PR entre janeiro de 2013 a 01/06/2016.

d) Oscar Alberto da Silva Gayer, agente do DER/PR

84. Oscar Alberto da Silva Gayer, nascido em em 26/05/1955, ocupou diversos cargos no DER/PR
nos últimos vinte anos, tendo se aposentado em 11/2015.
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85. Ele é pai de Oscar Alberto da Silva Gayer Júnior que, por sua vez, é sócio, juntamente com sua
esposa, Shaianne Sherme Croches Gayer, da empresa Gtech Engenharia e Planejamento Ltda. (evento 1, anexo69).
Oscar Alberto da Silva Gayer Júnior também seria empregado da Construtora Triunfo. 

86. A Gtech recebeu, entre 2012 a 2015, valores expressivos de várias empresas concessionárias de
pedágio, entre elas da Econorte e da Rio Tibagi, R$ 5.303.501,33 e R$ 420.000,00, respectivamente (evento 1,
anexo69, anexo201, anexo202 e anexo331). Como se verifica em análise realizada por agente da Receita Federal
constante no evento 1, anexo69, a Gtech distribuiu lucros e dividendos significativos aos sócios entre 2012 a 2012
de quase três milhões de reais no período.

87. Segundo análise das contas bancárias da empresa Gtech constante no Relatório 55/2017 efetuado
pelo MPF, elas teriam sofrido saques em espécie de R$ 998.991,41 entre 2012 a 2016 (evento 1, anexo143).

88. Os extratos detalhados das contas da Gtech encontram-se no evento 3, anexo19.

89. Por outro lado, as contas de Oscar Alberto da Silva Gayer teriam recebido, segundo a
representação do MPF (fl. 18), depósitos de R$ 1.046.608,89 entre 2005 a 2016, com depósitos mais expressivos
entre 2010 a 2014 (evento 1, anexo143). Ressalve-se que, apesar da representação, não há a afirmação no Relatório
55/2017 que os depósitos seriam em espécie, devendo isso ser esclarecido oportunamente pelo MPF.

90. Constatada ainda diferença significativa entre a movimentação financeira e os rendimentos
declarados, como se verifica na fl. 19 da representação do Ministério Público Federal, de R$ 302.851,58 em 2013,
de R$ 640.749,30 em 2014 e de R$ 737.382,35 em 2015.

91. Consta, pela quebra de sigilo bancário, que Oscar Alberto da Silva Gayer recebeu R$ 808.392,99
da Gtech (evento 1, anexo331). Tais rendimentos não foram, em princípio declarados pelo agente público à Receita
Federal (evento 1, anexo139, anexo140 e anexo141, e evento 4, anexo36 a anexo40).

92. Consta é certo na declaração de 2014, ano calendário 2013, a referência a um empréstimo no
montante de R$ 146.354,52 proveniente da Gtech, mas ainda bem distante do montante por ele recebido da Gtech,
de, repita-se, R$ 808.392,99 (evento 4, anexo38).

93. Os extratos bancários detalhados de Oscar Alberto da Silva Gayer encontram-se juntados no
evento 3, anexo20. Foram diversos depósitos provenientes da Gtech, identificado o primeiro em 19/12/2012.
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94. Relatório da Receita Federal sobre a Gtech constante no evento 1, anexo69, apontam algumas
características suspeitas, como a elevada discrepância entre a receita da empresa, de R$ 17.854.605,25, entre 2012
a 2015, e os gastos com aquisição de bens e com pessoal (R$ 1.084.148,57 e R$ 1.084.148,57). Por outro lado, não
foram identificados custos com a contratação de serviços de terceiros.

95. Além da suspeita envolvendo o relacionamento de Oscar Alberto da Silva Gayer com a Gtech,
informa o MPF, com base na quebra de sigilo bancário,  que ele recebeu, em 2008, R$ 46.925,00 diretamente da
Construtora Triunfo, R$ 27.335,04 em 2012 da Econorte, e ainda R$ 281.080,39 em 2015, mesmo antes da
aposentadoria, da Compasa BR Engenharia e Comércio Ltda., que seria empresa prestadora de serviços para a
Econorte.

96. Também identificado pagamento, em 23/12/2015, de R$ 11.262,00, a ele pela empresa Eco Sul
Brasil, empresa de titularidade de Wellington de Melo Volpato. Esse depósito, porém, teria cocorrido após a
aposentadoria.

97. Os depósitos provenientes da Construtora Triunfo, da Econorte e da Eco Sul também não constam
nas declarações de rendimento à Receita Federal (evento 1, anexo139, anexo140 e anexo141, e evento 4, anexo36 a
anexo40).

98. Também houve quebra telemática das comunicações de Oscar Alberto da Silva Gayer e de
pessoas a ele ligadas. Foram apreendidas algumas mensagens relevantes.

99. Segundo o MPF, Oscar Alberto da Silva Gayer Júnior enviou, em 02/02/2014, para Oscar Alberto
da Silva Gayer mensagem eletrônica contendo planilha com o assunto "contrato RTG", com a empresa Rio Tibagi
(evento 1, anexo129 e anexo336). Segundo o MPF, tratar-se-ia de contrato da Gtech com a Rio Tibagi e a remessa
da planilha revelaria o controle por Oscar Alberto da Silva Gayer sobre a empresa.

100. Em 28/10/2014, Oscar Alberto da Silva Gayer enviou mensagem para o já referido Wellington
de Melo Volpato e ainda para Fernando Gaissler Moreira, com informaçoes sobre obras rodoviárias (evento 1,
anexo175). Há certa suspeita de que tais informações, por seu teor, seriam reservadas. Em mensagem sucessiva
entre Wellington de Melo Volpato e ainda para Fernando Gaissler Moreira, consta informação para depósito de R$
7.000,00 na conta da Gtech (evento 1, anexo176).

101. Em 29/10/2014, Oscar Alberto da Silva Gayer enviou  mensagem para Wellington de Melo
Volpato e  Fernando Gaissler Moreira, com orientação para inclusão em carta de apresentação da empresa para o
DER/PR de parágrafos específicos (evento 1, anexo177).
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102. As provas, em cognição sumária, indicam que Oscar Alberto da Silva Gayer, servidor DER/PR
até novembro de 2015, teria recebido valores da Construtora Triunfo, da Econorte e da Compasa, e que ainda teria
utilizado a empresa  Gtech Engenharia para recebimento de vantagem indevida da Econorte e a Rio Tibagi, com a
simulação de contratos de serviços.

e) Carlos Felisberto Nasser, assessor comissionado da Casa Civil do Estado do Paraná

103. Carlos Felisberto Nasser, nascido em 12/01/1940, é assessor comissionado da Casa Civil do
Estado do Paraná desde 07/02/2013 pelo menos (evento 1, anexo142).

104. Carlos Felisberto Nasser é irmão de Ercília Maria Nasser Viecili, que por sua vez é sócia
majoritária e administradora da empresa Power Marketing Assessoria e Planejamento Ltda. desde 15/07/2011
(evento 1, anexo335). O próprio Carlos Felisberto Nasser era o titular e administrador da empresa até então, tendo,
pelo se verifica do documento do evento 1, anexo335, se retirado da empresa em 15/07/2011.

105. O endereço da empresa é Av. Luiz Xavier, 68, cj. 912, Centro, Curitiba. Verificou o MPF que o
imóvel em questão está em nome de Empresa Nova União de Participações, administrada por Alelxandre Radke
(evento 1, anexo333 e anexo334). Segundo o MPF, não foram identificados, pela quebra de sigilo bancário e fiscal,
pagamentos de aluguéis pela Power Marketing a Empresa Nova União.

106. Pela consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, também constatado que a Power
Marketing não teve empregados entre 2005 a 2016 (evento 1, anexo113).

107. Entre 2007 a 2015 a Power Marketing recebeu R$ 2.267.565,51 da Rio Tibagi (evento 1,
anexo113). Também recebeu R$ 615.000,00 da Triunfo Participações em transferência bancária datada de
25/06/2008.

108. A Rio Tibagi e a Triunfo Participações são as únicas fontes de pagamentos para a Power
Marketing a partir de 2008 (evento 1, anexo70).

109. Os extratos bancários detalhados da Power Marketing encontram-se no evento 3, anexo6. Como
ali se verifica, há vários depósitos provenientes da Rio Tibagi mesmo após 07/02/2013, quando ele assumiu cargo
na Casa Civil.
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110. Pela quebra de sigilo telemático de Carlos Felisberto Nasser, foi apreendida mensagem de
18/06/2008, por ele trocada com Antônio José Monteiro da Fonseca Queiroz, então Presidente do Conselho de
Aministração da Triunfo Participações, contendo cópia de contrato celebrado entre a Triunfo Holding de
Participações e a Power Marketing no valor de R$ 615.000,00 para "assessoria e consultoria na área empresarial"
(evento 1, anexo114, anexo115, anexo116, anexo117).

111. O contrato em questão está datado de 07/01/2008. A cópia enviada não está assinada.

112. No evento 1, anexo117, constam mensagens eletrônica enviadas em 15/07/2008, por Herick
Lasser Cosso, assessora da diretoria da Triunfo Holding, orientando a emissão de nota fiscal relativamente aos
serviços prestados pela Power Marketing. Também na mensagem solicitação para que o contrato fosse assinado em
duas vias.

113. Chama a atenção o fato de que o contrato foi assinado com data retroativa de mais de seis meses.

114. Em relatório preparado pela Receita Federal (evento 1, anexo70), foram identificadas situações
que indicam que a empresa Power Marketing é inexistente de fato:

- "em pesquisas realizadas na internet, não foram localizadas informações relevantes, nem mesmo um
endereço eletrônico, nem home page, situação estranha para quem tem como atividade serviços de publicidade";

- não foram identificadas notas fiscais de aquisição de bens ou de serviços de terceiras emitidas pela
empresas;

- não foram identificados recolhimentos de contribuições previdenciários de empregados;

- as cotas sociais da empresa Power Marketing não foram declaradas pelas atuais sócias à Receita
Federal.

115. A quebra de sigilo bancário ainda revelou que Carlos Felisberto Nasser, apesar de ter se afastado
da Power Marketing em 15/07/2011, persistiu recebendo valores da empresa. Como consta no relatório de análise
bancária do evento 1, anexo113, Carlos Felisberto Nasser recebeu R$ 2.959.7660,00 entre 21/08/2007 a
03/06/2015 da Power Marketing, sendo que R$ 1.093.858,14 foram repassados a ele entre 29/08/2011 e
03/06/2015.
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116. Ilustrativamente, na conta 542803135, mantida no Banco HSSBC, agência 54,  há depósitos
expressivos em 31/10/2011 (R$ 49.000,00), 09/11/2011 (R$ 17.000,00), 18/01/2012 (R$ 17.000,00), 08/03/2012
(R$ 18.000,00), 10/12/2012 (R$ 37.000,00), 09/04/2013 (R$ 22.000,00), 06/06/2013 (R$ 18.770,00), 09/12/2013
(R$ 20.000,00), 20/01/2014 (R$ 19.000,00), 09/06/2014 (R$ 20.500,00) e 09/10/2014 (R$ 57.000,00). Os extratos
detalhados da movimentação bancária encontram-se no evento 3, anexo16.

117. Muito embora Carlos Felisberto Nasser tenha deixado a empresa em 15/07/2011, consta que
declarou o recebimento de lucros e dividendos dela no exercício 2013, ano calendário 2012, assim como nos anos
anteriores (evento 4, anexo13). A partir do exercício 2014, ano calendário 2013, não mais declarou recebimento de
valores da Power Marketing (evento 4, anexo14 a anexo16).

118. Cumpre ressalvar que a conta na qual os depósitos foram efetuados é conjunta com Ercília Maria
Nasser Viecili, o que talvez explique os depósitos posteriores a 15/07/2011, já que ela declarou receita proveniente
da Power Marketing, muito embora não tenha declarado a titularidade das cotas.

119. Considerando os elementos que apontam para a inexistência de fato da Power Marketing, há
fundada suspeita de que Carlos Felisberto Nasser, assessor comissionado da Casa Civil do Estado do Paraná desde
07/02/2013, teria utilizado a referida empresa para recebimento de pagamentos da Econorte e a Rio Tibagi, com a
simulação de contratos de serviços.

f) Robson Kenji Saito, agente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

120. Robson Kenji Saito, nascido em 21/12/1970, é servidor do Ministério dos Transportes desde
1995, tendo trabalhado no DNIT e atualmente está lotado na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
em Curitiba/PR (evento 1, anexo150).

121. Foi identificada, pela investigação, possível relação dele com as empresas Terezinha Sabino
Gomes ME e Construtora Garra, tendo estas duas recebido valores milionários da Rio Tibagi.

122. Robson Kenji Saito teria sido sócio cotista da G.S. Construções Civis S/C Ltda. ME  entre
22/10/2001 a 05/06/2005, com 50% das cotas, segundo dados cadastrais da empresa (evento 3, anexo2 e anexo3).
Em 05/06/2005, ele retirou-se da sociedade, cedendo suas cotas para Leonardo Guerra, dirigente da Rio Tibagil.
Ao mesmo tempo, ingressou na G.S Ivo Donizete Gomes e a denominação social foi alterada para Construtora
Guerra. Em 05/06/2008, nova alteração, com Leonardo Guerra deixando a empresa e transferindo suas cotas para
Bruna Sabino Gomes, filha de Ivo Donizete Gomes e Terezinha Sabino Gomes. A denominação foi novamente
alterada para Construtora Garra. 
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123. Aparentemente, Robson Kenji Saito não declarou a titularidade das cotas sociais da empresa na
declaração de rendimentos apresentada à Receita Federal, nem a venda das cotas a Leonardo Guerra. Não se pode
realizar afirmação definitiva, pois nos autos, relativamente ao período de 2001 a 2005, encontra-se apenas a
declaração do exercício 2006, ano calendário 2005 (evento 4, anexo42), mas há uma anotação de que ela teria sido
anulada.

124. A empresa Terezinha Sabino Gomes tem endereço na Rua Fernando Botarelli 560, aeroporto,
Jacarezinho/PR. Segundo dados cadastrais, a sociedade pertence a Terezinha Sabino Gomes. Terezinha Sabino
Gomes é esposa de Ivo Donizete Gomes. Ivo Donizete Gomes é proprietário da Construtora Garra S/S Ltda. -ME,
com endereço na Rua  Fernando Botarelli, 880, aeroporto, Jacarezinho/PR (evento 1, anexo149).

125. Em diligência realizada por servidor do Ministério Público Federal, não foi encontrada, no
endereço, a empresa Terezinha Sabino Gomes, mas somente a Construtora Garra (evento 1, anexo192).

126. Pela quebra de sigilo fical e bancário, foi constatado que entre 2005 a 2016, a empresa Terezinha
Sabino Gomes recebeu R$ 14.524.674,93 da Rio Tibagi, tendo repassado R$ 6.279.002,06 à Construtora Garra,
conforme relatório elaborado pelo MPF de n.º 178/2017 (evento 1, anexo331). Foram também identificados
pagamentos de R$ 83.080,00 diretamente ao referido Leonardo Guerra.

127. Os extratos detalhados estão no evento 3, anexo10.

128. Em procedimento fiscal instaurado pela Receita Federal (evento 1, anexo 195 e anexo204), a
Rio Tibagi, indagada acerca dos pagamentos efetuados à empresa Terezinha Gomes, informou que seriam eles "de
engenharia com fornecimento de equipamentos e materiais", visando especificamente "a conservação, restauração
e manutenção dos elementos de sinalização das rodorias" e o "reparo de obras de arte correntes e especiais e de
trinca em rodovias". Os serviços seriam remunerados por um valor fixo mensal. A Rio Tibagi não disporia de
"relatórios/laudos de medição e de nenhum outro documento comprobatório dos serviços prestados". Segundo ela,
a realização dos serviços seria constatada visualmente pela Rio Tibagi.

129. Constata-se no termo que também a Receita Federal teve dificuldade em localizar a empresa (fl.
36 do anexo204, evento 1).

130. Apesar disso, em consulta à RAIS foi constatado que a empresa Terezinha Sabino Gomes teve
empregados registrados entre 2005 a 2013 pelo menos (evento 1, anexo193), o que sugere tratar-se de empresa real
ou pelo menos que existiu de fato.
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131. Como ver-se-á adiante, na interceptação telemática, foi apreendida mensagem eletrônica de
13/07/2016 com teor estranho, no sentido de que a Rio Tibagi iria trocar, como fornecedora, a empresa Terezinha
Sabino Gomes pela emprea ID Gomes Júnior Eirelli, o que sugere certo controle pela Rio Tibabi sobre a estrutura
social de sua fornecedora (evento 1, anexo205). Leonardo Guerra é um dos destinatários da mensagem.

132. Pelos fatos ora narrados, há necessidade de aprofundar as investigações a respeito dos
pagamentos efetuados pela Rio Tibagi para a empresa Terezinha Sabino Gomes ME e as relações dela com a
Construtora Garra, com Leonardo Guerra e eventualmente com Robson Kenji Saito. Não há, porém,  elementos
suficientes para realizar qualquer afirmação conclusiva quanto à eventual relação espúria pelo agente atualmente
lotado ANTT com as concessionárias ou com a empresa Terezinha Sabino Gomes. 

g) Anilton Murari, vereador de Jataizinho/PR

133. Anilton Murari, nascido em 31/01/1957, foi eleito vereador para a Câmara Municipal de
Jataizinho em 2012, tendo exercido seu mandato entre 2013 a 2016 (evento 1, anexo154).

134. Anilton Murari é titular da empresa Anilton Murari Serralheria (evento 1, aneox199).

135. Tal empresa teria recebido R$ 4.417.298,22 da Rio Tibagi segundo a representação do MPF (fl.
38 do evento 1).

136. Os extratos detalhados encontram-se no evento 3, anexo15. Ali se constatam depósitos
provenientes da Rio Tibagi desde 22/04/2010 a 09/01/2012.

137. A quebra de sigilo bancário e fiscal revelou pagamentos pela empresa a pessoas ligadas ao
administrador da Rio Tibagi, Leonardo Guerra, como a Suzete Stella Guerra e a empresa Floricultura Guerra e
Rosa.

138. Chama a atenção o fato de terem sido identificados pagamentos pela Serralheria de somente R$
164.561,35 em favor de Anilton Murari no período, enquanto os pagamentos para terceiros são maiores, inclusive
para a Floricultura Guerra e Rosa. 

139. Pelos fatos ora narrados, há necessidade de aprofundar as investigações a respeito dos
pagamentos efetuados pela Rio Tibagi para a empresa Anilton Murari Serralheria e as relações dela com pessoas
ligadas ao administrador Leonardo Guerra, mas não há elementos mais robustos para realizar qualquer afirmação
conclusiva quanto à eventual crime contra a Administração Pública praticado por Anilton Murari.
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h) Nelson Leal Júnior, Diretor-Geral do DER/PR

140. Nelson Leal Júnior, nascido em 30/10/1966, é Diretor-Geral do DER/PR desde janeiro de 2013.

141. Segundo o MPF, seria ele o principal responsável por celebrar com as empresas concessionárias
de rodovias federais no Paraná termos de juste e aditivos que teriam sido benéficas a elas.

142. No curso das investigações, foram decretadas quebras de sigilo fiscal e bancário de Nelson Leal
Júnior, de sua esposa Georgia Junqueira Leal e da empresa Junqueira Leal Arquitetura e Engenharia Ltda.

143. As declarações de rendimentos à Receita Federal de Nelson Leal Júnior foram juntadas no
evento 4, anexo18 ao anexo30.

144. Foi constatado, no curso das investigações e não pelas declarações, que Nelson Leal Júnior teria
adquirido, em 05/12/2013, da Incorporadora Cechinel o apartamento 1.901, do Edifício Don Alfonso, na Av.
Atlântica nº 1.606, Centro, em Balneário Camboriú/SC, pelo preço de R$ 2.580.000,00 (evento 1, anexo62 e
anexo104).

145. Em 23/02/2015, Nelson Leal Júnior cedeu seus direitos sobre o imóvel para a empresa Junqueira
Leal Arquitetura Ltda., representada na ocasião pelo próprio Nelson Leal Júnior (evento 1, anexo62).

146. Nas declarações de rendimentos relativas aos anos calendários 2013 a 2015, não foi declarada a
aquisição do apartamento por Nelson Leal Júnior (evento 1, anexo26, anexo27 e anexo28).

147. Tampouco foi mencionada a aquisição na declaração do cônjuge Georgia Junqueira Leal (evento
6, anexo11 e anexo12).

148. Como se verifica na matrícula 115.470 do 1º Registro de Imóveis de Balneário Camboriú/SC
juntada no evento 1, anexo73, o bem remanesce registrado em nome da Incorporadora Cechinel.

149. Essa informações foram prestadas ao MPF pela própria Incorporadora Cechinel (evento 1,
anexo74)

150. A Incorporadora ainda esclareceu como foram pagas as parcelas dos preço (evento 1, anexo75,
anexo76 , anexo77, anexo78,  anexo82, anexo83 e anexo252)
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151. O MPF produziu o relatório de análise do evento 1, anexo80, sobre os pagamentos.

152. R$ 200.000,00 foram pagos por depósito bancário em 17/12/2013, em transferência que partiu
da conta de Nelson Leal Júnior. Dias antes, em 11/12/2013, havia ele recebido idêntico valor proveniente de conta
de Miguel dos Santos (evento 1, anexo80).

153. Em 30/01/2014, foram pagos R$ 1.300.000,00 por duas transações bancárias de R$ 650.000,00.
Um dos depósitos partiu da conta de Nelson Leal Júnior e outro da de sua esposa. Dias antes, em 29/01/2014,
haviam recebido valores idênticos provenientes de Marcelo de Almeida Santos (evento 1, anexo80).

154. Nas declarações de rendimentos dos anos calendários de 2013 e 2014 de Nelson Leal Júnior e de
Georgia Junqueira Leal, não constam receitas ou rendimentos provenientes de pessoas com o nome Miguel dos
Santos ou Marcelo de Almeida Santos (evento 4, anexo26 e anexo27, e evento 6, anexo11 e anexo12).

155. R$ 80.000,00 foi quitado em 27/01/2015 por boleto bancário. O pagamento foi feito por cheque
da empresa Junqueira Leal Arquitetura (evento 1, anexo80).

156. O saldo, de R$ 1.000.000,00, está sendo pago em parcelas mensais de R$ 14.285,71, corrigidas,
a partir de 10/01/2015. No documento do evento 1, anexo82, a Incorporadora informou ao MPF como estão sendo
pagos esses boletos. Até 05/08/2016, teriam sido pagos R$ 564.089,86 (fl. 5 do anexo80 do evento1 e evento 1,
anexo83).

157. Segundo informações prestadas no evento 1, anexo252, mais de duas dezenas dos boletos foram
pagos em espécie presencialmente por Nelson Leal Júnior diretamente no setor financeiro da Construtora, em
Balneário Camboriú.

158. Também foi levantado pelo MPF que Nelson efetuou o pagamento de R$ 36.358,38 de taxas de
condomímino relativamente ao apartamento 1901 junto à empresa Fênix Condomínios. As informações foram
prestadas pela própria empresa (evento 1, anexo 85 e anexo86). As taxas foram pagas em boletos, não tendo sido
possível identificar a origem dos recursos.

159. O MPF, na representação, apontou outras aquisições de bens e serviços realizadas por Nelson
Leal Júnior e nas quais parte do preço teria sido paga em espécie.
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160. Consta que Nelson Leal Júnior teria alugado uma embarcação de sessenta pés para o verão de
2017 no montante de R$ 16.000,00 da empresa BNP Comério e Representações Ltda. para utilização por dois dias
(evento 242). Os valores foram depositados em espécie na conta do titular da empresa, Cosimo Barreta (evento 1,
anexo243). Segundo depoimento prestado pelo titular da empresa, "Nelson Leal Júniro costuma alugar iates de 60
pés", "alugou barcos com o depoente umas cinco vezes nos últimos três anos" e "que os gastos de combustível e
marinheiro giravam em torno de R$ 4 mil e também eram saldados em espécie diretamente por Nelson Leal
Junior" (evento 1, anexo109).

161. Nelson Leal Júnior adquiriu, em 24/11/2016, um veículo Mercedes Benz por R$ 148.000,00 da
empresa Divesa Automóveis Ltda. (evento 1, anexo148).  A empresa informou a forma de pagamento no evento 1,
anexo159, sendo relatado que houve pagamento de entrada de R$ 5.000,00 em espécie, entrega de um veículo
como parte de pagamento e de mais cinquenta mil em financiamento.

162. Georgia Junqueira Leal adquiriu, em 24/10/2014, R$ 17.500,00 em equipamentos hidráulicos
para o aludido apartamento 1901 (evento 1, anexo163). A empresa vendedora informou que a primeira parcela, de
dez mil reais, foi paga em dinheiro pela compradora e o restante foi pago por boleto bancário (evento 1, anexo162).

163. Georgia Junqueira Leal adquiriu, em 31/10/2014, R$ 10.623,00 de granito para o aludido
apartamento 1901 (evento 1, anexo165). A empresa vendedora informou que a primeira parcela, de dez mil reais,
foi, provavelmente, paga em dinheiro pela compradora e o restante foi pago por boleto bancário (evento 1,
anexo162). 

164. Nelson Leal Júnior adquiriu, em 24/04/2015 e em 18/06/2015, móveis no valor de R$ 15.600,00
da empresa Via Artística (evento 1, anexo168 e anexo169). A vendedora  informou o pagamento de R$ 5.200,00
em dinheiro na primeira compra e de R$ 3.396,43 na segunda compra (evento 1, anexo170). Outras duas compras
foram realizadas fevereiro e março de 2016 na empresa Via Artística no valor de R$ 15.828,00, mas os pagamentos
foram feitos com boleto bancário (eventos 1, anexo88 e anexo92).

165. Nelson Leal Júnior ainda realizou diversas compras em 2015 a 2017 na empresa Artefacto -
Euromobile Interiores S/A (evento 1, anexo93, anexo102, anexo105, anexo107 e anexo172). A aquisição mais
expressiva foi de R$ 68.099,21 com nota emitida em nome de Geogia Junqueira Leal, tendo o pagamento sido
efetuado pela empresa Eco Sul Construtora Eirelli, de titularidade do já referido Wellington de Melo Volpato
(evento 1, anexo172). O próprio MPF ressalva a necessidade de esclarecer o destinatário dos móveis, já que
indicado para entrega o endereço de Wellington Melo Volpato em Balneário Camboriú.
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166. Informa ainda o MPF que teriam sido identificados, entre janeiro de 2013 a junho de 2016,
diversos depósitos em espécie na conta de Nelson Leal Júnior, da ordem de R$ 474.796,07. Reporta-se o MPF ao
Relatório de Informação 55/2017 (evento 1, anexo143). Entretanto, no relatório, não consta afirmação de que os
depósitos em questão teriam sido feitos em espécie, sendo necessário maior esclarecimento pelo MPF. 

167. Os fatos relatados não são em si ilícitos, salvo a omissão de Nelson Leal Júnior de ter declarado
à Receita Federal a aquisição do apartamento 1901 em Balneário Camboriú por R$ 2.580.000,00.

168. No entanto, há fundada suspeita quanto a origem dos recursos utilizados para aquisição não-
declarada do apartamento, já que, pelo menos, os dois primeiros pagamentos, de R$ 1.500.000,00, têm por
aparente origem depósitos nas contas de Nelson Leal Júnior e de sua esposa de pessoas que não figuram como
origem de receitas nas declarações de rendimento do mesmo período.

169. Não obstante, forçoso reconhecer que, além dos signos presuntivos de riqueza, não é normal a
realização de tantas transações vultosas em espécie.

170. Transações em espécie não são, por si, ilegais, mas a realização de transações vultosas em
espécie constitui expediente utilizado por criminosos para evitar rastreamento bancário e para praticar lavagem de
dinheiro. A realização recorrente de transações vultosas em espécie, sem que haja causa econômica para tanto,
constitui indício veemente de lavagem de dinheiro.

171. No caso, ademais, chama a atenção que o investigado Nelson Leal Júnior preferia deslocar-se
com quantidades vultosas em espécie até Balneário Camboríu/SC, endereço da Incorporadora Cequinel, para
efetuar dezenas de pagamentos em espécie de parcelas do imóvel ao invés de realizar depósitos bancários a partir
de Curitiba.

172. O MPF também identificou uma relação próxima entre Nelson Leal Júnior e o já referido
Wellington Melo Volpato, sócio-gerente da empresa Eco Sul Brasil,, nascido em 03/03/1974, com denominação
anterior de 3 W Engenharia e Pavimentação Ltda. (evento 1, anexo110). A Eco Sul ainda compõe o Consórcio
Greca/3W, que é administrado por Wellington Melo Volpato (evento 1, anexo110).

173. A empresa Eco Sul possui contrato em vigor com o DER/PR no montante de R$ 12.647.562,64
para pavimentação (evento 1, anexo185). Nelson Leal Júnior foi responsável pela assinatura de prorrogações e
aditivos do contrato em questão.
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174. Pela quebra de sigilo telemático, foram identificadas mensagens eletrônicas entre Nelson Leal
Júnior e Wellington Melo Volpato e na qual tratam da liberação de pagamentos  de seu interesse e de suas empresas
(evento 1, anexo250 e anexo251).

175. Além da aludida nota fiscal R$ 68.099,21, o MPF colheu, sobre o relacionamento entre eles,
depoimento do já referido Cosimo Barreta, titular da empresa BNB Comércio e Representações Ltda. Além dele
ter revelado, como adiantado, que Nelson Leal Júnior seria seu cliente no aluguel de embarcações de sessenta pés,
também afirmou ser ele próximo a Wellington de Melo Volpato (evento 1, anexo109):

"que muitas vezes Nelson Leal Júnior veio acompanhado por Wellington de Melo Volpato, dono de uma empresa
asfáltica de Paranavaí; que os dois pareciam manter uma relação de amizade; que Wellington de Melo Volpato já
chegou a ceder a locação para Nelson Leal Júnior utilizar pois numa oportunidade Wellington e Nelson alugaram
barcos de 60 pés para a mesma data, sendo que no momento da saída, Wellington trocou de barco com Nelson Leal
Júnior, pois o barco de Wellington era mais novo; (...)"

176. A relação entre ambos e os passeios em embarcações de sessenta pés também encontram prova
na mensagem eletrônica enviada, em 21/01/2015, por Wellington de Melo Volpato para Cosimo Bareta
relativamente à locação de um iate Phantom 62 e na qual Nelson Leal Júnior e seus familiares foram relacionados
na lista de passageiros (evento 1, anexo173).

177. No evento 1, anexo244 e anexo245, consta orçamento e recibo para conserto de veículo em
favor de Sergio Lacroix Leal, irmão de Nelson Leal Júnior. Tal orçamento e recibo estão anexos a mensagem
eletrônica enviada, em 19/02/2016, do setor contábil da Eco Sul (edmiranda43@hotmail.com) para Nelson Leal
Júnior. O fato necessita ser melhora apurado, mas é outro indicativo de relação inapropriada entre a empresa e o
Diretor Geral do DER/PR.

178. Na fl. 92 da representação (evento 1), o MPF reporta-se à identificação de uma pagamento em
29/12/2016, de cinco mil reais de Wellington de Melo Volpato à Lecir Lacroix Leal, mãe de Nelson Leal Júnior.
Faltou, quanto ao tópico, a indicação pelo MPF da localização da prova nos autos.

179. Afirma o MPF, nas fls. 96-103 da representação (evento 1), baseado na quebra de sigilo bancário
e de sigilo de dados telefônicos e telemático, que haveria uma relação possível entre saques em espécie nas contas
de Wellington de Melo Volpato com depósitos em espécie na conta de Nelson Leal Júnior ou pagamentos em
espécie efetuados em seu favor. O MPF produziu relatório a esse respeito que foi juntado no evento 1, anexo268.
Destaquem-se alguns casos a título ilustrativo.
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180. Em 12/02/2014, consta saque em espécie de R$ 16.000,00 na conta de Wellington de Melo
Volpato. Em 13/02/2014, constam mensagens eletrônicas no sentido de que Nelson Leal Júnior precisaria falar com
Wellington de Melo Volpato. Faltou, quanto ao tópico, a indicação pelo MPF da localização das mensagens
eletrônicas nos autos.

181. Em 04/06/2014, consta saque em espécie de R$ 20.000,00 na conta Wellington de Melo Volpato.
Em 05 e 06/06/2014, foram identificadas ligações de um aparelho celular da Eco Sul para Nelson Leal Júnior.

182. Em 25/06/2014, consta saque em espécie de R$ 16.000,00 na conta Wellington de Melo Volpato.
Em 27/06/2014, foram identificadas ligações de um aparelho celular da Eco Sul para Nelson Leal Júnior.

183. Em 23/10/2014, consta saque em espécie de R$ 15.200,00 na conta Wellington de Melo Volpato.
Na mesma data e no dia anterior, foram identificadas ligações de um aparelho celular da Eco Sul para Nelson Leal
Júnior. Quanto a este saque, destacou ainda o MPF que, como já adiantado, em 24/10/2014, houve aquisição por
Georgia Junqueira Leal de artefatos hidráulicos no total de R$ 17.500,00, com pagamento em espécie de dez mil
reais.

184. Em 02/02/2016, consta saque em espécie de R$ 30.000,00 na conta Wellington de Melo Volpato.
Na mesma data, foram identificadas ligações de um aparelho celular da Eco Sul para Nelson Leal Júnior.

185. Em 17/12/2015, consta saque em espécie de R$ 19.000,00 na conta Wellington de Melo Volpato.
Em 18/12/2015 e em 21/12/2015, Nelson Leal Júnior quitou duas parcelas em espécie, no total de R$ 10.659,74, da
referida aquisição do apartamento 1.901.

186. Em 15/12/2015, consta saque em espécie de R$ 45.000,00 na conta Wellington de Melo Volpato.
Em 23/12/2016, Nelson Leal Júnior quitou, com dinheiro em espécie, três parcelas da referida aquisição do
apartamento 1.901 de cerca de R$ 40.000,00 (parcelas 37C, 38 e 39).

187. Embora as relações entre os fatos sejam circunstanciais, a coincidência e o procedimento
extravagante de Nelson Leal Júnior, na realização de tantas transações vultosas em espécie, sugere que Wellington
de Melo Volpato, titular de empresas com contratos junto ao DER/PR, efetuava pagamentos  com frequência em
favor de Nelson Leal Júnior. Oportuno lembrar que Wellington de Melo Volpato já havia aparecido em relações
suspeitas com Oscar Alberto da Silva Gayer (itens 96, 100 e 101).
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188. As provas, em cognição sumária, indicam que Nelson Leal Júnior, Diretor-Geral do DER/PR
desde janeiro de 2013, teria recebido vantagens financeiras de dirigente de empresa contratatante do DER/PR e
ocultado e dissimulado o produto do crime na aquisição de bens e serviços. 

i) Depósitos pela Rio Tibagi em contas de empresas de fachada ou com superfaturamento

189. Como adiantado, A Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário é controlada pelo
Grupo Triunfo e que, por sua vez controla a Empresa Concessionária de Rodovias do Norte (Econorte).

190. Alega o MPF que teriam sido identificadas transações financeiras da Rio Tibagi com diversas
empresas que aparentam ser de fachada.

191. O fato é relevante pois a realização de pagamentos a empresas de fachada, com a criação de
despesas fictícias no balanço, é meio muitas vezes utilizada para gerar recursos em espécie, posteriormente
utilizados para pagamento de vantagem indevida a agentes públicas.

192. Esse foi um modus operandi comum identificado nas investigações no âmbito da Operação
Lavajato, v.g. os pagamentos pelas empreiteiras fornecedoras da Petrobras às empresas de fachada MO Consultoria
e Empreiteira Rigidez controladas por Alberto Youssef, depois utilizados os recursos para pagamentos a agentes
públicos.

193. Aliás, no presente caso, como adiantado, foram identificados pagamentos do Grupo Triunfo para
a Tacla Duran Sociedade de Advogados, controlada por Rodrigo Tacla Duran, e ainda para as empresas de fachada
controladas por Adir Assad, havendo fundada suspeita de que tenham tido por propósito gerar recursos em espécie
para pagamentos de agentes públicos.

194. Nas fls. 39-56 da representação 9 (evento 1), aponta o MPF outras empresas com indícios de
serem de fachada e que teriam recebido depósitos vultosos das empresas do Grupo Tribunfo. Tais afirmações tem
por base fiscalizações realizadas pela Receita Federal, evento 1, anexos 153, 191 e 204, o Relatório de Informação
153/2017 (evento 1, anexo264), e o Relatório de Informação 247/2016, este com melhor precisão das
transferências bancárias da Rio Tibagi e da Econorte.

195. As características comuns de tais empresas consistem: a) baixo número ou nenhum empregado
registrado; 2) sede inexistente ou incompatível com o volume de recursos recebidos; e) falta de comprovação da
prestação de serviços ou da entrega de mercadorias; e f) grande volume de operações bancárias sem identificação
de beneficiários. 



22/02/2018 Evento 7 - DESPADEC1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701513601606203930074418898380&evento=701513601606203930074420144155&key=4469a5abb87a0ee198da152f0… 29/46

196. Examinam-se, sumariamente, os casos mais chamativos.

197. A empresa Alessandra M Toledo & Oliveira Ltda. ME  vendeu R$ 1.417.253,81 para a Rio
Tibagi entre 2010 e 1012, com inconsistência entre os valores das notas fiscais e os registrados na contabilidade,
com saques em espécie significativos e transações com empresas ligadas a parentes de Leonardo Guerra, dirigente
da Rio Tibagi.

198. A empresa WM Moreira Materiais de Construção ME recebeu depósitos de R$ 750.633,74 da
Rio Tibagi entre 2011 a 2012, tendo sido constatado pela Receita Federal que a empresa não existia no endereço
indicado. Foram identificados repasses pela WM Moreira para empregado da própria Econorte, Valdomiro
Rodacki.

199. A empresa Sinatraf Engenharia e Comércio Ltda.  A empresa já foi referida acima por possível
relação espuria com Gilson Beckert, assessor do DER/PR. Tem como titular Sergio Antônio Cardozo Lapa.
Recebeu, entre 2006 a 2013, valores expressivos  da Rio Tibabi (R$ 6.597.095,96), da Econorte (R$ 915.954,23) e
da Construtora Triunfo (R$ 888.316,55). Os extratos detalhados da conta da Sinatraf encontram-se no evento 3,
anexo8. Fiscalização da Receita Federal (evento 1, anexo204) concluiu que os serviços por ela prestados à Rio
Tibagi não foram adequadramente comprovados (fls. 55-56 do anexo204, evento 1). Foi ainda constatado que a
Sinatraf realizou pagamentos a dirigentes e empregados da Rio Tibagi e da Econorte, como Leonardo Guerra,
Valdomiro Rodacki, Marcelo Zamariam e ainda pessoas ligadas ao Diretor da Econorte, Hélio Ogama.

200. As empresas São Miguel Arcanjo Comércio de Materiais para Construção, Casa Nova Comércio
de Materias para Construção Ltda. Fernandes & Raizer Ltda. e Lamiro Terraplantgem Ltda. receberam,
respectivamente R$ 365.800,33, R$ 210.860,50, R$ 323.720,00 e R$ 446.040,00 da Rio Tibagi. Tem em comum o
titular Rodrigo Fernandes, CPF 993.807.909-10, e a suspeita de serem inexistentes de fato. O contador é Eziquiel
de Oliveira Camilo. A quebra de sigilo revelou pagamentos vultosos delas à referida empresa Floricultura Guerra e
Rosa, de titularidade de parentes de Leonardo Guerra, dirigente da Rio Tibagi.

201. Outras empresas tambéms suspeitas de inexistentes de fato ou que teriam superfaturado vendas à
Rio Tibabi, como a RGG Comércio de Materiais de Construção ou a FCM Pinturas em Edifificações Ltda.,
também apresentam pagamentos para a referida Floricultura Guerra e Rosa.

202. Aponta ainda o MPF outras empresas com suspeita de terem recebido pagamentos sem causa da
Rio Tibagi e ainda de terem sido utilizadas para realização, com interposição, de pagamentos espúrios, inclusive a
dirigentes da Rio Tibagi, como a Grande Sul Empreendimentos Ltda. ME, a Enseg Serviços Pré-Hospitalares e
SOS Rodovias Ltda. ME.
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203. Embora as investigações sobre essas empresas e suas relações com o Grupo Triunfo precisem
ser aprofundadas, os fatos ora relacionados geram fundada suspeita de que pagamentos a empresas inexistentes de
fato ou pagamentos superfaturados pela Econorte e pela Rio Tibabi estejam sendo utilizados para a realização de
transferências de valores espúrias, inclusive para seus próprios dirigentes da Econorte e da Rio Tibagi.

j) Dirigentes da Econorte e da Rio Tibagi

204. Helio Ogama, nascido em 02/04/1953, é o atual Diretor Presidente da Econorte.

205. Há indícios de suas participação direta nos ilícitos. É ele quem assinou, pela Econorte, o
contrato com a Tacla Duran Advogados (evento 1, anexo311). Também consta nos autos mensagem eletrônica de
03/07/2012 que revela que partiu dele a autorização para o pagamento à referida empresa (evento 1, anexo313).

206. Como adiantado, foram ainda identificados pagamentos da Sinatraf para pessoas ligadas a Helio
Ogama, como Nari Hiroko Minami Ogama, Verussa Naomi Minami Ogama e Viviane Shiman Ogama (fl .45 da
representação, evneto 1)

207. Foram ainda colacionadas mensagens eletrônicas do efetivo envolvimento de Helio Ogama na
gestão da Econorte, inclusive na negociação de aditivos com o DER/PR com supressão de obras (evento 1,
anexo230 a anexo232), e no levantamento de informações sobre a investigação do MPF (evento 1, anexo229).

208. Sandro Antônio de Lima, nascido em 31/10/1966, CPF 061.867548-55,  é Diretor Financeiro da
Triunfo Participações e Investimentos e foi Diretor da Econorte ao tempo da contratação da Tacla Duran
Advogados. Em sua oitiva perante o MPF, admitiu que realizou os pagamentos à Tacla Duran Advogados, mas
alegou desconhecer o motivo e ainda foi evasivo quanto a quem teria determinado a contratação (evento 1,
anexo319, fls. 51-52)

209. Leonardo Guerra, nascido em 02/08/1980, é dirigente da Rio Tibagi (evento 1, anexo183).

210. Foram colacionadas mensagens eletrônicas do efetivo envolvimento de Leonardo Guerra na
gestão da Rio Tibagi (evento 1, anexo187, anexo189 e anexo190, anexo225 e anexo227).

211. Em mensagem datada de 13/07/2016, relativamente a contratos da Rio Tibagi com seus
fornecedores e que tem por destinatários Leonardo Guerra, há referência à necessidade de assinar contratos com
empresa como a Terezinha Sabino Gomes acima já referida, e a menção que, causa certa estranheza, da
substituição de dois fornecedores (SOS Rodovias Ltda. para Império Equipamentos Rodoviários, e Terezinha
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Sabino Gomes para ID Gomes Júnior Eireli, evento 1, anexo205), a sugerir algum controle da Rio Tibagi sobre a
estrutura social de eus fornecedores. Embora a mensagem tenha sido destinada também ao setor jurídico da
Econorte, ela não deve ser considerada protegida pela relação advogado/cliente diante dos indícios de fraude
envolvendo as transações entre a Rio Tibagi e as duas empresas.

212. Como adiantado, foi ainda constatado que diversas fornecedoras da Rio Tibagi sobre as quais há
suspeita de serem de fachada ou terem recebido valores superfaturados também realizaram pagamentos para a
empresa Floricultura Guerra & Rosa. A empresa tem por sócio-gerente Heloíza Guerra, com quase a totalidade das
cotas (evento 1, anexo146). Heloíza é irmã de Leonardo Guerra. Pagamentos à Floricultura foram feitos, como já
visto, pelas empresas Anilton Murari Serralheria, São Miguel Arcanjo Comércio de Materiais para Construção,
Casa Nova Comércio de Materias para Construção Ltda. Fernandes & Raizer Ltda. e Lamiro Terraplanagem Ltda.
A própria Rio Tibagi realizou pagamentos de R$ 6.467.242,52 à Floricultura Guerra e Rosa (fl. 75 da
representação). Tal volume de pagamentos não parece ser compatível com a aparente pequena dimensão da
Floricultura Guerra & Rosa que não teve mais do que dois empregados entre 2008 a 2013 (evento 1, anexo146).
Pela mensagem eletrônica de 12/09/2016, Leonardo Guerra encaminhou a contador "planilhas e livro de entrada e
saída da Floricultura", o que indicativo de que é ele o controlador da empresa (evento 1, anexo223).

213. Oportuno ainda lembrar que foi Leonardo Guerra quem ingressou no quadro social da empresa
G.S. Construções Civis S/C Ltda. ME, quando da saída de Robson Kenji Saito, então agente público federal do
Ministério dos Transportes (itens 122-123).

214. Antônio José Monteiro da Fonseca Queiroz, nascido em 14/07/1957, era sócio cotista
minoritário da Rio Tibagi até 03/12/2013, tendo sido substituído por Carlo Alberto Bottarelli (evento 1, anexo183).
É membro do Conselho de Administração da Triunfo Participações (http://www.triunfo.com/show.aspx?
idMateria=C4hU+CMmreNvJz9ZdhbGBA==). Foi ele, como visto no item ??, o responsável pela celebração do
contrato entre a Triunfo Holding com a Power Marketing, de Carlos Felisberto Nasser.

f) Influência na edição de medidas provisórias para prorrogação de concessões rodoviárias

215. O MPF, nas fls. 103-106 da representação (evento 1), alega que foram colhidos elementos de
prova de que dirigentes de empresas concessionárias teriam participado de discussões ou influenciado a edição da
Medida Provisória 752/2016 sobre a prorrogação de concessões de rodovias federais.

216. Não obstante, como o próprio MPF afirma, é necessário que o fato seja melhor investigado, a
fim de apurar se tais fatos revestem-se ou não de ilicitude, motivo pelo qual este Juízo reputa prematura essta parte
da representação.
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217. Essa a síntese dos fatos e das provas relacionadas pelo MPF.

218. Há, em cognição sumária, provas de crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro e de
associação criminosa.

219. Há fundada suspeita de que o Grupo Triunfo, que inclui as empresas Econorte, Rio Tibagi e
Construtora Triunfo, teria utilizado o serviço de profissionais da lavagem de dinheiro, como Rodrigo Tacla Duran e
Adir Assad, com depósitos de R$ 4.938.985,00 e R$ 62.431136,91, e teria realizado pagamentos a agentes
públicos, Gilson Beckert, Oscar Alberto da Silva Gayer, Carlos Felisberto Nasser, através de simulação de
contratos com empresas interpostas.

220. Além disso, há fundada suspeita de que o Grupo empresarial teria utilizado uma rede de
empresas de fachada para simular despesas contábeis e para realizar pagamentos em favor próprio ou de seus
familiares, notadamente no que se refere à Leonardo Guerra.

221. Peculiar ainda o fato de que, no processo 5035144-88.2016.4.04.7000, tenha sido realizada
busca e apreensões em 10/11/2016, na Econorte, Construtora Triunfo e na TPI Triunfo Participações e
Investimentos S/A, para esclarecer os depósitos efetuadas nas contas das empresas controladas por Rodrigo Tacla
Duran e por Adir Assad (resultado da busca juntado nos evento 96 a 105 daquele processo), e que mesmo assim,
desde então, não tenha havido ainda esclarecimento objetivos por parte do Grupo empresarial acerca da natureza e
da causa desses pagamentos, nem acerca de quem dentro da empresa foi especificamente responsável pela
contratação e pagamentos em questão. O silêncio do Grupo empresarial é indicativo de que tais pagamentos não
foram frutos de ação isolada de executivos, mas da política corporativa.

222. Tratando-se de Grupo empresarial concessionário de serviços públicos, o desvio de dinheiro em
favor dos administradores pode configurar peculato, conforme art. 327 do CP, ou o estelionato se as despesas
fictícias foram invocadas para justificar preços de tarifas de pedágio ou utilizadas em prestações de contas junto à
Administração Pública.

223. Também há fundada suspeita de enriquecimento ilícito do Diretor Geral do DER Nelson Leal
Júnior, com aquisição de bens e serviços com transações vultosas em espécie e que não foram declaradas à Receita
Federal, além de suspeita de que teria recebido pagamentos de empresa contratante do DER/PR, a Eco Sul.

224. Considerando que não se trata de indícios sobre apenas um crime isolado no tempo e espaço,
mas de atividade criminal realizada continuamente, de forma estruturada, ainda que no âmbito de uma corporação,
de se cogitar igualmente da configuração de crime de associação criminosa entre dirigentes do Grupo empresarial e
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entre os agentes públicos beneficiários dos pagamentos.

225. Passa-se a examinar os requerimentos do MPF.

226. Pleiteou o MPF a prisão preventiva ou subsidiariamente a prisão temporária de:

a) Carlos Felisberto Nasser;

b) Nelson Leal Júnior;

c) Oscar Alberto Gayer da Silva;

d) Oscar Alberto Gayer da Silva Júnior;

e) Wellington de Melo Volpato;

f) Helio Ogama;

g) Leonardo Guerra;

h) Sandro Antônio de Lima;

i) Rodrigo Tacla Duran;

j) Ivan Humberto Carratu.

Pleiteou ainda apenas a prisão temporária de:

a) Gilson Beckert;

b) Paulo Garcez Beckert;

c) Antônio José Monteiro da Fonseca Queiroz;

d) Anilton Murari;
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e) Marcelo Bontas Zamorian;

f) Sergio Antônio Cardozo Lapa;

g) Rodrigo Fernandes;

h) Eziquiel de Oliveira Camilo;

i) Claudinei de Oliveira.

227. Pela análise probatória, forçoso reconhecer a presença dos pressupostos da preventiva, boa
prova de materialidade e de autoria, de crimes de corrupção, peculato, fraude, lavagem e associação criminosa. Isso
pelo menos em relação a parte dos investigados.

228. Relativamente aos fundamentos da preventiva, há, em príncípio, um risco claro de reiteração
delitiva e à aplicação da lei penal.

229. Como adiantado, não se trata aqui de um caso isolado de corrupção, mas de uma rede que
envolve um grupo empresarial e diversos agentes públicos, principalmente vinculados ao DER/PR.

230. Afinal, há indícios de pagamento de vantagem indevida a quatro agentes públicos, além da
utilização de serviços de profissionais da lavagem de dinheiro.

231. Além disso, há também aparente desvios de recursos da concessionária de serviço público para
enriquecimento de seus administradores, com utilização de empresas de fachada ou superfaturamento de transações
com fornecedores, o que como visto pode configurar peculato ou estelionato.

232. Pertinentes, no contexto, o seguinte comentário do magistrado italiano Piercamilo Davigo, que
atuou na conhecida Operação Mãos Limpas" e que se encontra atualmente na Corte de Cassação, sobre a
corrupção:

"As investigações revelaram que a corrupção é um fenômeno serial e difuso: quando alguém é pego com a boca na
botija, normalmente não é sua primeira vez. Além disso, os corruptos tendem a criar um ambiente favorável à
corrupção envolvendo outros indivíduos no crime, de modo a conquistar sua cumplicidade até que as pessoas honestas
estejam isoladas. Isso induziu a encarar esses crimes com a certeza de que não se tratavam de comportamentos casuais
e isolados, mas de delitos seriais que envolviam um número relevante de pessoas, a ponto de criar mercados ilícitos."
(Barbacetto, Gianni, Gomez, Peter, e Travaglio, Marco. Operação Mãos Limpas. Porto Alegre: Citadel, 2016, p. 17)
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233. E ainda:

"... os aspectos seriais e de facilidade de difusão desses delitos [de corrupção] resultam quase sempre na reincidência.
A experiência também ensina que esse perigo não diminui nem mesmo com o afastamento dos corruptos dos cargos
públicos, porque ali a pouco eles se encontram exercendo o papel de intermediários entre os velhos cúmplices não
descobertos." (Barbacetto, Gianni, Gomez, Peter, e Travaglio, Marco. op. cit, 2016, p. 18)

234. A rede de corrupção, lavagem, peculato e estelionato torna necessária a utilização de medida
drástica para prevenir a repetição de ilícitos, protegendo a ordem pública.

235. Também reputo presente o risco à investigação ou à instrução.

236. Afinal, há indícios de que, para mais de um caso, pagamentos a agentes públicos foram
dissimulados mediante fraudes documentais, especificamente com a simulação de contratos de prestação de
serviços com empresas a eles ligadas. Há indícios de que foram produzidos contratos e notas fiscais
ideologicamente falsas para ocultar a prática de crimes. A medida drástica pode ser necessária para evitar a
produção de mais documentos falsos para encobrir a realidade, pois o emprego de fraude generalizada para
dissimular os crimes coloca em risco a investigação e a instrução.

237. Apesar da aparente presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, é mais apropriado
acolher no momento o pedido subsidiário da prisão temporária.

238. A imposição da prisão temporária viabilizará o melhor exame dos pressupostos e fundamentos
da preventiva após a colheita do material probatório na busca e apreensão e após a oitiva dos investigados.

239. É certo que, no curto prazo da temporária, será difícil o exame completo do material pela
Polícia, mas é possível que verificações sumárias, aliadas aos depoimentos dos investigados joguem melhor luz
sobre o mundo de sombras que encobre a sua atividade.

240. A prisão temporária ampara-se ainda nos indícios de prática de crimes de corrupção, lavagem,
peculato, lavagem de dinheiro além de associação criminosa.

241. A medida, por evidente, não tem por objetivo forçar confissões. Querendo, poderão os
investigados permanecer em silêncio durante o período da prisão, sem qualquer prejuízo a sua defesa.



22/02/2018 Evento 7 - DESPADEC1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701513601606203930074418898380&evento=701513601606203930074420144155&key=4469a5abb87a0ee198da152f0… 36/46

242. Reputa-se ela imprescindível no contexto de sofisticação da atividade criminosa, ilustrada pela
aparente utilização de várias empresas de fachada para ocultar e dissimular produto do crime de corrupção.

243. Assim, atendidos os requisitos do artigo 1.º, I e III, Lei n.º 7.960/1989, sendo a medida
necessária pelas circunstâncias do caso, defiro parcialmente o requerido  pela autoridade policial e pelo MPF e
decreto a prisão temporária por cinco dias de:

a) Nelson Leal Júnior;

b) Oscar Alberto Gayer da Silva;

c) Paulo Garcez Beckert;

d) Wellington de Melo Volpato;

e) Helio Ogama;

f) Leonardo Guerra; e

g) Sandro Antônio de Lima.

244. Expeçam-se os mandados de prisão temporária, consignando nele o prazo de cinco dias, e a
referência ao artigo 1.º da Lei n.º 7.960/1989, ao crimes do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998 e dos arts. 171, 288, 312
317 e 333 do CP. Consigne-se no mandado de prisão o nome e CPF do investigados e o endereço respectivo.

245. Consigne-se nos mandados que a utilização de algemas fica autorizada na efetivação da prisão
ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente responsáveis pelos atos específicos
reputem necessário, sendo impossível nesta decisão antever as possíveis reações, devendo, em qualquer caso, ser
observada, pelas autoridades policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.

246. A efetiva expedição do mandado ocorrerá após levantamento de endereços pela autoridade
policial.

247. Ao fim do prazo de cinco dias, decidirei sobre o pedido de prisão preventiva caso haja novo
requerimento da autoridade policial ou do MPF nesse sentido, com esclarecimento, ainda que sumário, do
verificado após o cumprimento das temporárias.
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248. Fica desde logo autorizada a transferência dos presos para a carceragem da Polícia Federal em
Curitiba.

249. Relativamente aos demais, indefiro a temporária por entender que a medida, excepcional, não
deve ser prodigalizada e deve ser reservada aqueles com aparente maior participação no esquema criminoso. Além
disso, há alguns investigados com elevada idade, como é o caso de Gilson Beckert e Carlos Felisberto Nasser,
recomendando a prudência que se evite a temporária e sem prejuízo de eventual preventiva após a realização das
buscas.

250. Quanto a Rodrigo Tacla Duran, observo que já há prisão preventiva contra ele decretada e
pedido de extradição encaminhado ao Reino da Espanha (processo 5035144-88.2016.404.7000), não havendo
necessidade de nova preventiva por ora.

251. Pleiteou  o MPF, autorização para busca e apreensão de provas nos endereços de vários dos
investigados.

252. Considerando o exposto, há causa provável para a realização de buscas e apreensões nos
endereços dos seguintes investigados:

a) Carlos Felisberto Nasser, residencial e no gabinete junto ao Governo do Estado, e no endereço da
Power Marketing, para colher provas a respeito de recebimento de valores de empresas concessionárias de
rodovias federais ou de empresas contratantes com o DER/PR, em especial da natureza e causa dos pagamentos
recebidos pelo investigado da Power Marketing  e da natureza dos pagamentos recebidos pela Power Marketing
das empresas Rio Tibagi e Triunfo Participações;

b) Nelson Leal Júnior, residencial e no gabinete junto ao DER/PR, e para colher provas a respeito de
recebimento de valores de empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o
DER/PR, como a Eco Sul Brasil, da 3 W Engenharia e Pavimentação ou do Consórcio Greca/3W, em especial da
origem dos recursos utilizados pelo investigado para aquisição de bens e serviços, inclusive do apartamento 1.901,
na Av. Atlância, 1.606, Balneário Camboriú;

c) Oscar Alberto Gayer da Silva, residencial e no endereço da Gtech Engenharia, para colher provas a
respeito de recebimento de valores de empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes
com o DER/PR, da relação do investigado com a empresa Gtech Engenharia e Planejamento e da natureza e causa
dos pagamentos recebidos pelo investigado da Gtech Engenharia e da natureza e causa dos pagamentos recebidos



22/02/2018 Evento 7 - DESPADEC1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701513601606203930074418898380&evento=701513601606203930074420144155&key=4469a5abb87a0ee198da152f0… 38/46

pela Gtech Engenharia de empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o
DER/PR, bem como sobre a natureza dos serviços prestados pela Gtech e sobre a natureza e causa dos pagamentos
efetuados pela empresa;

d) Oscar Alberto Gayer da Silva Júnior, residencial, para colher provas a respeito de recebimento de
valores de empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o DER/PR, da relação
do invesitgado com a empresa Gtech Engenharia e Planejamento e da natureza e causa dos pagamentos recebidos
pelo investigado da Gtech Engenharia e da natureza e causa dos pagamentos recebidos pela Gtech Engenharia de
empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o DER/PR, bem como sobre a
natureza dos serviços prestados pela Gtech e sobre a natureza e causa dos pagamentos efetuados pela empresa;

e) Gilson Beckert, residencial e no endereço da PGB Engenharia para colher provas a respeito de
recebimento de valores de empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o
DER/PR, da relação do investigado com a empresa PGB Engenharia e da natureza e causa dos pagamentos
recebidos pelo investigado da PGB Engenharia e da natureza e causa dos pagamentos recebidos pela PGB
Engenharia de empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o DER/PR, bem
como sobre a natureza dos serviços prestados pela PGB Engenharia e sobre a natureza e causa dos pagamentos
efetuados pela empresa;

f) Paulo Garcez Beckert, residencial, para colher provas a respeito de recebimento de valores de
empresas concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o DER/PR, da relação do
investigado com a empresa PGB Engenharia e da natureza e causa dos pagamentos recebidos pelo investigado da
PGB Engenharia e da natureza e causa dos pagamentos recebidos pela PGB Engenharia de empresas
concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes do DER/PR, bem como sobre a natureza dos
serviços prestados pela PGB Engenharia e sobre a natureza e causa dos pagamentos efetuados pela empresa;

g) Robson Keiji Sato, para colher provas a respeito de recebimento de valores de empresas
concessionárias de rodovias federais ou de empresas contratantes com o DER/PR, da relação do investigado com a
empresa G.S. Construções Civis S/C Ltda. ME e de suas sucessoras Construtora Garra e Construtora Guerra e
ainda com Leonardo Guerra da Rio Tibagi;

253. Defiro ainda buscas e apreensões nos endereços das sedes das empresas do Grupo Triunfo,
abrangendo a Construtora Triunfo, a Econorte - Empresa Concessionária de Rodrovias do Norte (Econorte), a TPI -
Triunfo Participações e Investimentos S/A e a Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário, além de nos
endereços residenciais dos dirigentes Helio Ogama, Leonardo Guerra, Sandro Antônio de Lima, Antônio José
Monteiro da Fonseca Queiroz. Esta busca terá por objeto colher provas de pagamentos a agentes públicos e a
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empresas de fachada ou a profissionais da lavagem de dinheiro, especialmente para esclarecer a natureza e causa
desses pagamentos, em especial para Carlos Felisberto Nasser, Nelson Leal Júnior, Oscar Alberto Gayer da Silva,
Gilson Beckert, Power Marketing, PGB Engenharia, Gtech Engenharia, Claudinei de Oliveira (agente do DER/PR)
e Robson Kenji Saito.

254. Relativamente a elas, os mandados também abrangem a apreensão de quaisquer provas a
respeito da natureza e causa dos pagamentos às seguintes empresas Terezinha Sabino Comes ME, Construtora
Garra, Anilton Murari Serralheria, Alessandra M Toledo & Oliveira Ltda. ME, WM Moreira Materiais de
Construção ME, Sinatraf Engenharia e Comércio Ltda., São Miguel Arcanjo Comércio de Materiais para
Construção, Casa Nova Comércio de Materias para Construção Ltda. Fernandes & Raizer Ltda. e Lamiro
Terraplanagem Ltda., RGG Comércio de Materiais de Construção, FCM Pinturas em Edifificações Ltda., Grande
Sul Empreendimentos Ltda. ME, a Enseg Serviços Pré-Hospitalares e a SOS Rodovias Ltda. ME.

255. Defiro ainda buscas e apreensões nos endereços das sedes das empresas  Eco Sul Brasil, 3W
Engenharia e Pavimentação Ltda. e Consócio Greca/3W e no endereço residencial do titular Wellington de Melo
Volpato. Esta busca terá por objeto colher provas de pagamentos a agentes públicos e a empresas de fachada ou a
profissionais da lavagem de dinheiro, especialmente para esclarecer a natureza e causa desses pagamentos, em
especial para Nelson Leal Júnior, Oscar Alberto Gayer da Silva e Gtech Engenharia.

256. Defiro ainda buscas e apreensões nos endereços das sedes das empresas Sinatraf Engenharia e
Comércio Ltda. e Braport Construtora e Incorporadora Ltda, e nos endereços residenciais de Sergio Antônio
Cardozo Lapa e Marcelo Bontas Zamorian. Esta busca terá por objeto colher provas de pagamentos a agentes
públicos e a empresas de fachada ou a profissionais da lavagem de dinheiro, especialmente para esclarecer o
relacioamento com Gilson Beckert, PGB Engenharia, Claudinei de Oliveira (agente do DER), bem como para
esclarecer a causa e natureza dos pagametnos recebidos da Rio Tibagi, da Econorte e da Construtora Triunfo.

257. Defiro ainda buscas e apreensões nos endereços das sedes das empresas  Anilton Murari
Serralheria, e no endereço residencial de Anilton Murari. Esta busca terá por objeto colher provas da causa e da
natureza dos pagamentos recebidos da Rio Tibagi e ainda dos pagamentos à empresa Floricultura Guerra e Rosa.

258. Defiro ainda buscas e apreensões nos endereços residenciais e comerciais de Rodrigo
Fernandes, CPF 993.807.909-10, e de Eziquiel de Oliveira Camilo, para colher provas de suas relações com as
empresas São Miguel Arcanjo Comércio de Materiais para Construção, Casa Nova Comércio de Materias para
Construção Ltda. Fernandes & Raizer Ltda. e Lamiro Terraplantgem Ltda. e a causa e natureza dos pagamentos por
elas recebidos e efetuados, já que há fundada suspeita de serem inexistente de fato.
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259. Defiro igualmente a busca e apreensão das mensagens armazenadas na Celepar dos endereços
eletrônicos funcionais de Nelson Leal Júnior, Gilson Beckert e Oscar Alberto Gayer da Silva.

260. Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à prática pelos investigados dos crimes
de corrupção, concussão, lavagem de dinheiro, associação criminosa, evasão fraudulenta de divisas, além dos
crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, especificamente:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de pagamento e
documentos relacionados à abertura, manutenção e à movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome
próprio ou de terceiros, bem como patrimônio em nome próprio ou de terceiros;

b) registros e livros contáveis, formais ou informais, recibos, agendas, anotações, ordens de
pagamento, comprovantes de  recebimento de valores, no exterior ou no Brasil, relacionados a possível
recebimento ou pagamento de vantagem indevida;

c) documentos, formais ou informais e de qualquer natureza, relativos a pagamento, intermediação ou
recebimento  de propinas ou valores por agentes públicos;

d) documentos, formais ou informais e de qualquer natureza, relativos a contratos de prestação de
serviços com empresas contratantes com o Poder Público ou com fornecedoras de empresas contratantes com o
Poder Público;

e) correspondência, mensagens eletrônicas e arquivos relacionados a esses mesmos fatos;

f) HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrônicos, de qualquer espécie, agendas
manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas, quando houver suspeita que contenham material
probatório relevante, como o acima especificado;

g) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou
USD 50.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita, relativamente aos
mandados do item 252;

h) obras de arte de elevado valor, quando não apresentada prova documental cabal de sua origem
lícita, relativamente aos mandados do item 252.
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261. Em todos os mandados de busca e apreensão, consigne-se autorização para exame e extração de
cópias de mensagens eletrônicas armazenados nos endereços eletrônicos utilizados pelos investigados.

262. Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos investigados ou da empresa ou entidade e
os respectivos endereços, cf. especificação acima e da autoridade policial.

263. No desempenho desta atividade, poderão as autoridades acessar dados, arquivos eletrônicos e
mensagens eletrônicas armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônico de qualquer
natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados, com a impressão do que for encontrado e, se for
necessário, a apreensão, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos
rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autoridades policiais do conteúdo dos computadores e dispositivos no
local das buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas.
Autorizo igualmente o arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos. Consigne-se estas
autorizações específica nos mandados.

264. Consigne-se, em relação aos mandados para as empresas, autorização para a realização de
buscas e apreensões em qualquer andar ou sala nas quais a prova se localize e em especial nas salas dos executivos
nominados.

265. As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se necessário com o auxílio de
autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da Receita
Federal.

266. Considerando a dimensão das diligências, deve a autoridade policial responsável adotar postura
parcimoniosa na sua execução, evitando a colheita de material desnecessário ou que as autoridades públicas não
tenham condições, posteriormente, de analisar em tempo razoável.

267. Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve possível, relato e resultado das
diligências.

268. Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devolução de documentos e de
equipamentos de informática se, após seu exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja mais
necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do término dos exames. Igualmente, fica autorizado a
promover, havendo requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregá-las aos
investigados, as custas deles.
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269. A competência se estabelece sobre crimes e não sobre pessoas ou estabelecimentos. Assim, em
princípio, reputo desnecessária a obtenção de autorização para a busca e apreensão do Juízo do local da diligência.
Esta só se faz necessária quando igualmente necessário o concurso de ação judicial (como quando se ouve uma
testemunha ou se requer intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no Juízo de cada localidade
colocaria em risco a simultaneidade das diligências e o seu sigilo, considerando a multiplicidade de endereços e
localidades que sofrerão buscas e apreensões.

270. Indefiro as buscas e apreensões nos endereços de Rodrigo Tacla Duran e de Ivan Humberto
Carratu, pois já foram realizadas medidas da espécie no processo 5035144-88.2016.4.04.7000/, não tendo o MPF
esclarecido o motivo de serem novamente necessárias.

271. Relativamente à busca e apreensão solicitada em relação ao agente do DER/PR  Claudinei de
Oliveira, é necessário, para apreciação, melhor identificação de referida pessoa pelo MPF, considerando tratar-se
de nome comum. Aparentemente, teria ele o CPF 774.776.509-68 (evento 4, anexo75), mas é necessário que o
MPF se certifique da informação.

272. Relativamente às buscas e apreensões requeridas em relação ao tópico "f" ("Influência na edição
de medidas provisórias para prorrogação de concessões rodoviárias"), indefiro, por ora, por não vislumbrar
suficiente causa provável.

273. A efetiva expedição dos mandados ocorrerá após confirmação ou levantamento de novos
endereços pela autoridade policial.

274. Pleiteou o MPF o sequestro de ativos mantidos pelos investigados  em suas contas correntes.

275. Autorizam o artigo 125 do CPP e o artigo 4.º da Lei n.º 9.613/1998 o sequestro do produto do
crime.

276. Viável o decreto do bloqueio dos ativos financeiros  dos investigados em relação aos quais há
prova, em cognição sumária, de recebimento de vantagem indevida.

277. Não importa se tais valores, nas contas bancárias, foram misturados com valores de procedência
lícita. O sequestro e confisco podem atingir tais ativos até o montante dos ganhos ilícitos.
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278. Também se justifica a mesma medida em relação às contas das empresas de sua titularidade e
controle, já que há fundada suspeita de que teriam sido utilizadas como empresas de fachada e para ocultar
transações envolvendo recursos de acertos de propina.

279. Considerando os indícios do envolvimento dos investigados em vários episódios de
intermediação de propina e de lavagem de dinheiro,  resolvo decretar o bloqueio das contas dos investigados até o
montante de vinte milhões de reais.

280. Defiro, portanto, o requerido e decreto, com base no art. 4º da Lei nº 9.613/1998, o bloqueio dos
ativos mantidos em contas e investimentos bancários dos seguintes investigados:

Gilson Beckert, CPF 000.228.709-97;

Paulo Garcez Beckert, CPF 850.597.499-91;

PGB Engenharia Eireli, CNPJ 17.799.714/0001-04

Oscar Alberto da Silva Gayer, CPF 222.521.349-68;

Oscar Alberto da Silva Gayer Júnior, CPF 007.977.979-47;

Gtech Engenharia e Planejamento Ltda, CNPJ 15.204.687/0001-54;

Carlos Felisberto Nasser, CPF 042.712.977-04;

Power Marketing Assessoria e Planejamento Ltda., CNPJ 03.542.067/0001-46;

Nelson Leal Júnior, CPF 556.265.489-04;

Wellington de Melo Volpato, CPF 024.177.069-62;

Helio Ogama, CPF 236.159.669-53;

Leonardo Guerra, CPF 030.320.429-09.
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281. Os bloqueios serão implementados, pelo BacenJud quando da execução dos mandados de busca
e de prisão. Junte-se oportunamente o comprovante aos autos.

282. Observo que a medida ora determinada apenas gera o bloqueio do saldo do dia constante nas
contas ou nos investimentos, não impedindo, portanto, continuidade das atividades dos investigados. Caso haja
ainda bloqueio de valores atinentes à salários, promoverei, mediante requerimento, a liberação.

283. Com base ainda no art. 125 do CPP, decreto o sequestro sobre o apartametno 1.901, do Edifício
Don Alfonso, Av. Atlântica, nº 1.606, em Balneário Camboriú, matrícula 115.470 do 1º Registro de Imóveis
daquela cidade. Quando da execução dos mandados de busca e de prisão, expeça-se precatória para formalização
do sequestro, avaliação e registro do sequestro. Solicite-se que seja intimada a Incorporador Cequinel para ciência.

284. As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade de apreciar o
cabimento das prisões e buscas requeridas, tendo sido efetuadas em cognição sumária. Por óbvio, dado o caráter
das medidas, algum aprofundamento na valoração e descrição das provas é inevitável, mas a cognição é prima
facie e não representa juízo definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável
após o fim das investigações e especialmente após o contraditório.

285. Decreto o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos dos processos até a efetivação das prisões e
das buscas e apreensões. Efetivadas as medidas, não sendo mais ele necessário para preservar as investigações, fica
levantado o sigilo. Entendo que, considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse
público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição da
continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos
investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e da própria
Justiça criminal.

286. Deverá a autoridade policial levantar confirmar os endereços dos investigados e de suas
empresas apontados pelo MPF ou levantar outros pertinentes à investigação, a fim de propiciar a expedição dos
mandados de busca e prisão.

287. Deverá a autoridade policial incorporar as provas no inquérito 5004606-51.2017.4.04.7013,
mantendo-o sob sigilo e ali prosseguindo as investigações, inclusive com a oportuna análise do material
apreendido. Requisições probatórias do MPF deverá ser apresentados no referido inquérito.
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288. Deverá ainda a autoridade policial e o MPF esclarecerem expressamente, no prazo de cinco
dias, se foi instaurado inquérito ou investigação específica para apuração da relação entre o Grupo Triunfo e as
empresas de Adir Assad.

289. Presentes os endereços, expeça a Secretaria os mandados.

290. Deverá o MPF prestar os seguintes esclarecimentos no prazo de cinco dias:

a) esclarecer se juntou a estes autos a íntegra dos PICs 1.25.013.000.115/2015-15 e 1.25.000.002086-
2017-37; e

b) juntar extratos bancários das contas de Wellington de Melo Volpato;

c) apresentar cópia dos documentos apresentados por Adir Assad relativamente ao Grupo Triunfo e
cuja existência foi por ele afirmada no evento 1, anexo321, conforme consignado no item 47;

d) juntar os extratos comprobatórios e eventual laudo acerca dos depósitos efetuados pelo Grupo
Triunfo em contas controladas por Adir Assad; e

e) prestar os esclarecimentos quanto às questões apontadas nos itens 26, 81, 89, 166, 178, 180, 270 e
287.

291. Ciência à autoridade policial e ao MPF desta decisão, devendo observar os provimentos
específicos. Deverá a autoridade policial, oportunamente, informar nos autos a data provável da realização das
diligências.

Curitiba, 18 de dezembro de 2017.

 

 

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700004263568v258 e do
código CRC 9e6cc6d3. 
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