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LAUDO Nº 1095/2018-SETEC/SR/PF/PR 

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(CONTÁBIL-FINANCEIRO) 

Em 11 de junho de 2018, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da 

Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Paraná, designados pelo Chefe do 

Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, os Peritos 

Criminais Federais RICARDO ANDRES REVECO HURTADO, ALDEMAR MAIA NETO e 

RODRIGO LANGE elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do RE 0023/2017-4 

SR/PF/BR, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal FELIPE EDUARDO 

HIDEO HAYASHI, encaminhada por meio do Memorando nº 2526/2018-RE 0023/2017-4-

SR/PF/PR, de 17/04/2018, e registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 1173/2018, em 

17/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa 

interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos: 

“1. Apresentar informações relevantes sobre integridade e autenticidade; 

2. Consta do material disponibilizado alguma referência à pessoa de 

CARLOS ALBERTO RICHA (ou BETO RICHA), FERNANDO EUGÊNIO 

GHIGNONE (ou FERNANDO GHIGNONE), JORGE THEODÓCIO 

ATHERINO (ou JORGE ATHERINO)? 

3. Há referência aos codinomes: “BRIGÃO”, “PILOTO” ou “GREGO”? 

4. Em caso de resposta positiva ao quesito 2 ou 3, há registro de pagamentos 

para CARLOS ALBERTO RICHA (ou BETO RICHA), FERNANDO 

EUGÊNIO GHIGNONE (ou FERNANDO GHIGNONE), JORGE 

THEODÓCIO ATHERINO (ou JORGE ATHERINO), ou “BRIGÃO”, 

“PILOTO”, bem como “GREGO”? 

5. Outros dados julgados úteis.” 
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I - HISTÓRICO DO MATERIAL EXAMINADO 

Em atendimento à determinação judicial constante da Ação Penal 5063130-

17.2016.4.04.7000/PR, a qual deferiu a realização de perícia sobre o material entregue pela 

empresa Odebrecht S/A, foram indicados para realização dos exames solicitados os Peritos 

Criminais Federais (PCFs) listados no documento registrado no Evento 1.122 da referida Ação 

Penal, em 02/10/2017. Trata-se de equipe formada por PCFs das áreas de contabilidade e 

informática. 

Os resultados desses exames periciais foram consignados no Laudo 

nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, de 22/02/2018. 

Conforme exposto no referido Laudo Pericial, foram examinados 11 (onze) 

discos rígidos e 02 (dois) pendrives, contendo dados referentes aos denominados “Sistema 

Drousys” e “Sistema MyWebDay”, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas (SOE) da 

empresa Odebrecht. As informações relativas à integridade1 e autenticidade2 do material 

examinado também se encontram descritas no referido Laudo Pericial.   

Os dados contidos nas mídias foram processados pelo aplicativo Indexador e 

Processador de Evidências Digitais (IPED). O aplicativo IPED, desenvolvido pela Perícia 

Criminal Federal, realiza processamento de dados forenses, possibilitando a indexação de 

dados, reconhecimento de caracteres ópticos em imagens (OCR), recuperação de arquivos 

apagados, categorização de arquivos, detecção de dados cifrados, expansão de containers, 

geração de miniaturas de imagens e vídeos, detecção de imagens explícitas, detecção de idiomas 

em arquivos, pesquisas por expressões regulares, busca por arquivos semelhantes e 

reconhecimento de entidades mencionadas.  

O IPED identificou mais de 100 milhões de itens, entre arquivos ativos e 

recuperados de áreas livres, os quais totalizaram mais de 80TB de informações. 

No material examinado, foram encontrados arquivos relacionados a mais de 50 

(cinquenta) máquinas virtuais (VMs). Essas VMs são utilizadas para implementar diversas 

funcionalidades, tais como servidores de e-mail, controladores de domínio, servidores de acesso 

remoto, bancos de dados, comunicação IP (VOIP), servidores de mensagens instantâneas, 

monitoramento dos serviços etc. 

                                            
1 INTEGRIDADE (Data Integrity) – é a propriedade dos dados de que não foram alterados, destruídos ou perdidos. 
2 AUTENTICIDADE (Authenticity) – é a propriedade de uma informação ser genuína e poder ser verificada e 

confiável. 
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As subseções a seguir descrevem, de forma resumida, o funcionamento dos 

denominados Sistemas Drousys e MyWebDay. 

 

I.1. Sistema Drousys 

Os peritos verificaram que o denominado “Sistema Drousys” refere-se a um 

ambiente para acesso remoto, através de VPN criptografada, por parte de usuários autorizados, 

a serviços de armazenamento e edição de arquivos, acesso à Internet, mensagens eletrônicas (e-

mail), conversações eletrônicas (chat) com troca de arquivos e voz sobre IP (telefonia IP). 

O Sistema “Drousys” permite o acesso a uma área de trabalho virtual em um 

computador remoto. Dessa forma, as ações realizadas pelo usuário são gravadas remotamente, 

e não no computador local utilizado pelo usuário. Como exemplo, se esse usuário acessasse a 

internet, conversasse com outros usuários do sistema via chat ou telefonia IP, criasse um 

documento e o enviasse por e-mail, todos esses registros de suas ações não ficariam gravados 

no computador local, mas sim no computador remoto localizado no servidor do sistema. 

 

I.2. Sistema MyWebDay 

De acordo com o apresentado no Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, de 

22/02/2018, o denominado MyWebDay possui características de um Sistema Integrado de 

Gestão Empresarial – ERP, com diversos subsistemas, dentre os quais de contabilidade. Tal 

sistema foi desenvolvido pela Odebrecht para gerenciamento de dados e processos da 

organização, sendo o mesmo termo utilizado também para designar o sistema específico 

utilizado pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. 

Também foi verificada, no referido laudo pericial, a existência de um ambiente 

de desenvolvimento para um sistema que possui funcionalidades contábeis e financeiras, e que 

armazena informações em banco de dados próprio, composto por 60 tabelas, contendo 

informações relacionadas com a área denominada SETOR DE OPERAÇÕES 

ESTRUTURADAS da empresas Odebrecht, e que possui capacidade para gerar relatórios 

financeiros compatíveis com os descritos na Subseção V.8.1 (página 122) do Laudo 

nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR. Este sistema pode ter herdado alguns componentes do 

sistema MyWebDay original (sistema corporativo integrado), mas foi ajustado para ser 

totalmente independente, possuindo seus próprios programas, sua própria base de dados e 

acesso restrito a poucos usuários. A sigla identificadora deste sistema específico é “FDD”.  



LAUDO Nº 1095/2018-SETEC/SR/PF/PR 

4 

 

É importante destacar que, até o presente momento, não foi possível examinar o 

ambiente de produção (ambiente real utilizado pelos usuários no dia a dia) do MyWebDay, 

conforme descrito na Subseção V.14 (página 300) do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR. 

No entanto, os artefatos resultantes da utilização do sistema por usuários (relatórios, consultas), 

associados a outros elementos como, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento do 

MyWebDay, fornecem informações úteis para esclarecer alguns questionamentos, como será 

demonstrado no presente laudo pericial. 

 

I.3. Dump (Banco de Dados do MyWebDay) 

Também é necessário informar que, ao dar continuidade aos exames descritos 

no Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, foi localizado o arquivo “sisfdd-2012-04-

11c.dmp”, dentro da máquina virtual correspondente ao arquivo “srv-oas01l.qcow2” 

(identificação VM 2.34 da Tabela 44 do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR). O caminho 

completo deste arquivo é “Disco_05-Xtract-SUNFIRE_X_4150-srv-

oas01l.qcow2\Root\[root]\home\odcert\ sisfdd-2012-04-11c.dmp”. Tal arquivo possui hash 

MD5 com valor “A968386BB366F5A74D59A5B56F49B07F” e data e horário de última 

modificação ocorreu em “11/04/2012 18:17:52 UTC”. Conforme exposto no Laudo 

nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, esse arquivo foi considerado íntegro e autêntico. 

Verificou-se que o referido arquivo contém uma cópia das estruturas e dados de 

tabelas de um banco de dados Oracle. Este tipo de arquivo, utilizado geralmente para fins de 

backup ou de migração de banco de dados, é comumente denominado “Dump de banco de 

dados” ou, simplesmente, “Dump”. 

Este arquivo “Dump” possui uma cópia das tabelas do usuário “SISFDD” 

(mesmo nome de usuário sob o qual são mantidos os dados do sistema denominado 

MyWebDay). Diferentemente dos dados anteriormente disponíveis nas tabelas do usuário 

“SISFDD” do ambiente de desenvolvimento, os quais estavam parcialmente “mascarados” 

(conforme descrito na Subseção V.9 do Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR), os dados 

oriundos do “Dump” estão completamente compreensíveis.  

É possível observar que este arquivo contém dados relativos ao período de 

02/01/2006 a 10/04/2012 (baseado no campo “movt_dt” da tabela “movimentos”). Dessa 

forma, esse “Dump” não contém o período integral do ambiente de produção do MyWebDay, 

supostamente encerrado em meados de 2015. 
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A estrutura de dados e os dados das tabelas contidas neste arquivo foram 

extraídos, importados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle e 

conectados aos programas (telas e relatórios) do ambiente de desenvolvimento. Os relatórios 

produzidos a partir deste ambiente (programas da VM de desenvolvimento e informações 

presentes no banco de dados gerado a partir do “Dump”) demonstraram compatibilidade com 

os relatórios financeiros de usuários (detalhados na Subseção V.8.1 do Laudo nº 0335/2018 – 

SETEC/SR/PF/PR).  

Destaca-se, porém, que os relatórios financeiros de usuários (do ambiente de 

produção) são esparsos, podendo muitas vezes apresentar lacunas, uma vez que foram gerados 

a partir de comandos de usuários no ambiente de produção do MyWebDay. Por exemplo, certo 

relatório de usuário pode ter sido emitido para os meses de 01/2010 a 05/2010, e depois, na 

próxima execução, emitido para o período de 08/2010 a 12/2010. Neste exemplo, os meses de 

06/2010 e 07/2010, para este relatório, estariam faltando no conjunto de relatórios de usuários. 

Já no “Dump”, todo o conjunto de dados do período compreendido entre 02/01/2006 a 

10/04/2012 está integralmente disponível, formando uma base de informações mais completa, 

que se sobrepõe aos relatórios de produção. Por outro lado, os relatórios de produção fornecem 

diversos registros momentâneos da situação (a qual pode ter sido modificada até a geração do 

“Dump”), sendo que estes registros momentâneos podem conter informações relevantes em 

certos exames periciais.  

É importante ressaltar novamente que, da mesma forma que o exposto no Laudo 

nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, não foi possível examinar o ambiente de produção 

(ambiente real utilizado pelos usuários no dia a dia) do MyWebDay, conforme descrito na 

Subseção V.14 (página 300) do referido laudo. No entanto, os artefatos resultantes da utilização 

do sistema por usuários (relatórios, consultas), associados a outros elementos como, por 

exemplo, o ambiente de desenvolvimento do MyWebDay e as informações presentes no 

arquivo de “Dump”, fornecem informações úteis para esclarecer alguns questionamentos, como 

será demonstrado neste laudo. 

 

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Para fins de contextualização dos exames, foram utilizados os expedientes 

descritos nas subseções a seguir. 
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II.1.  Despacho da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros – Inquérito 

1164/2017-STJ 

Juntamente com o memorando citado no preâmbulo deste laudo, foi 

recepcionado despacho do Delegado de Polícia Federal FELIPE EDUARDO HIDEO 

HAYASHI, datado de 03 de abril de 2018. 

II.2.  Despacho/Decisão relativo ao Inquérito Policial 5018185-71.2018.4.04.7000/PR 

Os peritos também tiveram acesso a despacho de sua Excelência Juiz Federal 

Sérgio Fernando Moro, encaminhado pela autoridade policial solicitante deste exame, no qual 

faz referências a pagamentos que teriam transitado pelo sistema de contabilidade informal do 

Grupo Odebrecht. O referido inquérito policial é derivado do inquérito nº 1.181, que tramitava 

perante o Superior Tribunal de Justiça. 

II.3.  Cópia eletrônica dos autos do Inquérito 1.181/STJ.  

Adicionalmente, a autoridade policial solicitante deste exame encaminhou cópia 

eletrônica dos autos do inquérito 1.181/STJ, composto de 232 páginas. 

III - OBJETIVO 

O presente exame pericial é realizado com a finalidade de subsidiar 

investigações pertinentes ao Inquérito nº 5018185-71.2018.4.04.7000/PR, fornecendo o 

resultado de pesquisas nos sistemas Drousys e MyWebDay referentes aos codinomes “brigão”, 

“piloto” e “grego”. Também serão pesquisadas, conforme solicitado, possíveis referências às 

pessoas com nome de CARLOS ALBERTO RICHA, FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE e 

JORGE THEODÓCIO ATHERINO. Finalmente, buscar-se-á identificar registros de possíveis 

pagamentos a estas pessoas. 

IV - EXAMES 

A fim de efetuar as pesquisas nos sistemas, foi utilizado o aplicativo IPED, sendo 

os arquivos retornados pelas pesquisas de dados analisados e filtrados de acordo com os 

critérios listados a seguir. Sempre que disponíveis, a localização nos discos, a função hash e a 

data da última modificação dos arquivos citados neste laudo estão consignados logo abaixo das 

figuras correspondentes. 
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No caso dos dados extraídos do DUMP, conforme exposto na Subseção I.3, essas 

informações foram importadas em um SGBD Oracle e foram realizadas consultas nos campos 

presentes nas tabelas desse banco de dados. 

Para afastar o risco de trazer para este laudo codinomes ou obras/centros de 

custos alheios ao presente procedimento, quando presentes nas figuras, estes foram encobertos 

com tarjas pretas. 

IV.1. Contextualização 

Este laudo contempla os resultados das pesquisas que tiveram pertinência em 

relação ao Inquérito nº 1181/2017-STJ e procedimento 5018185-71.2018.04.7000/PR. Para fins 

de contextualização, trechos dos despachos citados nas subseções II.1. e II.2. serão consignados 

a seguir: 

Despacho da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes 

Financeiros 

Aparentemente, ademais, JORGE T. ATHERINO, conhecido por 

"GREGO", seria indivíduo com supostas vinculações com CARLOS 

ALBERTO RICHA, seja nesta apuração ou em outras, como a que diz 

respeito a supostos pagamentos feitos pela ODEBRECHT para 

financiamento da campanha de 2014 do governador, em que JORGE 

ATHERINO, em nome do Comitê Eleitoral do PSDB, teria 

supostamente procurado Diretor de Contratos da ODEBRECHT 

LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO para efetivar doações à campanha. 

Segundo declarações do colaborador BENEDICTO BARBOSA DA 

SILVA JÚNIOR, teria dito que a ODEBRECHT fez doação de R$ 4 

milhões à campanha de CARLOS ALBERTO RICHA. grifo nosso. 

 

Despacho/Decisão procedimento nº 5018185-71.2018.04.7000/PR 

Os pagamentos, segundo os relatos, teriam sido efetuados 

inequivocadamente pelo Setor de Operações Estruturadas, sendo o 

beneficiário identificado, inicialmente, por “Brigão” e “Piloto”. 

Outro executivo da Odebrecht, Luciano Antônio Bueno Júnior, por sua 

vez, declarou que o pagamento no ano de 2014 estaria relacionado ao 

favorecimento do Grupo Odebrecht em licitação para a duplicação a 

rodovia PR 323 (Pet .6498, termo de depoimento 15, evento 9). 

[...] 

Teriam sido acertados pagamentos de quatro milhões de reais, sendo 

identificados 2,5 milhões pagos no sistema de contabilidade informal 

do Grupo Odebrecht. grifo nosso.  

 
 

Adicionalmente, da leitura do documento oriundo da Procuradoria Geral da 

República, contido no bojo do Inquérito 1.181/STJ (fls. 2), extraem-se informações relevantes 
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para a elaboração do presente laudo. A primeira delas é a de que um colaborador teria afirmado 

que a empresa ODEBRECHT doara R$ 100.000,00 à campanha de Carlos Alberto Richa para 

o cargo de prefeito de Curitiba no ano de 2008. O referido aporte teria sido efetuado por meio 

do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS (SOE), sob o codinome “Brigão”, em 

18/09/2008. 

Da mesma fonte, obteve-se a informação de que um colaborador teria 

comunicado que, também pelo SOE, e sob o codinome “Brigão”, teriam sido efetuados 

pagamentos que totalizaram R$ 450.000,00, entre os dias 16/08/2010 a 26/10/2010, com o 

objetivo de abastecer a campanha de Carlos Alberto Richa ao Governo do Estado do Paraná. 

Finalmente, o mesmo documento consigna que um colaborador teria asseverado 

que a empresa ODEBRECHT se comprometera a doar R$ 4.000.000,00, dos quais teria 

liquidado R$ 2.500.000,00, em uma parcela de R$ 500.000,00 e mais duas de R$ 1.000.000,00. 

Tais valores também teriam sido pagos pelo SOE, sob o codinome “Piloto”. 

IV.2. Codinome “Brigão” 

No material examinado, foi encontrado um arquivo denominado “Tradução-07-

17-08-17-54.xls”3. Trata-se de uma planilha, a qual contempla quatro abas de nomes: BJ, JP, 

CMF e FR. Cada planilha, contida nas abas, contempla duas colunas: uma denominada 

“CODINOME” e outra, “TRADUÇÃO”. Como os próprios nomes das colunas sugerem, ao 

lado de cada codinome consta a sua respectiva tradução, isto é, o que seria o nome real do 

detentor de cada alcunha.  

As abas BJ, JP, CMF e FR traduzem, respectivamente, 208, 112, 33 e 9 

codinomes.  

Na linha 36 da aba BJ, consta o codinome “BRIGÃO” associado ao nome BETO 

RICHA. 

 

 

 

                                            
3 O arquivo “Tradução-07-17-08-17-54.xls” tem data de última modificação 17/07/2008, seu hash é 

EF9144D4F52D07B33B15E99CDDAB5551 e o caminho é Disco_01-d_users\c19285\Tradução-07-17-08-17-

54.xls. 
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IV.3. Resultado das pesquisas para o ano de 2008 

Foi possível, por meio de pesquisas em relatórios derivados do sistema 

MyWebDay (vide subseção I.3), extrair informações a respeito de dados financeiros vinculados 

ao codinome “Brigão”, os quais serão detalhados nos próximos parágrafos. 

Foram identificados dois registros de pagamentos vinculados ao codinome 

“Brigão”, um em 02/09/2008 e outro em 18/09/2008, cada um no valor de R$ 100.000,00. Os 

detalhes destes registros estão consignados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Registros de pagamentos vinculados ao codinome “Brigão” em 2008 

Codinome 
Nº 

Movimento 
Nº 

Requisição 
Data Valor R$ Conta de Saída SOE4 

Obra/Centro de 
Custo 

Resp. 

Brigão 138805 P.08.348 02/09/2008 100.000,00 
CARIOCAR : CARIOCA - 

REAL 
CP-08-09 - 

CP/WL/PADRE 
HSCP 

Brigão 144485 P.08.349 18/09/2008 100.000,00 BAMBIR : BAMBI - REAL 
CP-08-09 - 

CP/WL/PADRE 
HSCP 

Fonte: Arquivo FDD0094B27669[1].pdf  
Hash: 375DB16A5D5471C27AF81D74C6F375AE  
Localização: /Disco_05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-ts.vhd/vol_vol2/Documents and Settings/lucia/Local Settings/Temporary 
Internet Files/Content.IE5/104MG5G6/FDD0094B27669[1].pdf 
Última modificação: 05/03/2009 19:11:29 UTC  

  

Alguns conceitos são necessários para entendimento dos campos contidos na 

Tabela 1. O campo “Nº Movimento” identifica o número único do lançamento financeiro no 

sistema MyWebDay. O campo “Nº da Requisição” trata-se do controle de requisições de 

recursos a serem liberados. Este campo inicia-se por uma letra do alfabeto, nos casos específicos 

da tabela, a letra P remete à palavra “Política”. O campo “Conta de Saída SOE” indica a conta 

de controle financeiro de um doleiro/operador ligado ao Setor de Operações Estruturadas da 

Odebrecht. O campo “Obra/Centro de Custo” aponta para o centro de custo (controle gerencial) 

que será carregado com o respectivo dispêndio. Finalmente, o campo “Resp.” informa o 

responsável por gerenciar tal desembolso, normalmente traz as iniciais de um executivo da 

Odebrecht. 

 

 

 

                                            
4 Especificamente este dado, foi retirado do relatório FDD0320. Hash: 

332C27E8D47F88B388AA6FB1F43887C5. Caminho: /Disco_05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-

ts.vhd/vol_vol2/Documents and Settings/lesoares/Local Settings/Temporary Internet 

Files/Content.IE5/R1CLUBVF/FDD032022408[1].pdf. Última modificação : 03/10/2008 23:59:39 UTC. 
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IV.4. Resultado das pesquisas para o ano de 2010 

Em pesquisas no Dump (detalhes na Subseção I.3), foram identificados os 

registros de pagamentos atrelados ao codinome “Brigão”, conforme pode ser observado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Registros de pagamentos vinculados ao codinome “Brigão” em 2010 

Codinome 
Nº 

Movimento 
Nº 

Requisição 
Data Valor R$ Conta de Saída SOE 

Obra/Centro de 
Custo 

Resp. 

Brigão 254502 P.10.495 13/08/2010 200.000,00 
PAULISTINH : 

PAULISTINHA - REAL 
EVENTO/BJ/VL  

Brigão 254540 P.10.531 24/08/2010 200.000,00 
PAULISTINH : 

PAULISTINHA - REAL 
EVENTO/BJ/VL  

Brigão 254581 P.10.582 02/09/2010 200.000,00 
PAULISTINH : 

PAULISTINHA - REAL 
EVENTO/BJ/VL  

Brigão 254624 P.10.643 16/09/2010 100.000,00 
PAULISTINH : 

PAULISTINHA - REAL 
EVENTO/BJ/VL  

Brigão 280110 P.10.771 24/09/2010 200.000,00 
AMIZADE BE : CONTA 

AMIZADE - BONUS 
ELEITORAL 

DS SUL - VL  

Brigão 239073 P.10.2137 28/10/2010 150.000,00 
TONICO : TONICO - 
PLANITRADE (POA) 

DS SUL : DS SUL - 

VL 
 

Fonte: Dump derivado do sistema MyWebDay 

Ainda sobre os registros de pagamentos atrelados ao codinome “Brigão” 

relacionados na Tabela 1, foi encontrado arquivo com o nome “evento_distr_2010.xls”, no qual 

constam informações adicionais relativos aos citados desembolsos. É possível visualizar a 

senha utilizada, a cidade do suposto pagamento, além do nome do responsável: Valter Lana. 

A Figura 1 mostra os mencionados dados. Como se trata de uma linha extensa 

do Excel, para caber no quadro, esta foi dividida em três, conforme pode ser visualizado pelas 

letras de cada coluna (A a Y). 
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Figura 1 – Trechos da planilha “evento_distr_2010.xls” que mencionam o codinome 

“Brigão” 

Localização: /Disco_03-00039862-DC3-DC3-

flat.vmdk/vol_vol3/Users/administrator.DRAFT/Desktop/{E9A1AC3D-A470-4844-9BEC-

F2AEB7220BF7}/Sys/c12188/Eventos/Evento_2010/evento_distr_2010.xls 

Hash: DB3BE6646FBB7BB9A4321C7E67EA9F96 

Última modificação: 23/04/2016 19:45:32 UTC 

Um e-mail de U0032@fox.com (Valter Lana) para U0046@fox.com (Ubiraci 

Santos), datado de 20/10/2010, corrobora os dados do último pagamento relacionado na Tabela 

2, conforme pode ser observado na Figura 2. 

 
Figura 2 – E-mail de Valter Lana para Ubiraci fazendo referência ao codinome “Brigão” 

Localização: Disco_09-IRONKEY_LUIS_SOARES-

00039384_Logical\transfer\Luizinho\192.168.13.21 - Caixa de entrada.dbx>>DESPESAS 

DS SUL  

Hash: 1A82775BC4F071EFF92A2122AF2911ED 

Última modificação: não disponível 

 

Adicionalmente, também foi encontrado no material examinado um arquivo 

denominado “Relação IT 2010.xlsx”, no qual consta planilha de aparente controle de doações 

eleitorais. Na coluna denominada “Beneficiário” consta o nome BETO RICHA. O valor que 

teria sido repassado foi de R$ 200.000,00. Dados da planilha indicam que duas empresas teriam 
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intermediado as doações: LEYROZ DE CAXIAS (R$ 160.000,00) e PRAIAMAR IND COM 

(R$ 40.000,00). 

A Figura 3 mostra a linha da planilha mencionada no parágrafo anterior, a qual 

faz referências a BETO RICHA. Como se trata de uma linha extensa, para caber no quadro, 

esta foi dividida em três, conforme pode ser visualizado pelas letras de cada coluna (A a S). 

 

 

 

 

Figura 3 – Trechos da planilha “Relação IT 2010.xlsx” que mencionam BETO RICHA 

Localização: /Disco_03-00039862-DC3-DC3-

flat.vmdk/vol_vol3/Users/administrator.DRAFT/Desktop/{E9A1AC3D-A470-4844-9BEC-

F2AEB7220BF7}/Sys/c12188/Evento 2010/BONUS - IT/Relação IT 2010.xlsx 

Hash: 50824EB6588F009C8CA0EE96F5C886B9 

Última modificação: 31/01/2011 10:38:46 UTC 

 

Importante observar que o valor e a data contidos na Figura 3 (24/09/2010 / R$ 

200.000,00) coincidem com um dos pagamentos relacionados na Tabela 2. Outro dado 

coincidente refere-se à referência ao Solicitante / Responsável “VL”. Tais dados podem indicar 

que a origem de valores doados pelas empresas LEYROZ e PRAIAMAR a campanhas 

eleitorais teriam como origem o SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da empresa 

ODEBRECHT. 

Finalmente, foi localizado no material examinado um arquivo denominado 

“Pasta_vl_revisão 29.06.xlsx”, no qual consta planilha que contém nomes de diversos políticos 

ao lado de valores pecuniários. Dentre estes nomes consta BETO RICHA atrelado a um 
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montante de R$ 1.000.000,00. Os nomes dos demais políticos foi encoberto com o objetivo de 

preservar outras investigações. Contudo, pelos nomes relacionados, infere-se que a planilha 

trata das eleições de 2010. Vide Figura 4. 

 

Figura 4 – Trecho da planilha “Pasta_vl_revisão 29.06.xlsx” que mencionam BETO RICHA 

Localização: Disco_02-00039867\ft\ftp\Shared folders users 

DRAFT\draft\c12188\Evento_2010\Pasta_vl_revisão 29.06.xlsx 

Hash: F28D2F92F00F8F53A2E5A3577FE6FC1E  

Última modificação: 03/12/2013 19:44:22 UTC 

 

Foi considerada relevante a apresentação dos apontamentos que estavam 

registrados logo abaixo da planilha ilustrada na Figura 4. São estes: 

1. A relação de nomes do Estado do Rio Grande do Sul foi elaborada com 

participação de AA, CMF e AT; 

2. A nominata para os Estados do Paraná e Santa Catarina é uma proposta 

da Infra;  

3. A indicação do patrocinador ou copatrocinador Braskem, no estado do Rio 

Grande do Sul, foi sugestão de AA e Alfredo Tellechea, exceto para as 

indicaçoes; 

4. Não foram atribuidos valores para as indicações exclusivas da Braskem;  

5. A proposta de copatrocinio de todos os candidatos ao Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul pela Braskem, Infra e Foz;  

6. A proposta de copatrocinio de todos os candidatos aos Governos dos 

Estados do Paraná e Santa Catarina pela Infra e Foz (exceção RC-DEM/SC);  

7. A sugestão de patrocinio ou de copatrocinio da Foz do Brasil, observou o 

conceito de ter sido estabelecida relação. 
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IV.5. Resultado das pesquisas para o ano de 2014 

Primeiramente, cabe informar que o período contemplado pelo Dump, descrito 

na subseção I.3, vai de 02/01/2006 a 10/04/2012. Assim, evidentemente, não será possível 

encontrar dados relativos ao ano de 2014 neste banco de dados específico. 

IV.5.1 Requisição C.14.1460 

Foi encontrada uma ocorrência com do codinome “Piloto” data de 04/09/2014, 

sob a requisição nº C.14.1460. Este registro consta de um arquivo em formato Adobe Acrobat 

(extensão pdf) apagado, e recuperado pela perícia, no qual constam informações típicas relativas 

a pagamentos coordenados pelo Setor de Operações Estruturadas da empresa Odebrecht. A 

imagem do conteúdo integral do referido arquivo está apresentada na Figura 5. 

 
Figura 5 – Imagem do conteúdo integral de arquivo pdf com referência ao codinome “Piloto”. 

Localização: /Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-

terminal.qcow2/vol_vol2//$Unalloc/Unalloc_1661391_8540651520_9647910912>>Carved

-261607424.pdf 

Hash: 5EEADB9F2B89F65CAA20A2A4730AE8F2 

Última modificação: Não disponível 

 

Dados complementares ao lançamento contido na Figura 5 puderam ser 

encontrados em um arquivo chamado “extrato_bancário[4].xls”. A associação entre os dois 

arquivos foi possível por meio do nº da requisição (C.14.1460) e do movimento (404051). 

 

 
Figura 6 – Conteúdo parcial do arquivo “extrato_bancário[4].xls”. 

Localização: /Disco_09-00039381_Logical-winxp.vmdk/vol_vol2/Documents and 

Settings/usuario2/Configurações locais/Temporary Internet 

Files/Content.IE5/OHK9SZSP/extrato_bancário[4].xls 

Hash: DC9B8A9EB2D0906600C6A2732516C1CA 

Última modificação: 03/10/2014 17:18:26 UTC 

Da análise da Figura 5 e Figura 6, depreende-se a existência de registro de 

pagamento, no valor de R$ 500.000,00, em 04 ou 05 de setembro de 2014, vinculado ao 
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codinome “Piloto”. Este desembolso estaria atrelado ao centro de custo (obra) PR323 – 

RODOVIA PR 323. A senha utilizada foi “GOLEIRO”. 

IV.5.2 Requisição C.14.1511 

Mais uma ocorrência do codinome “Piloto” foi encontrada em arquivo de 

formato Adobe Acrobat (extensão PDF) apagado, mas recuperado pela perícia. Trata-se de 

arquivo, aparentemente, derivado de uma planilha, que tem como título “PROGRAMAÇÃO 

SEMANAL POR CIDADE” e “08/09/2014 a 12/09/2014”. Na data de 11/09/2014, consta um 

valor de R$ 500.000,00 vinculado ao codinome “Piloto”. Os detalhes, inclusive um endereço 

de entrega, podem ser visualizados na Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Trechos de arquivo PDF vinculando o valor de R$ 500.000,00 ao codinome 

“Piloto” 

Localização: /Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-

terminal.qcow2/vol_vol10//$Unalloc/Unalloc_1661403_20233056256_22340960256-

Frag0>>Carved-287360000.pdf 

Hash: 3DAB17C97E601721826CF80C17DEB99A 

Última modificação: Não disponível 

Dados adicionais relativos à requisição C.14.1511 puderam ser extraídos do 

arquivo “Saidas set 14 R$.pdf”. Apesar de não constar o codinome “Piloto” neste arquivo, a 

correspondência foi efetuada por meio do número do movimento (404141). As informações 

complementares podem ser observadas na Figura 8. Este arquivo tratava-se de um anexo de e-

mail datado de 13/10/2014 enviado de U0046@fox.com5 (Ubiraci Santos) para 

U0092@fox.com (Aparecida Toyome Enabe). Hash do arquivo do e-mail: 

EA0B2F33231A14A14424E2EE19E16877. 

                                            
5 Arquivo (usuários.txt - hash: 72C38A5EDB0CD28FAEF28CD11AEB902D), localizado no Drousys. 
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Figura 8 – Trecho do arquivo “Saidas set 14 R$.pdf” 

Localização: /Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-

terminal.qcow2/vol_vol10/u0092/.thunderbird/y6ky26p8.default/ImapMail/192.168.14.22/

INBOX>>[Sem Assunto]>>Saidas set 14 R$.pdf 

Hash: A6191A324B11C935558CAEB098CDE71D 

Última modificação: Não disponível 

 

Depreende-se dos dados apresentados que existiu um registro de pagamento no 

valor de R$ 500.000,00, na data de 11/09/2014, vinculado ao codinome “Piloto”, cujo centro 

de custo/obra é “PR323 – RODOVIA PR 323. A senha utilizada foi “PALAFITA” 

No campo observação do documento apresentado na Figura 7, consta a seguinte 

orientação: “ENTREGAR NA ALAMEDA LORENA, 1052 – JARDINS, APT. 62, AO SR. JORGE 

AS 15:00HS.”. Com relação a este endereço, por meio de consulta a sistemas disponíveis na 

Polícia Federal, os peritos obtiveram a informação de que uma das moradoras do referido 

imóvel se chama ASSUNTA LUNARDELLI NINNO. Esta pessoa tem participação em uma 

empresa chamada JADE TURISMO LTDA, juntamente com YONNE NINNO LEITE, que, 

por sua vez, é genitora de FLORA LEITE ATHERINO, provável cônjuge de JORGE 

THEODÓCIO ATHERINO (ambos têm filhos em comum), um dos investigados, segundo 

quesitos deste laudo. 

IV.5.3 Requisição C.14.1572 

Foi encontrado arquivo tipo Excel, de nome “programacao_por_cidade 15 A 

19.09.xls”, o qual continha um valor de R$ 1.000.000,00 vinculado ao codinome “Piloto”, 
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conforme Figura 9. Este arquivo tratava-se de um anexo de e-mail datado de 15/09/2014 

enviado por tulia@drousys.com (Lúcia Tavares) para Waterloo (Fernando Migliaccio). Hash 

do e-mail: 21B50F1833F58412DE5ACFF4578CACAA. 

 
Figura 9 – Trecho do arquivo “programacao_por_cidade 15 A 19.09.xls” 

Localização: /Disco_03-00039862-KERIO MX2-KERIO MX2_1-

flat.vmdk/vol_vol2/KERIO 

BACKUP/C20141207T212924Z.7.zip>>@backup/store/mail/drousys.com/w01815/INBO

X/#msgs/00002863.eml>>programacao_por_cidade 15 A 19.09.xls 

Hash: 21B50F1833F58412DE5ACFF4578CACAA 

Última modificação: Não disponível 

Adicionalmente, os peritos localizaram um arquivo tipo Excel de nome 

“03.09P.xls”, o qual apresenta informações a respeito do nome da conta do operador/doleiro 

(PAULISTINH), que efetuou a operação. A correspondência deu-se em virtude do número de 

requisição. Vide Figura 10 

 
Figura 10 – Trecho do arquivo “03.09P.xls” 

Localização: Disco_01-d_users\p13468\My 24im Files\03.09P.xls 
Hash: 2C62355ACDA5FD2202691288CBBA0259 

Última modificação: 15/09/2014 19:13:28 UTC 

  Infere-se do que foi apresentado nesta subseção que houve uma programação 

de pagamento no valor de R$ 1.000.000,00 vinculada ao codinome “Piloto” para o dia 

18/09/2014, sob a senha “CONCRETO”. A conta de operador/doleiro que teria sido utilizada 

foi “PAULISTINH”. O centro de custo/obra apontado foi “RODOVIA PR323”. O contato foi 

LUCIANO PIZZATO. 

IV.5.4 Requisição C.14.1605 

No material examinado, foi localizada uma planilha tipo Excel chamada 

“programacao_por_cidade 22 A 26.09.xls”. Este arquivo, dentre outras informações, continha 

registro de programação de pagamento vinculado ao codinome “Piloto” para a semana de 22 a 

26/09/2014, especificamente no dia 25/09/2014, no valor de R$ 1.000.000,00, conforme pode 
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ser observado na Figura 11. A senha utilizada foi “Tijolo” e, no campo “Observação”, consta o 

nome de contato: LUCIANO PIZZATTO. 

 
Figura 11 – Trecho do arquivo “programacao_por_cidade 22 A 26.09.xls”, com referência 

ao codinome “Piloto” 

Localização: /Disco_03-00039862-KERIO MX2-KERIO MX2_1-

flat.vmdk/vol_vol2/KERIO 

BACKUP/C20141207T212924Z.7.zip>>@backup/store/mail/drousys.com/w01815/INBO

X/#msgs/00002896.eml>>programacao_por_cidade 22 A 26.09.xls 

Hash: BA0720578D379A0491A62C6B2A385EB1 

Última modificação: não disponível 

IV.5.5 Requisição C.14.1723 

Foi localizado um arquivo no formato Hipertexto (extensão HTML), que fora 

apagado, todavia recuperado pela perícia, contendo informações a respeito de um valor de R$ 

500.000,00 vinculado ao codinome “Piloto”. Trecho do conteúdo do referido arquivo é 

apresentado na Figura 12. 

 
Figura 12 – Trecho de arquivo recuperado pela perícia contendo o codinome “Piloto” 
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Localização: /Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-

terminal.qcow2/vol_vol10//$Unalloc/Unalloc_1661403_41702621184_43815796736-

Frag0>>Carved-101773330.html 

Hash: 5B371E45047898FF04B31E9B01E87C44 

Última modificação: não disponível 

 

Adicionalmente, foi encontrado um arquivo no formato Adobe Acrobat chamado 

“C3032d01”, no qual consta o centro de custo/obra onerado. Detalhes na Figura 13. 

 

 
Figura 13 – Trecho do arquivo C3032D01 referente ao lançamento 405938 

Localização: /Disco_05-Xtract-PowerEdge-R910-srv-

terminal.qcow2/vol_vol10/u0043/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/Cache/C/1F/C

3032d01 

Hash: 8B36C420485432C3983ECA3D0FB85961 

Última modificação: 17/04/2015 17:12:41 UTC 

 

Do que foi apresentado nesta subseção, conclui-se pela existência de um registro 

de pagamento vinculado ao codinome “Piloto”, no valor de R$ 500.000,00, em 09 ou 

10/10/2014. A senha utilizada foi “BATERIA”. O contato indicado foi LUICIANO PIZZATO 

e o centro de custo/obra onerado foi “PR323 – RODOVIA PR 323”. 

IV.6. Outras ocorrências para o codinome “Piloto” 

Por meio de pesquisas no material examinado, foram localizadas outras 

ocorrências para o codinome “Piloto” nos anos de 2011 e 2012, anos estes que estariam fora do 

contexto da investigação, a qual apura pagamentos dos anos de 2008, 2010 e 2014. Também 

foi encontrado um registro vinculado a “Piloto” que, apesar de ser de 2008, aparentemente, não 

se acomoda no contexto da investigação. De toda sorte, os referidos registros de pagamentos 

serão consignados. A relação de registros de pagamentos está contida na Tabela 3.  

Tabela 3 – Outros pagamentos vinculados ao codinome “Piloto” (2011 e 2012) 

Codinome Conta Data Moeda Valor 
Nº 

requisição 
Nº 

movimento 
Obra País 

Piloto CARIOCAR 25/07/08 R$ 23.350,00 C.08.1502 135917 10101: DS EA Brasil 

Piloto GIGOINN-M 12/09/11 US$ 50.000,00  C.11.1733 292411 Aeroporto de Nacala Moçambique 

Piloto GIGOINN-M 21/09/11 US$ 50.000,00  C.11.1734 292420 Aeroporto de Nacala Moçambique 
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Codinome Conta Data Moeda Valor 
Nº 

requisição 
Nº 

movimento 
Obra País 

Piloto MAGNA 25/10/11 US$ 50.000,00  C.11.1735 292419 Aeroporto de Nacala Moçambique 

Piloto MAGNA 29/11/11 US$ 50.000,00  C.11.1736 292418 Aeroporto de Nacala Moçambique 

Piloto GIGOINN-M 22/12/11 US$ 50.000,00  C.11.1737 292417 Aeroporto de Nacala Moçambique 

Piloto PAULISTINH 15/12/11 R$ 4.500,00  C.11.2435 297291 UA 1101 : OTP Brasil 

Piloto GIGOLINO-M 25/01/12 US$ 50.000,00  C.12.75 292416 Aeroporto de Nacala Moçambique 

Piloto GIGOINN-M 09/03/12 US$ 50.000,00  C.12.76 292415 Aeroporto de Nacala Moçambique 

Piloto MAGNA 21/03/12 US$ 50.000,00  C.12.77 292414 Aeroporto de Nacala Moçambique 

Fonte: Dump e arquivo “FDD0094B27669[1].pdf”6 

 

Com relação ao conteúdo da Tabela 3, com exceção dos registros de requisição 

nº C.11.2435 e C.08.1502, os demais referem-se a pagamentos efetuados no exterior, segundo 

documentos extraídos do Drousys. Tais desembolsos, de US$ 50.000,00 cada, foram 

direcionados a uma empresa chamada INDICO DOURADO, LDA, sediada na cidade de 

MAPUTO – MOÇAMBIQUE. O centro de custo/obra onerado nestas ocasiões foi o Aeroporto 

de Nacala, sediado na cidade de mesmo nome, em Moçambique. 

Finalmente, o registro de requisição nº C.11.2435 trata-se de um pagamento feito 

por meio da conta Paulistinha Real que onerou o centro de custo/obra UA 1101-OTP no valor 

de R$ 4.500,00. O C.08.1502 trata-se de pagamento por meio da conta Carioca Real e onerou 

o centro de custo/obra 10101: DS EA. 

IV.7. Codinome Grego 

No material objeto de exame, foram encontradas 6.216 ocorrências da palavra 

Grego. Em rápida análise, notou-se que grande parte das obras oneradas por este codinome 

eram relativas ao estado do Rio de Janeiro, o que leva os peritos a suspeitarem que não se trata 

da mesma pessoa à qual a investigação atribui a referida alcunha. 

Também é pertinente mencionar que o codinome “Grego” está inserido na 

planilha “Tradução”, mencionada na subseção IV.2. 

De toda maneira, a respeito deste codinome, será elaborado laudo que será 

entregue separadamente. 

 

 

 

                                            
6 O caminho do arquivo no material examinado é: /Disco_05-Xtract-PE2950-VHD-owni-ts-

ts.vhd/vol_vol2/Documents and Settings/lucia/Local Settings/Temporary Internet 

Files/Content.IE5/104MG5G6/FDD0094B27669[1].pdf e o hash é: 375DB16A5D5471C27AF81D74C6F375AE 
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V - RESPOSTA AOS QUESITOS 

1. Apresentar informações relevantes sobre integridade e autenticidade; 

As informações relevantes a respeito à integridade e autenticidade do material 

estão consignadas na Seção I - HISTÓRICO DO MATERIAL EXAMINADO. 

2. Consta do material disponibilizado alguma referência à pessoa de 

CARLOS ALBERTO RICHA (ou BETO RICHA), FERNANDO EUGÊNIO 

GHIGNONE (ou FERNANDO GHIGNONE), JORGE THEODÓCIO ATHERINO (ou 

JORGE ATHERINO)?; 

Sim. Há arquivos cujos conteúdos fazem referências a BETO RICHA. Detalhes 

podem ser consultados nas Figura 3 e Figura 4 do presente laudo. 

3. Há referência aos codinomes: “BRIGÃO”, “PILOTO” ou “GREGO”?; 

Sim. Há referências aos três codinomes. Com relação ao codinome “Grego”, ver 

Subseção IV.7. Com relação aos outros, consultar as ocorrências consignadas nas Subseções 

IV.3, IV.4, IV.5 e IV.6. 

4. Em caso de resposta positiva ao quesito 2 ou 3, há registro de pagamentos 

para CARLOS ALBERTO RICHA (ou BETO RICHA), FERNANDO EUGÊNIO 

GHIGNONE (ou FERNANDO GHIGNONE), JORGE THEODÓCIO ATHERINO (ou 

JORGE ATHERINO), ou “BRIGÃO”, “PILOTO”, bem como “GREGO”? 

Resposta idêntica à do quesito 3. 

5. Outros dados julgados úteis. 

Embora no presente laudo os peritos tenham procurado esgotar as ocorrências 

relativas aos codinomes solicitados, é possível que alguma informação não tenha sido incluída. 

Tal possibilidade pode ser atribuída a diversos motivos, dentre os quais uma variação na grafia 

das palavras buscadas ou um documento digitalizado com baixa qualidade.  Assim sendo, caso 

a investigação possua dados, planilhas ou outras informações que não constem neste documento 

técnico-científico, e que julgue relevantes, sugere-se que sejam repassados aos peritos para uma 

busca mais específica.  
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Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, elaborado 

em 22 páginas, que segue assinado.  
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