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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ.

Autos nº: 5037800-47.2018.4.04.7000.

Classificação no EPROC: Sigiloso (Interno Nível 4).

Classificação no ÚNICO: Reservado.

Parecer. Representação da Polícia Fede-
ral. Medidas Cautelares. Parcial Deferi-
mento. Pedido do MPF. Prisão Preventi-
va e busca e apreensão. Luiz Abi e Eze-
quias Moreira.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República
signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece perante Vossa
Excelência  para  manifestar-se  sobre  a  representação  policial  pelas  medidas  cautelares  de
BUSCA  E  APREENSÃO  CRIMINAL,  PRISÃO  PREVENTIVA,  PRISÃO
TEMPORÁRIA e BLOQUEIO CAUTELAR DE ATIVOS em face dos investigados pela
prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a concessão da PR-323 em
favor de consórcio comandado pelo GRUPO ODEBRECHT, o que faz diante dos seguintes
fatos e fundamentos.

1. INTRODUÇÃO.

No decorrer do complexo de investigações denominado Operação Lava Jato apurou-
se  um gigantesco  esquema criminoso voltado  para  a  prática  de  crimes  contra  a  empresa
PETROBRAS,  o  qual  ocorria  através  de  um  núcleo  econômico  formado  pelas  grandes
construtoras do país - dentre elas a CONSTRUTORA ODEBRECHT - que constituíram um
verdadeiro cartel, bem como por empresas que não participavam do cartel de empreiteiras. 

Além  disso,  descobriu-se  que  ocorreu  o  pagamento  de  propina  a  pessoas  que
detinham altos cargos na referida estatal, além de agentes políticos, a fim de preservar o alto
lucro  das  empresas  formadoras  do cartel  e  a  divisão  das  obras  na  forma escolhida  pelos
executivos das empreiteiras. Frustrava-se, assim, a competição dos certames e garantia-se a
hegemonia das empresas cartelizadas e pagadoras de propina.

No avançar das investigações apurou-se que o GRUPO ODEBRECHT possuía um
setor  específico  para  realizar  pagamentos  ilícitos,  denominado  Setor  de  Operações
Estruturadas, que contava com complexa estrutura financeira, com o uso de contas mantidas
no exterior.

Conforme  restou  descoberto,  a  ODEBRECHT utilizava  3  camadas  de  contas  no
exterior em nomes de diferentes  offshores, sendo cada uma controlada por um executivo do
Setor  de  Operações  Estruturadas  da  empresa,  de  forma  que  as  contas  controladas  por
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MARCOS GRILLO abasteciam aquelas controladas por FERNANDO MIGLIACCIO e essas,
por sua vez, as de OLÍVIO RODRIGUES. Assim era para que houvesse um distanciamento
entre  a  origem do dinheiro (da empresa do ODEBRECHT) e o seu destino (funcionários
públicos, políticos, etc.).

Quando havia a necessidade de que o dinheiro de corrupção fosse feito em espécie
em território  brasileiro,  era  utilizada  mais  uma camada de contas  bancárias  em nome de
offshores,  as  quais  eram controladas  por  RODRIGO TACLA DURAN. Nesses  casos,  em
regra,  as  contas  controladas  por  RODRIGO  TACLA DURAN  recebiam  os  recursos  no
exterior de uma das contas manejadas por OLÍVIO RODRIGUES e, a seguir, os repassava
para contas de doleiros também no exterior, os quais disponibilizavam o dinheiro em espécie
no Brasil.

Nesse  contexto,  em  meados  de  2014,  LUIZ  BUENO  JUNIOR,  diretor
Superintendente da ODEBRECHT para a região Sul e São Paulo entre 2013 e 2016, solicitou
a  BENEDICTO JUNIOR a utilização do Setor de Operações Estruturadas da companhia
para realizar pagamento de vantagens indevidas em favor de agentes públicos do Estado do
Paraná.

Isso ocorreu porque no início de 2014, LUCIANO RIBEIRO PIZZATO, diretor de
contratos da ODEBRECHT entre 2013 e 2014, juntamente com  LUIZ BUENO JUNIOR,
diretor Superintendente da ODEBRECHT para a região Sul e São Paulo entre 2013 e 2016,
interessaram-se  em  obter  para  o  Consórcio  ROTA  DAS  FRONTEIRAS  (CNPJ  nº
20.438.642/0001-84),  integrado  pela  ODEBRECHT,  AMERICA,  GEL e  TUCUMANN, o
contrato de exploração e duplicação da PR 323, localizada no noreste do Estado do Paraná,
entre os municípios de Francisco Alves e Maringá, cujos valores da época chegavam a R$ 7,2
bilhões.

Essa avença foi licitada pelo DER/PR no primeiro semestre de 2014, sendo que obter
favorecimento na concorrência, os executivos da ODEBRECHT procuraram DEONILSON
ROLDO,  então chefe de gabinete  do Governador  BETO RICHA,  a  fim de lhe oferecer
vantagem indevida em troca de apoio do Governo Estadual  para atender  os  interesses da
ODEBRECHT.

Após  aceitar  a  oferta  dos  empresários  da  ODEBRECHT,  para  o  recebimento  da
vantagem indevida DEONILSON ROLDO contou com o auxílio de JORGE ATHERINO,
que  atuou  como  verdadeiro  preposto  dos  agentes  públicos  nas  solicitações  de  vantagem
indevida. JORGE ATHERINO é empresário de Curitiba com relação extremamente próxima
ao  ex-governador  BETO RICHA,  sendo  que  na  época  que  este  estava  na  faculdade  de
engenharia da PUCPR, foi estagiário em empresa de engenharia de  JORGE ATHERINO.
Segundo NELSON LEAL JUNIOR, CARLOS ALBERTO RICHA possui sociedade em
empreendimentos imobiliário com JORGE ATHERINO, tendo feito vários loteamentos em
conjunto (ANEXO 38).

Para organização dos recebimentos indevidos,  JORGE ATHERINO, por sua vez,
foi  auxiliado por  EZEQUIAS MOREIRA,  Secretário  de Cerimonial  do Governo  BETO
RICHA entre 2013 e 2018, e LUIZ ABI ANTOUN, operador financeiro do caixa geral de
propinas da organização criminosa instalada no Governo BETO RICHA1. Esses dois últimos
organizaram os  recebimentos  dos  valores,  no  município  de  São  Paulo,  entre  setembro  e
outubro de 2014.

Em breve, é o resumo dos fatos.
1 Conforme termo nº 1 de NELSON LEAL JUNIOR, ANEXO 36.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

Há farto acervo probatório indicando a ocorrência de crimes de fraude licitatória,
lavagem de dinheiro transnacional, corrupção ativa e passiva no presente caso. Vejamos.

2. 1. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR COLABORADORES.

- LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR

De  acordo  com  o  colaborador  LUIZ  ANTONIO  BUENO  JUNIOR  (“LUIZ
BUENO”) (termo de depoimento no ANEXOS 31 e 32), em 2013, o subordinado dele na
ODEBRECHT, LUCIANO PIZZATTO,  entre janeiro e  setembro de 2013, representou a
companhia em reuniões técnicas junto ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PR) e à
Secretaria  de  Planejamento  do  Estado,  resultando,  em  11/10/2013,  na  apresentação  pela
ODEBRECHT do PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse – constando o Estudo de
Viabilidade para duplicação da PR-323.

Ainda de acordo com o colaborador, no início de 2014, foi por ele determinado a
LUCIANO PIZZATTO que realizasse esforços para obter sucesso em tal certame, buscando
sócios  locais  para formar um consórcio,  bem como para que obtivesse aproximação com
pessoas de dentro do Governo do Estado do Paraná.

Diante  disso,  a  ODEBRECHT consorciou-se  às  empresas  TUCUMANN,  GEL e
AMÉRICA, formando o CONSÓRCIO CONSTRUTOR NOVA 323.

Além disso, foi marcada reunião de LUIZ BUENO com o então chefe de gabinete do
governador  da  época  CARLOS ALBERTO RICHA (“BETO RICHA”),  DEONILSON
ROLDO, a fim de pedir apoio à pretensão da companhia.

De acordo com LUIZ BUENO, a reunião ocorreu no Palácio Iguaçu, ocasião em que
LUIZ  BUENO  conversou  com  DEONILSON  ROLDO  e  pediu  apoio  para  que  este
“interagisse com representantes das possíveis empresas interessadas no projeto da PR 323,
com o propósito de que elas não ofertassem proposta”. Em resposta, DEONILSON ROLDO
falou que veria o que poderia ser feito.

Dias após, em nova reunião no Palácio do Governo, DEONILSON ROLDO disse a
LUIZ BUENO que havia contatado todas as empresas do setor e que somente a empresa
CONTERN teria manifestado interesse em participar do certame.

Em razão disso, entre fevereiro e março de 2014, LUIZ BUENO ligou para o diretor
da CONTERN, PEDRO RACHE DE ANDRADE, e marcou uma reunião para lhe explicar
que a ODEBRECHT já havia investido um bom dinheiro nesse projeto e que gostaria que a
CONTERN não disputasse o projeto.

Após tratativas, com o acerto para fraudar a licitação, LUIZ BUENO prometeu que,
caso a CONTERN desistisse de participar da concorrência, a ODEBRECHT adjudicaria 10%
das cotas do empreendimento para a CONTERN, o que foi aceito por PEDRO RACHE.

LUIZ  BUENO  afirmou  que  após  a  homologação  do  certame  foi  procurado  por
PEDRO RACHE, da CONTERN, para cumprimento do acordo prévio de cessão de 10% do
valor do consórcio para a CONTERN.
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Além disso, LUIZ BUENO alegou que, também após a homologação, em julho de
2014,  LUCIANO PIZZATTO foi  procurado  por  JORGE ATHERINO no  escritório  da
ODEBRECHT em Curitiba,  localizado na av.  Marechal Deodoro, número 950, sala 201 –
Edifício  Patriarca,  Centro,  a  fim  de  cobrar  a  “propina”  devida  ao  grupo  político  que
comandava o Governo do Estado do Paraná pela adjudicação da licitação da PR-323. 

Segundo  LUIZ  BUENO,  JORGE  ATHERINO era  pessoa  ligada  ao  comitê  de
campanha do PSDB do Paraná e  cobrou esses  valores  ilegais  em decorrência  da “ajuda”
prestada por DEONILSON.

Logo  em seguida,  LUCIANO PIZZATTO levou  o  pleito  ao  colaborador  LUIZ
BUENO, o  qual,  a  fim de honrar  o  compromisso  firmado com  DEONILSON ROLDO,
entendeu cabível a destinação de R$ 4 milhões supostamente justificada como doação para a
campanha  de  BETO RICHA de  2014.  Para  isso,  entrou  em contato  com BENEDICTO
JUNIOR, que aprovou a contribuição para a campanha via “Caixa 2”, a ser feita pelo SETOR
DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da companhia.

Após  JORGE ATHERINO  aceitar receber o dinheiro via “caixa 2” intermediado
pelo Setor de Operações Estruturadas,  LUIZ BUENO orientou LUCIANO PIZZATTO a
contatar a equipe de HILBERTO SILVA, do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
da ODEBRECHT, para operacionalizar a geração e a entrega dos valores, sendo que do valor
acordado foi realizada a entrega de R$ 2,5 milhões, sendo atribuído o codinome “PILOTO”
para a identificação de BETO RICHA nos pagamentos.

- BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

O também colaborador BENEDICTO JUNIOR confirmou que os pagamentos feitos
para  BETO  RICHA continham  o  codinome  PILOTO,  bem  como  que  tais  pagamentos
ocorreram em favor de JORGE ATHERINO, após demanda apresentada por LUIZ BUENO,
que foi procurado pelo funcionário da ODEBRECHT LUCIANO PIZZATTO (ANEXO 33).

- LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO

LUCIANO PIZZATTO recebeu os  benefícios  do  acordo de leniência  celebrado
entre o MPF e a ODEBRECHT, ocasião em que apresentou detalhes do fato criminoso.

O leniente assumiu que foi o responsável por realizar os estudos para viabilizar o
contrato da PR-323.

LUCIANO PIZZATO confirmou as declarações de LUIZ BUENO (depoimento no
ANEXO 34), afirmando que procuraram DEONILSON ROLDO para levar ao conhecimento
do Governador BETO RICHA de que a ODEBRECHT tinha interesse no certame, bem como
para obter ajuda para que outras empresas não participassem do procedimento licitatório.

Afirmou  também  que  DEONILSON  ROLDO posteriormente  informou  que  a
empresa CONTERN estaria interessada em participar do certame, bem como questionou se a
ODEBRECHT  teria  interesse  em  fazer  uma  doação  à  campanha  de  BETO  RICHA,
solicitando  vantagens  indevidas  a  ODEBRECHT supostamente  relacionada  a  doações  de
campanha.

Posteriormente a ODEBRECHT sagrar-se vencedora do certame, o leniente disse que
foi procurado na sede da ODEBRECHT em Curitiba por JORGE ATHERINO, o qual arguiu
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o colaborador se a ODEBRECHT cumpriria o compromisso acordado.

LUCIANO PIZZATTO levou tal cobrança a LUIZ BUENO, que autorizou realizar
o pagamento de vantagem indevida por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da
ODEBREHCT. O leniente confirmou que, em nova reunião com  JORGE ATHERINO, este
aceitou receber os valores por tal meio.

O leniente afirmou que foram aprovados pagamentos de vantagem indevida em favor
supostamente da campanha de  BETO RICHA,  no valor de R$ 4.000.000,00 e que nunca
mais tratou sobre doações de campanha com JORGE ATHERINO.

Após a extensão dos efeitos do acordo de leniência a  LUCIANO PIZZATTO, foi
colhido  novo  depoimento  do  leniente,  ocasião  em  que  PIZZATTO apresentou  novas
informações (ANEXO 35).

LUCIANO PIZZATTO alegou que foi o responsável por buscar a parceria com as
empresas AMERICA, GEL e TUCUMANN.

Além disso, afirmou que conheceu DEONILSON ROLDO no primeiro semestre de
2013 no Palácio Iguaçu, durante reunião em que se discutiu o interesse da ODEBRECHT em
investimentos  na  Região  de  Pontal  do  Paraná.  Nessa  ocasião,  quando  se  apresentou  na
recepção do Palácio Iguaçu, JORGE ATHERINO aproximou-se do leniente e comentou ser
empresário de loteamentos e pessoa que ajudaria nas campanhas do PSDB do Paraná.

LUCIANO  PIZZATTO disse  que  teve  algumas  reuniões  com  JORGE
ATHERINO para tratar de negócios privados e não vinculados à ODEBRECHT. No entanto,
afirmou que tais negócios nunca se concretizaram.

Por  fim,  relatou  também  que,  após  a  campanha,  compareceu  no  escritório  de
JORGE  ATHERINO,  ocasião  em  que  este  agradeceu  a  ajuda  à  campanha  de  BETO
RICHA, o que confirmaria o recebimento dos valores indevidos.

- NELSON LEAL JUNIOR

Com  a  homologação  da  colaboração  premiada  de  NELSON  LEAL  JUNIOR
celebrado  com  o  MPF pelo  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  foram
identificados novos agentes como participantes do esquema criminoso ora investigado, bem
como foram desvendadas outras circunstâncias de como os crimes ocorreram.

Após o declínio de competência deste douto juízo a maior parte da investigação foi
remetida  para  a  23ª  Vara  Federal  de  Curitiba,  sendo  autorizado  o  compartilhamento  das
provas para esta investigação (ANEXO 144).

NELSON LEAL JUNIOR, ex-diretor-geral do DER/PR e ex-conselheiro da COPEL,
relatou a existência de uma organização criminosa existente na administração do Estado do
Paraná.

Assim, de acordo com o relatado pelo colaborador NELSON LEAL JUNIOR, os
fatos criminosos relacionados à PR 323 não se trataram de um episódio isolado de solicitação
de pagamento de vantagens indevidas no Estado do Paraná. Essas práticas faziam parte de um
esquema maior de solicitações sistêmicas de vantagem indevida junto a diversas empresas que
possuíam contratos com o Poder Público no Governo estadual do Paraná desde o primeiro
mandato  do  governador  CARLOS  ALBERTO  RICHA,  tendo  diminuído  no  segundo
mandato por conta da operação Lava Jato, mas não acabado. Nesse contexto, a arrecadação de
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pagamento  indevidos  era  capitaneada  pelas  pessoas  de  CARLOS  ALBERTO  RICHA,
JOSÉ RICHA FILHO, DEONILSON ROLDO, EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES e
LUIZ ABI ANTOUN (ANEXO 36).

Essa arrecadação ilícita ocorria de duas formas básicas: 

1) via de pagamentos mensais feitos em espécie pelas empresas para operadores do
Governo fora da época das eleições;

2) por intermédio de doações de campanha, as quais podiam ser oficiais, mas eram,
na maior parte dos casos, feitas por via de caixa dois entre maio e dezembro de 2014.

 O esquema existia em diversas áreas do Governo, podendo-se citar, por exemplo, os
seguintes:  DER,  PORTO  DE  PARANAGUÁ,  SANEPAR,  RECEITA  ESTADUAL  e
FOMENTO PARANÁ. De acordo com as palavras do colaborador NELSON LEAL JUNIOR,
os presidentes ou diretores de tais  setores  do governo solicitavam vantagens indevidas às
empresas privadas que possuíam contratos com o Poder Público em troca de diversos atos de
ofício que eram realizados por tais pessoas em prol de tais empresas. O montante da propina
paga pelos empresários variava, mas em muitos casos era estabelecido um percentual de 1% a
3% de propina a partir do valor do contrato da companhia com o Poder Público (ANEXO 36).

NELSON  LEAL JUNIOR  deu  mais  detalhes  do  funcionamento  da  arrecadação
indevida na Secretaria de Infraestrutura e Logística e no DER/PR (ANEXO 36).

Segundo reportado NELSON LEAL JUNIOR, quando assumiu o cargo de diretor
geral do DER/PR em janeiro de 2013 o salário era muito baixo, sendo que em razão disso
PEPE  RICHA lhe  recomendou  procurar  NECO-  ALDAIR  PETRY-  que  este  iria
complementar o salário do depoente com uma mesada de R$ 30 mil que seria proveniente de
pagamentos de propinas de empresas que mantinham contrato com o DER/PR. Os principais
pagadores  deste  esquema  eram  concessionárias  RODONORTE,  VIAPAR,  ECOVIA  e
ECOCATARATAS, sendo que as concessionárias ECONORTE e CAMINHOS DO PARANA
também pagavam propina ao Governado do Estado, mas não pagavam  a NECO, mas sim
diretamente a interlocutores do palácio. Na ECONORTE, o principal interlocutor era LUIZ
CARVALHO WOLF, que pagava diretamente ao interlocutor EZEQUIAS MOREIRA e na
CAMINHOS  DO  PARANÁ,  CARLOS  LOBATO pagava  diretamente  RICARDO
RACHED, assessor do governador. Ainda, conforme relatado por LEAL JUNIOR, RACHED
e  EZEQUIAS usavam os recursos para pagamentos  de despesas  pessoais  do governador,
como,  por  exemplo,  multas  de  campanha  e  o  que  sobrava  desses  recursos  RACHED  e
EZEQUIAS repassavam para LUIZ ABI gerenciar como caixa único de propinas.

NELSON LEAL JUNIOR afirmou que os pagamentos eram feitos com recursos em
espécie, e que no DER era ele, em conjunto com as pessoas de  JOSÉ RICHA FILHO e
ALDAIR PETRY, quem ficava responsável pelas arrecadações indevidas.

O ex-diretor geral do DER/PR reportou também que parte dos recursos ilícitos iam
para o Paraguai porque ouviu de  LUIZ CLAUDIO DA LUZ, chefe de gabinete de  PEPE
RICHA no  início  do  2018,  no  seu  gabinete  do  DER/PR,  LUIZ ABI afirmou  que  seria
necessário ir até o Paraguai para buscar recursos para a campanha de PEPE RICHA para a
câmara de deputados em 2018.

Sobre o conhecimento de BETO RICHA acerca do esquema geral de pagamentos
indevidos,  NELSON  fdisse  que  em  2014  teve  uma  reunião  com  o  Governador  BETO
RICHA em que este reclamou que NECO não vinha honrando os pagamentos do Palácio
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Iguaçu para  LUIZ ABI, dizendo que o ex-diretor geral do DER/PR deveria tirar NECO do
cargo. 

Dessa forma, de acordo com o colaborador NELSON LEAL JUNIOR,  LUIZ ABI
era  o  principal  operador  de  recursos  ilícitos  para  campanha  e  para  vantagens  indevidas
recebidas pelo governador  BETO RICHA, sendo que após a sua prisão em junho de 2015,
DEONILSON ROLDO  assumiu este  posto.  Durante o tempo que ocupou as  funções  de
principal caixa geral dos recursos ilícitos de campanha, LUIZ ABI centralizava a arrecadação
dos  valores  de  via  caixa  2,  como  também  direcionava  as  sobras  desses  recursos  para
enriquecimento pessoal de agentes públicos ou para remessa ao Paraguai (ANEXO 36).

- PR 323

NELSON LEAL JUNIOR prestou  um termo  de  depoimento  específico  sobre  os
ilícitos  envolvendo  a  concessão  da  PR-323  (ANEXO  37),  os  quais  foram  praticados  no
âmbito dessa organização criminosa.

De  acordo  com  o  colaborador  NELSON  LEAL JUNIOR,  ocorreu  uma  disputa
interna no Governo do Estado do Paraná para determinar qual seria a empresa vencedora do
certame  envolvendo  a  PR-323.  De  um lado,  JOSÉ RICHA FILHO queria  favorecer  o
GRUPO  BERTIN,  controladora  da  empresa  CONTERN;  do  outro  lado,  DEONILSON
ROLDO queria favorecer a ODEBRECHT. Em ambos os casos, existia o acerto de vantagem
indevida pelas empresas privadas em favor da organização criminosa.

NELSON LEAL informou  que,  na  condição  de  diretor-geral  do  DER,  tratou  do
certame com  JOSÉ RICHA FILHO e  DEONILSON ROLDO.  Contudo,  o  colaborador
afirmou  que  apenas  tempos  após  o  certame  tomou  conhecimento,  por  meio  de  LUIZ
CLAUDIO DA LUZ, da existência de combinação de vantagem indevida. LUIZ CLAUDIO
DA LUZ era  chefe  de  gabinete  de JOSÉ  RICHA FILHO e  interlocutor  deste  com  o
colaborador, sendo o responsável por tratar das vantagens indevidas com NELSON LEAL
decorrente  do  caso  PR-323  (conforme  esclarecido  no  termo  complementar  constante  no
ANEXO 39).

 Conforme  NELSON  LEAL JUNIOR,  LUIZ  CLAUDIO  DA LUZ disse  que
DEONILSON  ROLDO,  a  pedido  de  BETO  RICHA,  conseguiu  com  LUCIANO
PIZZATTO que  as  empresas  TUCUMANN,  de  JOSÉ  MARIA MULLER,  GEL,  de
CARLOS  ROBERTO  NUNES  LOBATO, e  AMÉRICA,  de  ALBERTO  RACHEDI,
formassem o CONSÓRCIO junto com a ODEBRECHT,  o que indicaria  o  pagamento  de
vantagem indevida por tais empresas em favor de BETO RICHA, através da destinação de
percentual do faturamento ao longo da execução do contrato.

NELSON LEAL JUNIOR alegou que prorrogou a data de recebimento e abertura dos
envelopes a pedido de JOSÉ RICHA FILHO, sendo que tomou conhecimento em momento
posterior  que  isso  ocorreu  com o  intuito  de  viabilizar  a  participação  da  CONTERN no
certame, que ainda não possuía a documentação necessária. 

Em  decorrência  disso,  NELSON  LEAL  foi  chamado  ao  Palácio  Iguaçu  por
DEONILSON ROLDO, que estava “muito bravo”, sendo advertido que não deveria seguir
ordens de JOSÉ RICHA FILHO e cientificado que deveria seguir o prazo do edital.

Diante  disso,  NELSON  LEAL disse  a  DEONILSON  ROLDO que  conversaria
novamente com JOSÉ RICHA FILHO.
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Após a conversar com JOSÉ RICHA FILHO, NELSON LEAL JUNIOR manteve a
prorrogação do edital, ocorrendo duas vezes a prorrogação de tal prazo, pois seguiu as ordens
de JOSÉ RICHA FILHO, que era o superior dele.

Segundo o colaborador, a disputa entre  DEONILSON ROLDO e  JOSÉ RICHA
FILHO ocorreu porque DEONILSON ROLDO tinha combinado propina no valor de R$ 15
milhões com a ODEBRECHT e JOSÉ RICHA FILHO tinha combinado o montante de R$
34 milhões de vantagem indevida com o Grupo Bertin, controlador da CONTERN. 

 Nesse  contexto,  NELSON  LEAL JUNIOR  mencionou  que  ouviu  de  LUIZ
CLAUDIO  DA LUZ que  a  vitória  da  ODEBRECHT  na  disputa  existente  ocorreu  por
determinação  de  DEONILSON  ROLDO e  BETO  RICHA,  diante  da  sociedade  da
ODEBRECHT com as empresas TUCUMANN, GEL e AMÉRICA, o que resultaria ganhos
futuros a tais agentes públicos.

O colaborador alegou que quem negociou com o governo a vantagem indevida pela
ODEBRECHT foi  LUCIANO PIZZATTO,  pois ele era visto no Palácio Iguaçu diversas
vezes, sendo que ia até lá para conversar com DEONILSON ROLDO.

NELSON LEAL sustentou que não existia razão para que LUCIANO PIZZATTO
frequentasse o Palácio Iguaçu além de negociar a vantagem indevida, pois a licitação e as
questões técnicas ocorreram no DER.

O colaborador ainda afirmou que também foi informado por LUIZ CLAUDIO DA
LUZ que  JORGE ATHERINO recebeu parte do valor combinado, no montante de R$ 2,5
milhões.

NELSON  LEAL  JUNIOR  disse  que  JORGE  ATHERINO e  BETO  RICHA
possuem  uma  relação  pessoal  (ANEXO  37)  e  que  são  sócios  em  empreendimentos
imobiliários, alguns da região metropolitana de Curitiba, sendo BETO RICHA sócio oculto.

NELSON  LEAL JUNIOR  inclusive  visitou  os  loteamentos  GREEN  MARIA e
GREEN PORTUGAL, em Fazenda Rio Grande, e GREEN PLACE, em Campina Grande do
Sul.

Além desses, o colaborador tem conhecimento dos loteamentos GREEN CAP, em
Apucarana, e GREEN COMPANY, em Fazenda Rio Grande, e outro loteamento em São José
dos Pinhais que ainda estava sob aprovação.

O colaborador mencionou ainda que a empresa R.F. PARTICIPAÇÕES pertence a
JORGE  ATHERINO e  que  esta  empresa  possui  um  site,  no  qual  constam  todos  os
loteamentos de nome GREEN.

O  colaborador  alegou  que,  em  geral,  os  loteamentos  eram  áreas  rurais  e  se
transformaram em áreas urbanas, com a aprovação dos loteamentos.

NELSON LEAL alegou que, em 2013, houve um empréstimo do Governo do Estado
do Paraná, pelo então Governador  BETO RICHA, para a Prefeitura do município de São
José dos Pinhais para fazer a pavimentação e valorizar o loteamento em questão, que ligaria
São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, o que beneficiaria um dos loteamentos situado
em São José dos Pinhais.

O colaborador  disse que  JORGE ATHERINO conseguia facilitação em licenças
ambientais  para  os  loteamentos  através  presidente  do  IAP,  LUIS  TARCISIO  MOSSATO
PINTO. No entanto, não sabe se LUIS MOSSATO recebia valores indevidos ou se propiciava
tais facilidades por influência política.
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O  colaborador  informou  acreditar  que  parte  dos  valores  investidos  em  tais
loteamentos foram obtidos no esquema criminoso de desvio de verbas  públicas durante o
Governo de BETO RICHA.

2.3. DEPOIMENTO PRESTADO POR INVESTIGADO.

PEDRO RACHE foi ouvido pelo MPF (ANEXO 40), ocasião em que afirmou que
a  CONTERN,  pertencente  ao  GRUPO  BERTIN,  manifestou  interesse  de  concorrer  ao
certame da PR-323 após abertura do edital.

O  investigado  afirmou  que  foi  chamado  no  Palácio  Iguaçu  para  conversar  com
DEONILSON  ROLDO para  reunião  que  ocorreu  no  dia  24/02/2014,  ocasião  em  que
DEONILSON ROLDO afirmou a  PEDRO RACHE que existia um compromisso com a
ODEBRECHT envolvendo  a  concessão  da  PR-323,  pedindo  para  que  a  CONTERN se
afastasse do certame.

PEDRO RACHE afirmou que ficou incomodado com a situação e disse que veria o
que  poderia  ser  feito  com o  grupo italiano  responsável  pela  CONTERN.  No entanto,  o
depoente afirmou que de fato não existe nenhum grupo italiano controlador da CONTERN,
sendo apenas uma desculpa apresentada naquela situação desconfortável.

O depoente ainda afirmou que quando um funcionário da CONTERN foi entregar a
proposta  da  empresa  em tal  certame,  diversos  agentes  ligados  a  ODEBRECHT tentaram
impedir tal entrega. No mesmo dia, às 17:48, o DER prorrogou tal prazo para entrega da
documentação.

Após  isso,  segundo  o  depoente,  LUIZ  BUENO,  da  ODEBRECHT,  procurou  o
depoente PEDRO RACHE pedindo um encontro, o que ocorreu na CONTERN, ocasião em
que LUIZ BUENO pediu a PEDRO RACHE que a CONTERN se afastasse do certame. O
colaborador afirmou que levaria a questão ao grupo Italiano. 

PEDRO  RACHE afirmou  ainda  que  não  apresentou  proposta  em  virtude  do
vencimento da garantia. Negou que tenha pedido a cessão de 10% da cota da ODEBRECHT.
Contudo, afirmou que após a fase de adjudicação recebeu uma ligação de LUIZ BUENO, o
qual afirmou que a ODEBRECHT não tinha esquecido dele.

3. PROVAS DE CORROBORAÇÃO.

A palavra de criminosos, mesmo que colaboradores, deve ser vista com cautela e por
isso, para validade das afirmações, deve acompanhar elementos de corroboração idôneos que
fundamentem as afirmações por eles feitas.

Foram colhidos diversos elementos que evidenciam a prática dos crimes apurados.

Senão vejamos.

A testemunha ANTONIO CELSO GARCIA (“TONI GARCIA”) apresentou ao MPF
áudio de conversa travada entre PEDRO RACHE e DEONILSON ROLDO (ANEXO 66).

Segundo TONI GARCIA, PEDRO RACHE esteve com a testemunha antes de ir ao
Palácio  Iguaçu  conversar  com  DEONILSON  ROLDO,  sendo  informada  que  PEDRO
RACHE gravaria a reunião com DEONILSON.
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A autoridade policial colheu novo depoimento de PEDRO RACHE (ANEXO 69),
ocasião em que o investigado esclareceu que contou com o auxílio de TONI GARCIA para
gravar tal áudio no dia 24/02/2014, sendo que, após ter gravado com um aparelho celular a
conversa por ele mantida com DEONILSON, cópia do arquivo ficou com TONI GARCIA.

Além disso, PEDRO RACHE confirmou as falas transcritas de tal gravação, tanto a
autenticidade quanto a identidade dos interlocutores.

Como  se  depreende  do  áudio  (ANEXO 67)  e  de  sua  transcrição  elaborada  pela
Polícia Federal (ANEXO 68), constata-se que DEONILSON ROLDO afirmou para PEDRO
RACHE que o Governo já tinha um compromisso de tal obra e tentou dissuadir  PEDRO
RACHE de participar do certame, indicando outros projetos desenvolvidos pelo Governo do
Estado  que  poderiam  ser  de  interesse  da  CONTERN,  posteriormente  mencionando  a
ODEBRECHT e recomendando que PEDRO RACHE fosse conversar com a ODEBRECHT:

20’23’’ 
D: Você tem planos pra entrar na PPP, aqui da 323 ?
P:  eu  tenho  planos  fortes.  Eu  tenho  planos,  trabalhei  muito.  To
trabalhando de uma forma, claro que a gente trabalha de uma forma,
de maneira bem discreta, mas to com a proposta pronta. To com ela
pronta  pra  entregar  agora.  Foi  um  trabalho  bastante  longo,
detalhado, pra buscar todos os processos ali. E alinha uma série de
coisas. Mas foi um trabalho bastante delicado. Eu diria que eu to aí
há quase nove meses ou dez meses trabalhando. São dois trabalhos
grandes que a gente tinha feito. Era essa e uma federal que a gente
entrou. Ficando em terceiro lugar.
D: Vocês entraram na 163?
P: Na 050
D: Na 050
P:  É.  Então ficamo lá  em terceiro lugar.  É então foi  um trabalho
bastante, ta sendo um trabalho bastante detalhado né. Quando eu vi
lá a ligação, o Paulo havia me falado, o Paulo (POINA?) havia me
falado  que  o  senhor  tinha  ligado.  Aí  eu  falei  deixa  que  eu  vou
retornar a ligação. Eu falo não tem problema, o Paulo é nosso diretor
lá. Foi o meu presidente, no começo da Contern e hoje eu trouxe ele
de volta, depois de um tempo. Assumiu a parte de diretoria lá.
D: Nós temos uma... interesse numa, é a primeira PPP do Estado e
tem mais outras pra saírem agora.
P: Sei.
(...)
D: então nós temos um cuidado, um cuidado muito grande aí pra que
as coisas não sejam, não tenha nenhum problema.
P: Certo. 
D: Mas a gente tem uma, tem um compromisso  nessa obra aí.
P: Certo.
D: e queria ver até onde a gente pode entrar nesse compromisso aí,
digamos respeitado. A gente conversou com muita gente no mercado
e ver qual é a possibilidade de entrar num entendimento, porque,
enfim é um negócio grande. É um negócio que a gente tem interesse
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que dê certo e tem outras pra acontecerem aí que a gente quer que
as coisas comecem de forma correta.
P: É, hoje eu tenho, eu to bem preparado, bem preparado pra entrar
aí,  mas  primeiro  eu  não  tenho,  eu  tenho  um  grupo  italiano  que
trabalha comigo. Eu não tenho hoje uma condição de falar pra você
no dia da entrega que eu te  ,  eu resolvo.  Eu não tenho condição.
Tenho  que  pegar  um  avião  e  ir  pra  Itália  pra  poder  tomar  uma
solução, porque nem por telefone eu posso falar isso. Eu tenho que,
eu não tenho como falar pra você. Hoje se você me perguntar eu to
falando que é difícil, eu vou entrar, não tem como falar isso. Mas se
existir uma possibilidade da gente achar algum...
D: Eu te perguntei do assunto Copel, porque ta em andamento, hoje a
tarde ta tendo uma reunião na Copel. O grupo tem uma negociação
com a Copel em andamento.
P: Certo.
D: Pra fechar talvez  em final  de março,  possibilidade grande de
fechar. É um negócio de quinhentos milhões mais ou menos. São
seis térmicas no Complexo Aratu.
P: Ta negociando?
D: Ta negociando. E isso aí pelo que a gente conhece pode ser até o,
a salvação lá, nesse ramo, porque tem dificuldades em pôr de pé os
projetos e ta precisando...
P: De um parceiro?
D: Ta precisando de um parceiro. Quarenta e nove por cento, a Copel
ta negociando isso aí. A gente queria ver essa...
P: Se nessa, se eu posso compor as duas coisas. Mas é o que eu falei.
Eu tenho que levar no grupo. Primeiro eu tenho que levar no grupo,
segundo que hoje eu não posso falar isso. Não teria nenhuma chance,
porque eu to com ela pronta, a proposta ta pronta. E já falado, eu
tenho uma participação numa negociação com o grupo italiano, onde
eu já criei esse compromisso com eles.
D: Quem que  o grupo italiano? Quem que é o parceiro?
P: As concessões...
D: (inaudível)
P: Não, não. As concessões elas vão pra AtlantiaBertin. É o grupo
que,  depois  que  a gente  faz  todo o processo  de  ganhar,  construir,
desenvolver, a gente entrega pra AtlantiaBertin, que é uma parceira
do grupo. E daí eu não tenho mais ação em cima. Eu só tenho pra
entrar,  porque  eu  sou  suportado  financeiramente  por  eles,  pela
Atlantia. Então eu dou o meu preço, eu acerto as condições e aí até o
final da, do caso aqui do Paraná, até o final do quinto ano, eu, a
responsabilidade ela é toda minha, com todo o projeto de obra, de
execução, com toda a construção. E isso tem um termo assinado, um
documento assinado entre nós. Mas, eu to entendendo que existe, que
existe uma parte do grupo, ta falando que eu tenho que eu falei que
não tenho nenhum acesso. É independente a decisão e a tomada de
decisão, pela Contern eu posso tomar a decisão. Eu não posso tomar
decisão quando se coloca uma posição dessa daí. Um braço que daí
eu  tenho  que  ir  pro  conselho,  uma  série  de  coisas  falar  com

11 de 62



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná

FORÇA-TAREFA

(inaudível).  Mas  tem  alguma  coisa,  isso,  isso  tem,  só  fazer  uma
pergunta, desculpa aí. Mas assim eu preciso levar isso pros donos.
Existe uma possibilidade da gente conseguir uma postergação nesse
prazo de entrega, ou isso é inviável? Porque se for eu já antecipo
que...
D: eu posso te  dizer  que se a gente não tiver  entendimento  aí  é
possível que a gente postergue.
P: Não, eu não tenho como te  dar esse entendimento.  Até eu sair
daqui, pegar, negociar, voltar. Eu to  com uma, eu to com carnaval
marcado. Então eu já to viajando, calendário com carnaval marcado
no meio. Já estou viajando, quer dizer e eu já falei assim é entregar e
eu  to  embarcando.  Então eu  tenho que  falar  tudo  isso  pra  eles  e
aproveitar  essa  minha  ida  pra  Europa  e  ta  lá  com eles.  E  talvez
desarticular algumas estruturas e ir lá fazer uma conversa. Então,
esse prazo eu não tenho como, assim, por mais que eu fale  assim
(inaudível),  eu  não tenho,  eu  tenho assinado,  eu  tenho  multas,  eu
tenho uma série de coisas, que é minha como construtora. Eu tenho
essa responsabilidade. Então o prazo pra mim é, eu não tenho como
abrir  mão,  eu  posso  falar  do  outro,  não  tem problema nenhum.
Mesmo assim o dono vai matar eu. Ir lá e conversar e desfazer e
tentar convencer essa estruturação.
D: e a participação como, como cobertura?
P: Eu não vejo problema, eu não vejo problema. Primeiro eu tenho
que acertar lá. Eu tenho que ver lá, depois eu tenho que ver qual é,
mesmo que tenha uma parte que seja aqui na Copel, como a gente
ta falando.  Mas qual seria uma contrapartida para a construtora?
Que assim, uma eu to resolvendo lá e eu tenho uma estrutura, hoje, de
oitocentos, novecentos equipamentos  prontos pra trabalhar com uma
equipe de quase seis mil homens. Que eu tava usando exatamente isso
como uma força grande na projeção da parte do meu custo né. O meu
custo tava entrando aí...
D: você ta com a mobilização lá
P: Pronta,  pronta.  Eu to com uma estrutura de seis  mil  homens e
oitocentos  equipamentos  pronto  pra  entrar,  próprio.  Eu não alugo
equipamento.  Os  equipamentos  são  próprios.  Então,  entender,
primeiro  assim,  eu  tenho  que  levar  pra  eles  tamo,  tamo,  o
governador sabe, tamo tranquilo, isso é uma posição clara? Não tem
problema com relação a isso? Sendo isso tudo positivo, eu abro uma
conversa  ainda  hoje,  hoje  que  eu  digo  (risos)  vamos  ver  seu  eu
consigo sair daqui. Mas eu abro uma conversa pra, pra poder andar
nesse processo. Não vejo, não vejo problema nenhum em conversar
isso daí e te dar uma posição. Mas a primeira seria assim, até pra
mim poder ter tranquilidade, sair daqui, pegar o telefone, marcar já
com o pessoal na Itália, que eu taria indo. Me encontraria com ele no
início de março. Comecinho de março pra poder dar uma posição.
Caso contrário, praticamente eu tenho uma multa nesse contrato que
eu  não  tenho  como  me  desvincular  dela.  Ta  entendendo,  e  eu,  o
processo é um processo...
D: Não é tão simples.
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P: Não, não é. E eu to aqui, eu to falando isso tudo, porque  não
existe interesse de guerra. Não existe interesse de, né. Mas mudou, a
gente mudou muita coisa dentro do grupo, uma parte da construtora
principalmente.  Eu  entendo  esse  processo  como  é   ele  funciona,
entendo o trabalho, mas eu tenho esse, hoje eu tenho um problema.
Eu tenho um problema que eu não tenho como me desvincular dele.
Né ,eu preciso de um prazo...
D: (inaudível) de uma posição...
P: Preciso de uma posição pra saber esse processo da Copel.
D: Aham
P: Até onde eu, teoricamente, preciso ter esse respeito né. Respeitar,
já entendi o recado. Agora eu preciso desse tempo. Sem esse tempo
eu não, aí é pessoal, não tem como, é uma decisão que foi minha.
D: Sim.
P: Então eu precisaria desse tempo aí, pelo menos...
D: Aí a gente teria que jogar pós carnaval
P: Ah, pelo menos uns quatro, cinco dias depois do carnaval,  no
mínimo.
D: Dez numa segunda feira, quarta dia doze de março.
P: É, talvez, dia doze, treze, quatorze, quinze. Alguma coisa até o dia
quinze que eu pudesse. Eu preciso desse tempo, porque eu vou lá, já
arrumou uma confusão com a minha mulher (risos).
D: (inaudível)
P: Mas não tem jeito, se eu to indo pra lá, vou ter que ligar e já vou
avisar, dois, três dias, esquece que eu existo. (risos). Não, não tem
como. Eu tenho que sair daqui já ligando e agendar essa ida lá.
D:  Você  tem  condição  de  conversar  com  alguma  pessoa  agora?
Saindo daqui, pra ver o negócio da ODEBRECHT.
P: Sem problema. Sem problema, não tem problema nenhum
D: Não tem problema?
P: Deixa eu explicar,  eu preferia,  nesse momento,  eu não quero
atender ODEBRECHT, eu quero atender o Governo, diferente. 
D: Certo.
P: Ta, eu tenho uma história com a ODEBRECHT, que eu passei
muita dificuldade com ela em muitas coisas que a gente teve durante
a execução do rodoanel sul. Uma série de coisas. Não é por isso,
mas eu , o pedido é...
D: Eles participaram com vocês lá?
P:  Sim,  num  projeto  anterior.  E  aí,  não  foi  comigo,  um  outro
presidente. Foi um desgaste assim violento. Então eu sei que existe
um histórico aqui que eu sou contra.  Eu sairia daqui já tentaria
rapidamente, sem problema nenhum, mas eu acho que primeiro eu
preciso resolver esse pedido. Eu preciso voltar, resolver isso e falar.
Pode ser que eu tenha uma posição diferente. Já marcar a reunião
com o italiano e sair daqui com a certeza que eu posso marcar essa
reunião  sem  problema  nenhum.  Porque  aí  eu  vou  pedir  pra,  a
proposta  ta  pronta.  Não  to  aqui  com  conversa.  Não  tenho  essa
característica. Tudo que a gente fez surpreendeu o mercado. Entrei
no rodoanel, foi uma surpresa pro mercado. Dei sessenta e três por
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cento de desconto, assustou todo mundo. Não ia entregar,  não ia
fazer.  Fizemos,  tamo entregando. Mas eu também não sou bobo.
Não sou, a gente precisa criar esse tipo de coisa pra ter a relação.
Mas sendo um pedido aqui. Eu prefiro que esse pedido seja daqui e
não tenha que ficar  trocando ficha.  Né,  eu  prefiro  dessa  forma.
Porque dessa forma eu tenho a segurança de que lá na frente eu
também, ta certo. É isso.
D: um crédito
P:  Exatamente,  eu  passo  a  ter  o  crédito  de  uma maneira  ou de
outra.
D: aham
P: Mesmo que o processo teje aqui e outro teje aqui e oh, resolve
aquele lá. Mas eu também fico com crédito aí com eles. Né, enfim,
através daqui. Não através dele. Isso aí eu não, não, não vai somar
pra gente. Eu acho que resolvendo tudo aqui, aí a gente vai lá, sai
como se fosse daqui, né uma determinação.
D: aham
P:  Bem  diferente  do  que:  Oh,  ta  combinado,  foi  assim  que
(inaudível). Mas quanto a abrir mão de prazo, eu não tenho como.
D: internamente, você tem como ver, se puderem conversar no grupo
que tem esse outro assunto que seria (inaudível)
P:  Não,  não,  isso aí  eu já  passo rápida,  voltando eu  já  faço  isso
rapidamente.
D: Uma coisa facilita a outra
P: Mas mesmo assim o que eu to falando, prazo não dá pra abrir
mão.
D: Não, não.
P:  Mesmo que  seja  o  de  acordo,  o  outro  não  dá  pra  abrir  mão.
Porque, assim é delicadíssimo...
D: ta muito em cima
P: a minha multa, ta muito em cima. Eu posso seguir em frente tendo
a garantia de que a gente tem uma postergação, porque tendo essa
garantia eu já começo daqui a ligar e a tentar marcar essas...
D: Você quer marcar e quer me confirmar?
P: Não, você me garantindo que eu já tenho o prazo,  eu já saio
daqui  ligando  pra  Itália  e  já  resolvendo  data  de  encontrar  lá.
Entendeu? Que esse é o primeiro ponto, eu tenho que desfazer o meu
contrato com eles. E depois aí, eu posso vim aqui e ligo, é...
D: Tem os celulares
P: Tenho, tenho os celulares aí.
D: Eu vou fazer...
P: Tem aquele que a menina passou torpedo, é o mesmo. Não tem
problema nenhum.
D: Eu vou fazer o seguinte, em meia hora eu te confirmo sobre esse
prazo. Vou ver a parte legal da postergação.
P: Ta ótimo, ta bom. E se quiser eu faço uma pergunta, uma coisa
que  exista,  passa  pra  criar  uma  situação  pra  possibilitar  ou  a
própria, a própria ODEBRECHT faz a pergunta e faz a colocação
pra frente. 
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D: Ta bom.
P: Mas seria interessante pra que a gente possa, né se tivesse talvez
aí uns quinze, vinte dias antes, a gente podia ter...
D:  Semana  passada,  eu  to  desde  segunda  feira  passada  eu  tava
ligando.
P: É
D: E aí o Paulo ficou...
P: É porque o Paulo ta na obra.
D: E aí, não achava ele. Deixa recado, não retornou. Então...
P: É na hora que ligou eu já retornei. Já tava mais tranquilo. Pelo
menos eu já tinha ido e voltado. Tava resolvido. Mas deixa eu só, só
pra mim me situar, dentro desse processo que ta falando na Copel,
dos quinhentos milhões.
D: aham
P: Seria já como se fosse um equilíbrio? Com o consentimento do
(inaudível)? Então eu preciso...
D: Ta em curso na Copel, quer dizer as tratativas começaram e a
gente tem essa possibilidade de dizer assim: ok, vamos fazer já então
esse aqui.
P: Faz de imediato, faz acontecer imediatamente.
D: Faz acontecer imediatamente.
P: Tá ótimo. Porque aí eu preciso colocar isso pro outro lado e ver
qual é a posição da, dessa parte do grupo que é a de Energia . Quer
dizer eu coloco se for, isso eu voltando eu resolvo. Não tem problema
nenhum. Aqui tem alguma pessoa, bom eu vou voltar pra São Paulo,
vou resolver.
D: Tem meu celular?
P:  Tenho.  Mas  eu  prefiro  que você,  se  você  puder  a  menina  só
passar um torpedinho: postergado, nova data, alguma coisa desse
tipo. Nova data.
D: Novo calendário.
P:  novo calendário.  Aí  eu já sei  o que que é,  não tem problema
nenhum. Eu já marco e falo assim: ok, to viajando. Acabou, você já
sabe também que eu já vou ligar.  Tá ótimo que aí  a gente evita
também  e  precisando  é  só  a  menina  ligar  pra  Patrícia,  lá  no
escritório.  Ela avisa, eu desmarco as agendas que tiverem, venho
aqui a gente.
D: agradeço
P: a gente, não tem problema nenhum. Porque realmente sexta feira
tava  impossível.  Eu  tava  com  o  governador,  data  de  entrega  do
rodoanel, inauguração. Uma série de coisas. Tava uma loucura.
D: E agora a gente ta precisando entregar as obras.
P: Todo mundo tem que entregar.
D: Nós queremos começar.
P: Mas vai, vai começar.
D: Em maio, começo de junho tem que estar.
P: Vai começar. Essa aí vai.
D: Ta bom.
P: Deonilson eu te ligo.
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D: (inaudível)
P: Eu que te agradeço.
D: (inaudível) confirmo a data.
P: Ta ok. Foi um prazer conhecer aí.
D: Da mesma forma.  Eu espero que a gente possa construir um
caminho aí...
P: Vamo, com certeza.
D: bastante produtivo e interessante pros dois lados.
P: Tá ótimo. (38’25”)

Além disso, existem outros elementos que demonstram as tratativas ilícitas entre a
ODEBRECHT e integrantes da cúpula diretiva do Governo do Estado do Paraná.

Foi encontrado na caixa de e-mail de LUCIANO PIZZATTO uma mensagem para
si  mesmo,  datado de 03/03/2014,  em que o leniente aponta questões estratégicas a serem
resolvidas envolvendo a PR-323 (ANEXO 65), como é abaixo reproduzido:

O primeiro item se trata da antecipação de tutela deferida pela 3ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba que suspendeu o andamento do certame.

O segundo item provavelmente se trata da nova data para entrega das propostas, o
que demonstra grande ingerência da ODEBRECHT junto ao Governo do Estado do Paraná,
pois objetivava marcar a nova data, tanto é que, em 11/03/2014, NELSON LEAL JUNIOR
emitiu aviso marcando nova data para o recebimento e abertura dos envelopes do certame, o
que ocorreria no dia 14/03/2014.

No mesmo sentido, o terceiro item demonstra interferência no sentido de revisar um
tema do projeto, além de repassar o valor da tarifa que a ODEBRECHT apresentará em sua
proposta para a pessoa identificada como “PP”.

“PP”  refere-se  provavelmente  a  PEPE,  como  é  conhecido  publicamente  JOSÉ
RICHA FILHO. Ou seja, a ODEBRECHT buscou apresentar sua proposta antecipadamente
ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.
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O quinto  item deixa  claro  que  LUCIANO PIZZATO contava com alguém para
manter interlocução com  JOSÉ RICHA FILHO,  como se verifica na pessoa identificada
como “Amigo”, que acertaria detalhes de algo com “PP”.

O sexto item é grave, pois LUCIANO PIZZATO avaliava conversar com “Piloto”,
codinome atribuído a  CARLOS ALBERTO RICHA,  sobre MP e ALEP. Este ponto será
tratado mais a frente, pois se trata de omissão de LUCIANO PIZZATTO.

As circunstâncias indicam que “Amigo” se trata de JORGE ATHERINO, diante do
contato constante que LUCIANO PIZZATTO e JORGE ATHERINO desenvolveram.

3.1.   RASTREAMENTO DE ENTREGA DOS VALORES  

Após a ODEBRECHT se sagrar vencedora da licitação, por volta de julho de 2014,
JORGE ATHERINO procurou LUCIANO PIZZATO na sede da ODEBRECHT localizada
na  Marechal  Deodoro,  950,  Centro  de  Curitiba,  convidando-o  para  tomar  um  café.  Na
oportunidade, JORGE ATHERINO veio até o escritório da companhia e afirmou que estava
cuidando  da  captação  de  recursos  para  campanha  do  Governador  BETO  RICHA,
questionando  se  a  ODEBRECHT honraria  o  compromisso  relacionado  ao  pagamento  de
vantagens indevidas em contrapartida ao favorecimento para obtenção da concessão da PR
323 firmado entre LUIZ BUENO e DEONILSON ROLDO.

Ao receber o pedido,  LUCIANO PIZZATO contactou LUIZ BUENO, para tratar
do pagamento  da  vantagem indevida,  sendo que  para  isso  ocorreu  uma reunião  entre  na
ODEBRECHT em São Paulo no dia 30/07/2014, conforme registro de agenda eletrônica e
bilhetes de passagens áreas (ANEXOS 134 a 137).

LUIZ BUENO falou que iria se comunicar com  BENEDITO JUNIOR e daria o
retorno. Passados alguns dias, LUCIANO PIZZATO foi numa outra reunião em São Paulo e
conversou  com  LUIZ  BUENO,  que  informou  que  BENEDITO  JUNIOR autorizou  a
ODEBRECHT a  contribuir  para  a  campanha  de  BETO RICHA com R$  4  milhões  em
recursos de caixa 2 como contrapartida pela “ajuda” dada à companhia na licitação da PR
323.

Assim,  em  13/8/2014,  LUCIANO  PIZZATO  ligou  para  JORGE  ATHERINO
solicitando  uma  reunião  (ANEXO  70).  Na  oportunidade,  PIZZATO  esclareceu  que  a
ODEBRECHT iria contribuir com R$ 4 milhões com recursos de caixa 2 para a campanha de
BETO RICHA, sendo que JORGE ATHERINO deu a aceitação no dia seguinte.

Após  LUCIANO PIZZATO  reportar  a LUIZ BUENO JUNIOR a  aceitação de
JORGE ATHERINO,  LUIZ BUENO JUNIOR fez uma programação de pagamentos de
propina no Setor de Operações Estruturadas com o codinome Piloto.

Na  sequência,  LUCIANO  PIZZATO  falou  com a  secretária  MARIA LUCIA
TAVARES via  ramal  interno VOIP da  ODEBRECHT,  pedindo orientações  a  respeito  das
programações,  sendo  solicitado  por  MARIA LUCIA TAVARES  que  fosse  repassado  o
endereço de entrega.

Para  receber  os  endereços  de  entrega,  LUCIANO  PIZZATO se  encontrou
pessoalmente com JORGE ATHERINO no escritório RF PARTICIPAÇÕES e no escritório
da  ODEBRECHT em  Curitiba.  Após  anotar  o  local  de  entrega,  LUCIANO  PIZZATO
transmitiu por e-mail criptografado para MARIA LUCIA TAVARES, sendo que para cada
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entrega MARIA LUCIA TAVARES passava as senhas por e-mail LUCIANO PIZZATO que
ia pessoalmente até o escritório de  ATHERINO repassar as senhas para recebimento dos
valores durante os meses de setembro e outubro de 2014.

Verificando os visitantes da R.F. PARTICIPAÇÕES, constatou-se a frequente visita
de LUCIANO PIZZATTO, da ODEBRECHT no período dos fatos (ANEXO 44):

Na colaboração premiada, LUIZ BUENO JUNIOR  entregou registros da portaria
do  edifício  Patriarca,  em que  consta  a  foto  e  o  cadastro  de  JORGE  ATHERINO  sem
indicação da data de ingresso no local. No cadastro, JORGE ATHERINO registra que irá até
a  empresa  PARK  SHOW,  que  se  localizava  no  segundo  andar  do  edifício,  ao  lado  do
escritório da ODEBRECHT (ANEXO 138).

No mesmo sentido, ao consultar o fluxo de ligações entre LUCIANO PIZZATTO,
por intermédio de terminais registrados em nome próprio e da ODEBRECHT em Curitiba, e
os terminais utilizados por  JORGE ATHERINO,  registrados em nome próprio e da R.F.
PARTICIPAÇÕES, constata-se intenso fluxo de ligações entre os investigados  (informação
da ASSPA PRPR no ANEXO 70).  Conforme detalhamento dos contatos entre LUCIANO
PIZZATTO e JORGE ATHERINO (ANEXO 70), constata-se que os registro iniciaram-se
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DATA HORA ENT/SAI NOME LOCAL
13/01/14 11:22:02 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
13/01/14 12:28:05 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
18/03/14 17:47:04 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
18/03/14 18:15:02 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
07/04/14 17:21:02 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
30/05/14 11:10:05 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
30/05/14 11:15:02 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
26/08/14 08:46:05 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
26/08/14 09:43:02 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
03/09/14 14:07:04 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
09/09/14 09:31:04 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
09/09/14 12:58:02 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
08/10/14 15:36:00 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
08/10/14 15:56:03 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
09/10/14 08:37:02 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
09/10/14 09:06:00 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
15/10/14 09:00:01 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.LIZABETI
15/10/14 09:24:00 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
17/10/14 08:38:05 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
17/10/14 09:05:02 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
10/11/14 09:02:02 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
10/11/14 09:37:01 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
02/06/15 08:29:01 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
02/06/15 09:31:05 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
01/09/15 10:47:02 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
01/09/15 11:49:01 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
16/02/16 15:45:00 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
17/02/16 07:15:04 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
18/02/16 15:31:00 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
19/02/16 11:57:02 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
19/02/16 12:18:01 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
26/02/16 14:00:04 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
26/02/16 14:36:00 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
25/04/16 08:44:00 E 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
25/04/16 09:12:02 S 88679 LUCIANO PIZZATO RF PARTICIPA??ES.
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em 07/01/2014 e findaram em 26/02/2016. Desde o início dos contatos até o mês de outubro
de  2014,  quando  finalizaram  os  pagamentos,  foram  identificadas  dezenas  de  ligações,
incluindo o período dos pagamentos identificados na perícia.

Além disso, LUCIANO PIZZATTO entregou registros da agenda pessoal, os quais
também confirmam os encontros realizados entre ele e  JORGE ATHERINO  nas datas de
14/8/2014 das 9 às 9:30 horas; 26/8/2014 das 8:30 às 9 horas ; 8/10/2014 das 15:30 às 16
horas e 16/10/2014 das 16:30 às 17 horas (ANEXO 41).

Os  pagamentos  ocorreram  em  espécie  e  em  locais  indicados  por  JORGE
ATHERINO a LUCIANO PIZZATTO. 

O Setor Técnico Científico da Polícia Federal (SETEC) elaborou laudo nº 1095/2018
resultante  da  perícia  realizada  nos  sistemas  Drousys  e  MyWebDay,  o  que  culminou  na
localização de cinco pagamentos em favor do codinome “PILOTO”, envolvendo o pagamento
de R$ 3.500.000,00 (ANEXO 48). A identificação aconteceu a partir da análise de dados do
sistema,  como  também  da  recuperação  de  informações  apagadas  do  referido  sistema,
mormente  e-mails  de  comunicação  entre  U0046@fox.com5  (Ubiraci  Santos2)  para
U0092@fox.com (Aparecida  Toyome Enabe),  como também tulia@drousys.com (MARIA
LUCIA TAVARES) para Waterloo (FERNANDO MIGLIACCIO).

Em resumo, o laudo pericial  nº 1095 do SETEC/SR/PF/PR identificou as seguintes
transações:

1) REQUISIÇÃO C.14.1460: 04/09/2014 ou 5/9/2014, codinome Piloto, operação
Tutar, senha Goleiro, no valor de R$ 500.000,00. A diferença de datas decorre da
fonte utilizada. Conforme explicado no laudo pericial (ANEXO 48, p. 14), se for
usado como fonte da informação um arquivo PDF apagado e recuperado pela perícia
será identificada a data de 4/9/2014 como sendo de entrega. Se for considerado o
dado complementar  relacionado a um arquivo “extrato_bancário[4].xls” aparecerá
um saque de R$ 500.000,00 relacionado à requisição 14.1460 na data de 5/09/2014;

2)  REQUISIÇÃO  C.14.1511: 11/09/2014,  CUSTO-OBRA  PR3233,  codinome
Piloto,  senha  Palafita,  relacionado  a  conta  Botox,  no  valor  de  R$  500.000,00,
entregue na  alameda Lorena,  1052,  Jardins,  ap.  62,  ao  senhor  Jorge  as  15:00hs,
centro de custo RODOVIA PR-323. Esta informação foi recuperada pela perícia de
um arquivo de ADOBE apagado com o título “PROGRAMAÇÃO SEMANAL POR
CIDADE” e “8/9/2014 a 12/09/2014”. Outros dados adicionais sobre a requisição
foram extraídos  do  arquivo  “Saidas  set  14  R$.pdf”,  obtido  de  e-mail  datado  de
13/10/2014 enviado por U0046@fox.com5 (Ubiraci Santos4) para U0092@fox.com
(Aparecida Toyome Enabe) ;

3)  REQUISIÇÃO  C.14.1572: 18/09/2014,  codinome  Piloto,  senha  Concreto,
relacionado a “Paulistinh”, no valor de R$ 1.000.000,00, centro de custo RODOVIA
PR-323.  Este  arquivo  foi  encontrado  em  e-mail  datado  de  15/09/2014  enviado
tulia@drousys.com  (MARIA  LUCIA  TAVARES)  para  Waterloo  (FERNANDO
MIGLIACCIO);

2Responsável pelo controle dos pagamentos do setor de operações estruturadas.
3 Do LAUDO PERICIAL consta (ANEXO 48, p. 16): “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.”
4Responsável pelo controle dos pagamentos do setor de operações estruturadas.
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4) REQUISIÇÃO C.14.1605: 25/09/2014, codinome Piloto, senha Tijolo, no valor
de R$ 1.000.000,00 e;

5) REQUISIÇÃO C.14.1723: 09 ou 10/10/2014, codinome Piloto, senha Bateria, no
valor de R$ 500.000,00, centro de custo RODOVIA PR-323. A diferença de datas
novamente  decorre  da  fonte  usada.  Conforme bem explicado  pelo  laudo  pericial
(ANEXO 48, p. 18), se for considerado um arquivo HTML que havia sido apagado
consta a data de 9/10/2014. Contudo, adicionalmente, foi encontrado um arquivo de
Adobe chamado “C3032d01”   onde consta um saque de R$ 500.000 relacionado à
requisição 14.1723.

Além de  obter  maior  precisão  nas  datas  de  entrega  dos  valores  ilícitos,  o  laudo
pericial  propiciou  a  identificação do local  em que ocorreram as  entregas  dos  valores,  na
Alameda Lorena, 1052, apartamento 62, Jardins, São Paulo/SP.

Como ressaltado no laudo, tal endereço está atrelado a ASSUNTA LUNARDELLI
NINNO, o que é confirmado pelos dados cadastrais perante a Receita Federal (ANEXO 53).
ASSUNTA LUNARDELLI NINNO é sócia de YONNE NINNO LEITE na empresa JADE
TURISMO LEITE (dados cadastrais no ANEXO 54). Por sua vez, YONNE NINNO LEITE é
mãe de FLORA LEITE ATHERINO (dados cadastrais no ANEXO 55), esposa de JORGE
ATHERINO.

A partir  da  identificação  das  datas  e  locais  de  entrega,  foi  possível  realizar  o
cruzamento via a análise das ERBs sobre a presença de  LUIZ ABI ANTOUN  e JORGE
ATHERINO e ou de pessoa a ele relacionada em São Paulo nas datas de entrega da propina,
bem  como  o  registro  de  comunicações  entre  os  investigados,  conforme  Relatório  de
Informação nº  96/2018 elaborado pela  ASSPA/PRPR (ANEXO 64).  Também foi  possível
identificar contatos frequentes destas pessoas com  EZEQUIAS MOREIRA nas datas das
entregas.

1)  REQUISIÇÃO  C.14.1460:  04/09/2014  ou  05/9/2014 (codinome  Piloto,
operação Tutar, senha Goleiro, no valor de R$ 500.000,00, centro de custo RODOVIA PR-
323) 

No dia 05/09/2014 constatou-se que os terminais telefônicos nº 41 9880884742 e
41988142117,  atribuídos  a  JORGE  ATHERINO  e  registrados  em  nome  da  R.F.
PARTICIPAÇÕES,  realizaram ligações  que  identificaram  a  sua  localização  nas
proximidades do Aeroporto de Guarulhos/SP, como se depreende da imagem abaixo (ANEXO
64):
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Nesse mesmo dia,  o terminal nº 4198814325 atribuído a  JORGE ATHERINO  e
registrado  em  nome  da  R.F.  PARTICIPAÇÕES ligou  para  DEONILSON  ROLDO,
conforme segue:

Do mesmo modo, no período relacionado a primeira entrega, de 3 a 5 de setembro,
foi  possível  constatar  intenso  fluxo de  ligações  e  mensagens  de  texto  entre  EZEQUIAS
MOREIRA RODRIGUES, Secretário de Cerimonial do Governo do Estado do Paraná, com
terminal pertencente a R.F. PARTICIPAÇÕES (ANEXO 64).
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Ainda, no dia 4/09/2014, às 19:11 e às 22:16, EZEQUIAS MOREIRA contatou via
mensagem  de  texto  o  terminal  (41)  992119645,  que  consta  na  agenda  de  contatos  de
DEONILSON ROLDO como sendo de  CARLOS ALBERTO RICHA,  que se valeu do
terminal supramencionado, o qual está registrado em nome da SECRETARIA DE ESTADO
DA SEGURAÇÃO PÚBLICA (SESP). Essa troca de mensagens ocorreu fora do horário de
expediente e  em concomitância aos telefonemas trocados entre  EZEQUIAS MOREIRA e
JORGE ATHERINO, que também ocorreram do dia 04/09/2014 (ANEXO 64).

(Fonte: agenda de DEONILSON ROLDO obtida diante do afastamento do sigilo da conta
apple nos autos 5019253-56.2018.4.04.7000)

De 3/9  até  5/9/2014,  período  do primeiro  pagamento,  há  comunicações  entre  os
terminais  utilizados  pelo  operador  financeiro  LUIZ  ABI e  os  terminais  usados  por:  1)
4192219645-  registrado  em  nome  da  Secretaria  de  Segurança  Pública,  mas  usado  por
CARLOS ALBERTO RICHA5; 2) 4199766259- DIRCEU PUPO FERREIRA6 procurador
das  empresas  BFMAR  e  OCAPORÃ,  empresas  que  formalmente  consta  em  nome  de
familiares de BETO RICHA; 3) 4191745656  EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES7; 4)
4191591751- DEONILSON ROLDO; 5) 4185013147- atribuído a JOSE RICHA FILHO8,
mas registrado em nome do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB);
6)  554192276555-  SECRETARIA  DE  INFRAESTRUTURA  E  LOGÍSTICA;  7)
554191220472-  SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO; 8) 554133502999 PARANA
GOVERNO DO ESTADO; 9) 554133502999- CASA CIVIL; 10) 554199140543-HELISUL
TAXI AEREO.

O detalhamento está nas páginas 17-20 do anexo 143.

A  KLM  BRASIL  ALIMENTOS  LTDA  teve  como  sócio,  de  21/03/2007  a
30/08/2007, LUIZ ABI ANTOUN (dados cadastrais no ANEXO 56). Apesar de não figurar
como sócio  da  empresa  no  período das  investigações,  um dos  dois  terminais  atrelados  a
empresa KLM BRASIL ALIMENTOS LTDA consta expressamente na agenda telefônica de
DEONILSON ROLDO como utilizado por LUIZ ABI ANTOUN.

5Contato em 1) 3/9/2014 às 22:51; e 2) 4/09/2014 à 0:39; (ANEXO 143 p. 17)
6 Em 3/09/2014 às 14:38.
7 Contato em 4/09/2014 às 9:31
8 Veja-se nesta linha do anexo 142, obtida a partir do e-mail do anexo 141, p. 5, indica um e-mail com lista de
contatos e aparece o terminal  4185013147 como vinculado a JOSE RICHA FILHO.
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Como  já  ressaltado  acima,  NELSON  LEAL  JUNIOR  afirma  que  LUIZ  ABI
ANTOUN foi o principal operador financeiro nos desvios criminosos ocorridos no Governo
do Estado do Paraná. 

Vale  ressalta  que LUIZ ABI jamais  ocupou formalmente  qualquer cargo no
Governo  do  Estado  do  Paraná,  não  há  havendo  razão  legítima  para  travar  tantos
diálogos com terminais  de órgãos públicos e  agentes  públicos na data de entrega de
valores.

2)  REQUISIÇÃO  C.14.1511: 11/09/2014 (codinome  Piloto,  senha  Palafita,
relacionado a conta Botox, no valor de R$ 500.000,00, entregue na alameda Lorena, 1052,
Jardins, ap. 62, ao senhor Jorge as 15:00hs, centro de custo RODOVIA PR-323.)

Na  segunda  entrega,  em  11/09/2014,  consta  referência  à  “conta  Botox”.  Foi
encontrada no sistema Drousys uma planilha denominada “conta Botox” (ANEXO 52), na
qual constam colunas referentes a data, valor, taxa, senha, praça e data da liquidação, sendo
encontrada em tal planilha a presente entrega:

De acordo com o colaborador LUIZ EDUARDO SOARES (Termo de autodeclaração
no  ANEXO  49),  um  dos  responsáveis  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  da
ODEBRECHT, a conta BOTOX refere-se a operações feitas com “ADOLFO MELLO”.

“ADOLFO MELLO” trata-se de ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO.
As  operações  com  ADOLPHO  MELLO consistiam  na  troca  de  dólares  por  reais.
ADOLPHO MELLO recebia da ODEBRECHT os valores em contas no exterior em nome
de  empresas  offshores,  como  a  LAUSWOLD  INTERNATIONAL,  CARLENTINI
INTERNATIONAL e  BALMER HOLDING ASSTETS,  mantidas  no  TREND BANK em
Saint Vicent & Granadines até 2010, e posteriormente nos bancos WACHOVIA, PERSHING
e FIRST CLEARING nos EUA, no FIRST CARIBBEAN no Caribe e no MULTICREDIT
BANK e CREDICORP BANK no Panamá.

Foi  possível  confirmar  que  o  local  da  entrega  foi  na  Alameda  Lorena,  1052,
apartamento 62, Jardins, São Paulo/SP, com destinatário o “senhor Jorge” e hora para entrega
às 15:00, de acordo com o laudo pericial.

Ainda foi possível constatar que, cerca de uma hora antes do horário agendado para
entrega,  LUIZ ABI ANTOUN e  EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES comunicaram-se,
sendo possível identificar a localização do primeiro, que estava na Cidade de São Paulo:
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A antena que captou o registro das ligações é próxima ao local de entrega dos valores
ilícitos, conforme imagem retirada do Google Maps:

Logo após o horário de entrega, às 15:21,  LUIZ ABI ANTOUN manteve ligações
com terminal utilizado por  DEONILSON ROLDO,  registrado em nome da Secretaria de
Estado de Governo (ANEXOS 139 e 140):

Ainda, entre os dias 10/09/2014 e 11/09/2018 também foram identificadas chamadas
de LUIZ  ABI com  os  seguintes  terminais:  1)  554192276555-  SECRETARIA  DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA; 2) 554191220472- SECRETARIA DE ESTADO DE
GOVERNO; 3) 5541922196459-  atribuído a  BETO RICHA,  mas registrado em nome da
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA; 4) 554133502999- PARANA
GOVERNO DO ESTADO; 5) 554185013147- PSDB; 6) 554199710023  DIRCEU PUPO
FERREIRA. O detalhamento desses contatos consta no anexo 143, p. 32-34.

9
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Interessante ver que no dia da entrega LUIZ ABI estava em Curitiba. Possivelmente
pegou um voo no aeroporto Afonso Pena por volta das 10:30 da manhã, voltando a usar o
celular já no bairro de Pinheiros em São Paulo por volta das 12:30. Posteriormente, se dirige
para o bairro do Jardim Paulistano, que fica ao lado do bairro do Jardins, local da entrega dos
valores e lá permanece entre 14:34 e 15:21. Logo após este horário, transita em outros bairros
de São Paulo e à noite pega um voo para Londrina, de onde usa o celular às 22:51.

Nessa linha, os registros das ERBs de LUIZ ABI na data de 11/09/2018 (ANEXO
145):

3)  REQUISIÇÃO  C.14.1572: 18/09/2014 (codinome  Piloto,  senha  Concreto,
relacionado a Paulistinha, no valor de R$ 1.000.000,00, centro de custo RODOVIA PR-323)

O pagamento ocorrido no dia 18/09/2014, no valor de R$ 1.000.000,00, foi realizado
por ALVARO NOVIS, como por ele reconhecido (termo de depoimento no ANEXO 57).

ALVARO NOVIS entregou uma planilha referente às entregas feitas por ele em São
Paulo, denominada “Paulistinha”. De fato, nessa planilha há referência a entrega em questão
(ANEXO 58, fl. 13).

LUIZ  EDUARDO  DA ROCHA SOARES,  do  setor  de  operações  estruturadas,
informou que ALVARO NOVIS recebia valores em espécie da ODEBRECHT, os quais eram
gerados com WU-YU SHENG e RODRIGO TACLA DURAN (ANEXOS 50 e 51).

RODRIGO TACLA DURAN utilizava as contas mantidas por ele no Meinl Bank em
Antígua e Barbuda para receber os valores da ODEBRECHT no exterior.

Na  data  dessa  terceira  entrega  foram  identificadas  ligações  entre  dois  terminais
pertencentes  a  KLM  BRASIL  ALIMENTOS  com  terminal  pertencente  a  R.F.
PARTICIPAÇÕES e outro pertencente a EZEQUIAS MOREIRA (ANEXO 64, p. 6):
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Ainda, entre 17/09/2014 e 18/09/2014,  LUIZ ABI se comunicou com os seguintes
terminais: 1) 554185013147- PSDB; e 2)  554191220472- SECRETARIA DE ESTADO DE
GOVERNO. O detalhamento dessas comunicações está no anexo 143, p. 30-31.

4) REQUISIÇÃO C.14.1605: 25/09/2014, codinome Piloto, senha Tijolo, no valor
de R$ 1.000.000,00:

Entre os dias 24/09/2014 e 26/09/2014 LUIZ ABI ANTOUN manteve contato com
os seguintes terminais: 1) 41988142325- atribuído a JORGE ATHERINO e registrado em
nome  da  R.F.  PARTIFICAPAÇÕES;  2)  41  33083132  -  JOSÉ  RICHA  FILHO;  3)
4191745656- EZEQUIAS MOREIRA (ANEXO 64, p. 7):

Além disso,  entre os dias 24/09/2014 e 26/09/2014, LUIZ ABI se comunicou com
os seguintes terminais: 1) 554185013147 terminal atribuído a  JOSE RICHA FILHO, mas
registrado  formalmente  em  nome  do  PSDB;e  2)  554199425222-  SECRETARIA  DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA. O detalhamento desses contatos consta no anexo 143,
p. 31-32.

No dia 26/09/2014, dia seguinte ao da entrega dos valores em São Paulo, constatou-
se mais uma vez que LUIZ ABI ANTOUN estava em São Paulo.
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A antena que captou o registro das ligações é próxima ao local de entrega dos valores
ilícitos, conforme imagem retirada do Google Maps:

5) REQUISIÇÃO C.14.1723:  09 ou 10/10/2014 (codinome Piloto, senha Bateria,
no valor de R$ 500.000,00, centro de custo RODOVIA PR-323).

Este  pagamento  consta  na  planilha  “Paulistinha”  apresentada  pelo  colaborador
ALVARO NOVIS (ANEXO 58, fl.  16), podendo-se afirmar que tal pagamento foi feito por
ele, que trabalhava como currier para o GRUPO ODEBRECHT.

Apesar de não terem sido encontradas ERBs dos principais investigados na data da
quinta entrega em São Paulo, realizada nos dias 09 ou 10/10/2014, foi possível constatar que
ASSUNTA LUNARDELLI  NINNO,  dona  do  imóvel  onde  ocorreram  os  pagamentos,
recebeu ligação de terminal pertencente a R.F. PARTICIPAÇÕES, sendo que a antena que
captou a localização de ASSUNTA LUNARDELLI NINNO encontrava-se a duas quadras do
local identificado como o que ocorreu as entregas, conforme segue:

Entre 9/10/2014 e 10/10/2014, LUIZ ABI se comunicou com os seguintes terminais
telefônicos:  1)  554191220472-  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  GOVERNO;  2)
554199766259- DIRCEU PUPO FERREIRA (dezenas de mensagens de texto trocadas em
10/09/2010); e 3) 5541988142325 atribuído da JORGE ATHERINO e registrado em nome
da R.F. PARTICIPAÇÕES. O detalhamento dos contatos com  SECRETARIA DE ESTADO
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DE  GOVERNO  e  DIRCEU  PUPO  FERREIRA está  no  anexo  143,  p.  32-34.  O
detalhamento do conato com JORGE ATHERINO está no anexo 64, p. 9. 

3.2.   DESTINO  FINAL  DOS  VALORES-  DEPÓSITOS  NAS  CONTAS  DE
DEONILSON ROLDO

De acordo com os dados cadastrais da START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA
(CNPJ Nº  01.753.806/0001-13), além de  DEONILSON ROLDO, constam como sócios de
tal empresa EDUARDO FETTER ROLDO e SILVANA LEA FETTER, filho e esposa de
DEONILSON (ANEXO 114).

Com base nas informações constantes na relação anual de informações sociais de
2011 até a presente data (ANEXO 113), a  START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA, de
acordo com as informações nunca registrou empregados.

Como já salientado, o RI nº 120/2018 da SPEA/MPF (ANEXO 132) analisou as
transações em espécie de DEONILSON ROLDO entre 2014 e 2018. No relatório, na época
entre setembro e dezembro de 2014, foram identificados 35 depósitos fracionados recebidos
em espécie  conta-corrente nº  107814, da agência 8622, do Banco Itaú, em nome da pessoa
jurídica START AGENCIA DE NOTÍCIAS (CNPJ Nº  01.753.806/0001-13) que totalizaram
R$ 75.000,00:
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AG CONTA NOME_TITULAR LCTO DATA LOCAL_TRANSACAO VALOR
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000014 DINHEIRO 23/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000015 DINHEIRO 23/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000016 DINHEIRO 23/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000017 DINHEIRO 25/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000018 DINHEIRO 25/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000019 DINHEIRO 25/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA TEC DEPOSITO DINHEIRO 26/09/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 5.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000020 DINHEIRO 30/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000021 DINHEIRO 30/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000022 DINHEIRO 30/09/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000023 DINHEIRO 01/10/2014 3813 - CURITIBA MANOEL RIBAS   -AV MANOEL RIBAS 923     1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000024 DINHEIRO 01/10/2014 3813 - CURITIBA MANOEL RIBAS   -AV MANOEL RIBAS 923     1.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000025 DINHEIRO 01/10/2014 3813 - CURITIBA MANOEL RIBAS   -AV MANOEL RIBAS 923     2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA TEC DEPOSITO DINHEIRO 22/10/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      7.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA TEC DEPOSITO DINHEIRO 22/10/2014 0615- CURITIBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1524      2.500,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000026 DINHEIRO 23/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000027 DINHEIRO 23/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000028 DINHEIRO 23/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000029 DINHEIRO 23/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000030 DINHEIRO 23/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000031 DINHEIRO 24/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000032 DINHEIRO 24/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000033 DINHEIRO 24/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000034 DINHEIRO 24/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000035 DINHEIRO 24/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000036 DINHEIRO 29/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000037 DINHEIRO 29/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000038 DINHEIRO 29/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000039 DINHEIRO 29/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000040 DINHEIRO 29/10/20144079 - PERSONNALITE CTBA JUVEVE-AV JOAO GUALBERTO 1512 2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000041 DINHEIRO 31/10/2014 6621- - CURITIBA CENTRO      -R COMEND ARAUJO 375     2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000042 DINHEIRO 31/10/2014 6621- - CURITIBA CENTRO      -R COMEND ARAUJO 375     2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000043 DINHEIRO 31/10/2014 6621- - CURITIBA CENTRO      -R COMEND ARAUJO 375     2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000044 DINHEIRO 31/10/2014 6621- - CURITIBA CENTRO      -R COMEND ARAUJO 375     2.000,00
8622 107814 START AGENCIA DE NOTICIAS LTDA CEI 000045 DINHEIRO 31/10/2014 6621- - CURITIBA CENTRO      -R COMEND ARAUJO 375     2.000,00

R$ 75.000,00
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No mesmo período, foram identificados sete depósitos fracionados que totalizaram
R$ 15.800 na conta-corrente nº 120343, da agência 4079 do Banco Itaú, em nome da pessoa
física de DEONILSON ROLDO:

Essa  técnica  de  lavagem  de  dinheiro  é  também  conhecida  como  estruturação,
fracionamento,  structuring smurfing  ou pitufeo. Consiste na divisão de valores maiores em
menores, tanto no depósito como na movimentação financeira,  lançando-se mão de várias
operações ao invés de uma única, usando uma ou mais contas, tendo por objetivo evitar a
realização de comunicação obrigatória de operação suspeita ou não desperta desconfiança por
parte dos agentes obrigados de setores regulados, especialmente banco10.

Note-se  que  após  outubro  de  2014  foi  realizado  um  depósito  em  espécie  em
8/12/2014 e, posteriormente, os depósitos retornaram a acontecer apenas em novembro de
2015, ou seja,  é claro que esses valores depositados em espécie correspondem a parte da
propina destinada a DEONILSON ROLDO.

Assim, há evidências de que DEONILSON ROLDO depositou valores em espécie
de forma fracionada em sua conta-corrente na época dos recebimentos relativos à PR 323.

10  Deltan Dallagnol in CARLI, Carla Veríssimo de (org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal.
1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012.
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3415 10002459 DEONILSON ROLDO 37141643915 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 22/09/2014 914135823 2.000,00
3981 74333 DEONILSON ROLDO 37141643915 TEC DEPOSITO DINHEIRO 22/09/2014 0 2.000,00
4079 120343 DEONILSON ROLDO 37141643915 CEI 000033 DINHEIRO 01/10/2014 33 1.500,00
4079 120343 DEONILSON ROLDO 37141643915 CEI 000034 DINHEIRO 01/10/2014 34 1.500,00
4079 120343 DEONILSON ROLDO 37141643915 CEI 000035 DINHEIRO 01/10/2014 35 2.000,00
4079 120343 DEONILSON ROLDO 37141643915 CEI 000039 DINHEIRO 15/10/2014 39 1.400,00
4079 120343 DEONILSON ROLDO 37141643915 CEI 000040 DINHEIRO 15/10/2014 40 1.400,00
4079 120343 DEONILSON ROLDO 37141643915 DEPOSITO DINHEIRO 09/12/2014 0 4.000,00

R$ 15.800,00
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3.3. OUTROS FATOS ENVOLVENDO DEONILSON ROLDO.

Ainda  sobre  a  START AGÊNCIA DE  NOTÍCIAS  LTDA,  constatou-se  que  a
empresa ROMANI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SAL deposita mensalmente valores a
título  de  “pagamentos  fornecedores”.  Contudo,  considerando  que  os  elementos  colhidos
indicam que a START não possui atividade real, há razoável dúvida sobre a licitude de tais
pagamentos.

Da  análise  prévia  da  caixa  deoroldo@gmail.com de  e-mail  de  DEONILSON
ROLDO, foram encontrados alguns e-mails de interesse da presente investigação.

Primeiramente, verificou-se que DEONILSON ROLDO é, de fato, o proprietário do
VINDOURO  VINHOS  E  BISTRO  (VINYES  COMERCIO  DE  BEBIDAS  E
ALIMENTOS  LTDA),  que  está  registrada  em  nome  de  SILVANA LEA FETTER e
TEREZINHA FETTER, esposa e sogra do investigado, respectivamente.

Desse  modo,  dos  valores  pagos  pela  ODEBRECHT,  DEONILSON  ROLDO
recebeu R$ 86.350,46 para si de forma dissimulada, praticando o crime de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro.

Foram encontradas diversas mensagens de e-mail entre DEONILSON e SILVANA,
as quais indicam claramente que DEONILSON decide sobre a administração do restaurante,
bem como que é cientificado mensalmente do faturamento de tal estabelecimento.

Exemplificadamente, reproduz-se abaixo alguns dos e-mails encontrados (ANEXOS
110 a 112).
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Também foi  possível  constatar  que  DEONILSON ROLDO contatou,  via  e-mail
pessoal, CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO, da GEO, em 05/06/2014 (ANEXO 62),
o que ocorreu após a homologação do certame da PR-323, que se deu em 10/04/2014:

O ESPEI destacou a existência de movimentações de ativos suspeitas, consistente na
migração de aplicações em previdência privada por diversas instituições financeiras, desde
2014 até  2016,  sendo que  grande parte  desses  valores  investidos  em previdência  privada
foram  resgatados  e  foram  concedidos  3  mútuos  em  favor  de  HOMERO  FELINI
PASQUETTI nos anos de 2016 e 2017, que totalizaram R$ 1.317.148,00 (ANEXO 59, p. 11-
13).

HOMERO FELINI PASQUETTI é empresário (informações cadastrais na fl 34 do
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IPEI) e conselheiro da JARI do Detran/PR (informações constantes em fontes públicas11).

Além  disso,  HOMERO  FELINI  PASQUETTI é  marido  de  CLAUDIA ZILLI
TEIXEIRA, assessora na diretoria da instituição Agência Fomento do Paraná.

HOMERO FELINI PASQUETTI abriu em 2016 a empresa EVALUX ENERGY
TECNOLOGIA LTDA, em sociedade com OCTAVIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO. Há
fortes  indícios  de  que  tais  agentes  atuem  como  interpostas  pessoas  de  DEONILSON
ROLDO.

Foram encontrados diversos e-mail na caixa de e-mail de  DEONILSON ROLDO
que  comprovam  que  o  investigado  é,  de  fato,  o  responsável  pela  EVALUX  ENERGY
TECNOLOGIA LTDA.

Foi encontrada uma mensagem em que DEONILSON ROLDO escolhe logomarca
da empresa EVALUX ENERGY TECNOLOGIA LTDA, como se reproduz abaixo:

Foi encontrada também uma minuta de um contrato em que  HOMERO FELINI
PASQUETTI promete ceder para SILVANA LEA FETTER, esposa de DEONILSON, 30%
da sociedade da EVALUX ENERGY TECNOLOGIA LTDA (ANEXOS 116 – 117).

Contudo, tal cessão nunca aconteceu e  DEONILSON ROLDO permaneceu sendo
reportado sobre a atividade de EVALUX, como se verifica nos e-mails em que DEONILSON
recebe cópia do contrato social da empresa (ANEXOS 117 – 118) e no qual é copiado em
mensagem em que funcionário da  EVALUX encaminha orçamento de iluminação pública
para  o  Departamento  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de  Franscisco  Beltrão/PR
(ANEXOS 119-120).

Também foi encontrada mensagem encaminhada para si em que constam os dados da
conta da EVALUX mantida no banco Itau, inclusive com a senha (ANEXO 121).

3.4.  DESTINO  DO  VALORE  S  –    MOVIMENTAÇÃO  FINANCEIRA  DE  JORGE  
ATHERINO.

O ESPEI 9 elaborou informação de pesquisa e investigação das pessoas físicas cujos
sigilos foram afastados (ANEXO 59), bem como forneceu cópia das declarações de imposto
de renda e dossiê integrado de tais investigados.

11 http://www.vicegovernadoria.pr.gov.br/2015/05/290/Solenidade-marca-homenagem-ao-Patrono-da-Policia-
Militar-do-Parana.html
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Confirmando  as  suspeitas  existentes  no  início  das  investigações,  JORGE
ATHERINO apresenta  em  próprio  nome  inexpressivo  patrimônio  e  movimentação
financeira. 

Por sua vez, FLORA LEITE ATHERINO, que é esposa de JORGE ATHERINO,
possui  diversas  participações  societárias  e  apresenta  suspeitas  sobre  patrimônio  por  ela
adquirido.  Conforme  quadro  formulado  pelo  ESPEI,  depreende-se  que  nos  últimos  anos
FLORA ATHERINO apresentou decréscimo patrimonial, em vez de aumentar o patrimônio
declarado, o que é normalmente esperado.

No ano de 2014, ano da campanha e ano em que JORGE ATHERINO recebeu os
valores ilícitos da ODEBRECHT, FLORA ATHERINO apresentou movimentação bancária
incompatível com os rendimentos, pois movimentou cerca de R$ 9,3 milhões e teve como
rendimentos R$ 5,9 milhões.

Outro fato relevante é que, desde 31/12/2013 até 31/12/2015, FLORA ATHERINO
declarou possuir reais em espécie no montante de R$ 4.100.000,00. Esse tipo de declaração
pode  ser  utilizada  para  justificar  a  suposta  origem lícita  de  valores  ilícitos  fortuitamente
apreendidos.

No  ano  de  31/12/2016  os  recursos  declarados  em  espécie  reduziram  para  R$
500.000,00 e em 31/12/2017 foram reduzidos a R$ 300.000,00.

A  situação  se  repete  com  os  filhos  de  FLORA  ATHERINO  e  JORGE
ATHERINO.

Por  sua  vez,  NICOLE  ATHERINO apresentou  de  2014  a  2016  movimentação
financeira incompatível com o rendimento declarado, destacando-se o ano de 2014, que a
investigada movimentou R$ 5.002.415,74, quantia 10 vezes maior do que os rendimentos
auferidos, estes consistentes em R$ 478.351,99.
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Do mesmo modo, THEODÓCIO ATHERINO,  filho  do  JORGE ATHERINO,
apresentou movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados nos anos
de 2014 a 2016. Também se destacou a movimentação ocorrida no ano de 2014, que também
foi 10 vezes superior aos rendimentos declarados.

De modo semelhante, ROBERTA ATHERINO apresentou movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados no ano de 2014, quase 5 vezes superior.

Além disso, ao verificar a quantidade de empregados registrados nas empresas da
família ATHERINO, foi possível constatar que a maioria não possui empregados registrados
(conforme  Relatório  de  Informação  nº  59/2018  –  ANEXO48),  conforme  tabela  abaixo
reproduzida:

Nesse contexto,  a  movimentação de valores  em espécie  envolvendo empresas  da
família ATHERINO foi detectada pelo COAF, conforme consta no relatório de informações
financeiras 33599 (ANEXO 126, fl 11).

A R. F. PARTICIPAÇÕES LTDA., em 21/03/2018, recebeu depósito em espécie no
valor de R$ 64.000,00, tendo como depositante  TIAGO CORREA ADRIANO ROCHA,
funcionário  da  R.  F.  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  de  05/11/2012  a  13/07/2015   (CNIS  no
ANEXO 125).
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NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR DESCRICAO_LANCAMENTO CNAB DATA_LANCAMENTNUMERO_DOCUMENTO NUMERO_LOCAL_TR VALOR_TRANSACAO NATUREZAVALOR_SALDO NATUREZACPF_CNPJ_OD NOME_PESSOA_OD
KRISSO AGROPECUARIA LTDA 79556635000120 TED-TRANSF ELET DISPON 120 21/12/2015 685535 685535 180000 D 100 C 20590938991 EZEQUIAS MOREIRA
KRISSO AGROPECUARIA LTDA 79556635000120 TED DIF.TITUL.CC H.BANK 120 29/1/2016 1977100 1977100 220000,01 D 1728,09 C 20590938991 EZEQUIAS MOREIRA

CPF/CNPJ NOME Quantdade de empregados declarados
2014 2015 2016 2017

03984563000150 R. F. PARTICIPACOES LTDA 8 8 5 7
13794099000192 GREEN PORTUGAL EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 0 0 0 0
14978182000184 GREEN PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
17900183000102 GREEN REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
17900631000160 GREEN CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 0 0 0 0
79556635000120 KRISSO AGROPECUARIA LTDA N/D 0 0 0
18917886000106 GREEN LOGISTICA LTDA 1 1 1 1
19482391000156 GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
19824757000128 GREEN HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
19825766000133 GREEN CAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
19973208000115 GREEN ANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
20085987000100 GREEN PARTICIPACOES LTDA 0 0 0 0
20772720000182 ASSOCIACAO RF 0 0 0 0
21781566000178 GREEN PARADISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA N/D 0 0 0
24163625000132 GREEN CONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA N/D N/D 0 0
24763962000160 GREEN PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA N/D 0 0 0
25276535000110 GREEN SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA N/D 0 0 0
19045492000160 GREEN COMPANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
19973259000147 GREEN SILVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0 0 0 0
13599029000183 EROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 4 3 6
15080041000102 TRTN LOCACOES DE MAQUINAS LTDA 9 8 20 17
30216610000198 GREEN LOCACOES DE MAQUINAS LTDA N/D N/D N/D N/D
08233896000160 PR CONSTRUCOES E IMPORTACOES LTDA 0 0 0 0
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Consta também que a conta da R.F PARTICIPAÇÕES LTDA., mantida no Banco
Bradesco, que apresenta como procurador TIAGO CORREA ADRIANO ROCHA, efetuou
40 operações de saque de valores em espécie, de 04/01/2016 a 3/08/2017, que somaram o
montante de R$ 977.263,00.

De  modo  semelhante,  a  empresa  GREEN  MARIA  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,  pertencente  a  FLORA LEITE  ATHERINO,  recebeu,  em  30/07/2015,
depósito em espécie no valor de R$ 200.000,00, também constante como depositante TIAGO
CORREA ADRIANO ROCHA (ANEXO 126, fl.  7). Ressalta-se que a empresa GREEN
MARIA nunca registrou empregados.

3.5.  DESTINO  DOS  VALORES  –  EMPRÉSTIMO  DE  JORGE  ATHERINO  A
EZEQUIAS MOREIRA

EZEQUIAS MOREIRA foi  secretário de  cerimonial  do Governo  Beto Richa e
ficou conhecido do Estado no Paraná pelo escândalo  “sogra fantasma”, caso em que a sogra
de  EZEQUIAS MOREIRA foi nomeada para ocupar cargos no Governo do Estado, sem
nunca ter trabalhado, o que resultou no desvio de R$ 539.000,00 dos cofres públicos12, que
teriam beneficiado EZEQUIAS.

A análise  de  dados  bancários  identificou  duas  transferências  de  crédito  entre  a
KRISSO  AGROPECUÁRIA LTDA,  da  família  de  JORGE ATHERINO e  EZEQUIAS
MOREIRA: 1) em 21/12/2015- R$ 180.000,00; e 2) R$ 220.000,00 em 29/01/2016.

Ao consultar as declarações de imposto de renda de EZEQUIAS MOREIRA nesses
anos  de  2015  e  2016  (ANEXOS  60  e  61),  constatou-se  que  o  investigado  declarou  ter
adquirido “empréstimos” da empresa KRISSO AGROPECUÁRIA LTDA, no ano de 2015 no
valor de R$ 180.000,00 e no ano de 2016 no valor de R$ 220.000,01.

Nos mesmos anos, respectivamente,  EZEQUIAS MOREIRA declarou ter pago a
quantia de 422.000,00 e 220.000,01 ao MP/PR em decorrência de termo de ajuste de conduta.
Ao consultar  o  titular  do  destinatário  dos  valores  do  TAC,  constata-se  ser  a  Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná.

Contudo,  trata-se de simulação,  pois  até  o  presente momento não há  notícias  de
pagamentos desse empréstimo.

4. CARLOS ALBERTO RICHA.

Como já salientado por NELSON LEAL JUNIOR, CARLOS ALBERTO RICHA,
juntamente  com  JOSE  RICHA  FILHO  e  DEONILSON  ROLDO,  capitaneavam  um
esquema  de  arrecadação  propina  durante  o  período  em que  BETO RICHA  governou  o
Paraná. O ex-diretor geral do DER/PR, ainda, reportou um encontro pessoal em que o então
governador  demonstrou  conhecimento  a  respeito  dos  pagamentos  indevidos  no  DER/PR
(ANEXO 36).

12 https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/ezequias-e-condenado-pelo-caso-da-sogra-fantasma-mas-nao-
tera-nenhuma-punicao-bochpgv5ng7xxmvfho9h99kis, consultado em 11/06/2018.
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Esse depoimento foi corroborado por outras provas expostas ao longo desta peça.

BETO RICHA tinha o comando da cadeia decisória e era o principal beneficiário do
esquema criminoso. Há elementos  que indicam ser de seu conhecimento pessoal  os fatos
relacionados às ilegalidades na licitação da PR-323.

Em  primeiro  lugar,  cite-se  a  aproximação  direta  dele  com  MARCELO
ODEBRECHT  e  com  LUCIANO  PIZZATO nos  períodos  anteriores  aos  pagamentos
indevidos. Ainda, durante a investigação, foram identificados inúmeros contatos de BETO
RICHA com o operador financeiro LUIZ ABI, inclusive nos dias de entrega de valores de
propina objeto desta investigação (ANEXO 147). Agregue-se a isso elementos que apontam
para uma relação criminosa entre  BETO RICHA e JORGE ATHERINO, como também a
existência  de  um  incremento  patrimonial  significativo  nas  empresas  relacionadas  aos
familiares diretos da BETO RICHA.

Até  29/12/2011  a empresa  R.F.  PARTICIPAÇÕES  (formalmente  em  nome  da
mulher  e  filhos  de  JORGE  ATHERINO)  foi  sócia  das  empresas  GREEN  GOLD
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA (CNPJ  11.619.379/0001-39)  e
OCAPORA  ADMINISTRADORA  DE  BENS  S.A.  (esta  pertencente  a  FERNANDA
RICHA e ANDRÉ RICHA – dados cadastrais nos ANEXOS 78-80). 

Por sua vez, DIRCEU PUPO FERREIRA, sócio direto também de BETO RICHA
na empresa  SAGGEZZA ADMINISTRADORA DE BENS, visitou JORGE ATHERINO
no escritório da  R.F. PARTICIPAÇÕES por  diversas vezes, de acordo com os dados de
portaria do edifício Império (ANEXO 44) que serão a seguir colacionados: 

Ao verificar a quantidade de empregados das empresas pertencentes aos  familiares
de BETO RICHA, foi possível constatar que a maioria das empresas não possui empregados
registrados (Relatório de Informação nº 60/2018 – ANEXO 82):

36 de 62

DATA HORA ENT/SAI NOME LOCAL
08/01/14 16:18:01 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
08/01/14 17:18:01 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
20/02/14 08:52:01 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
27/02/14 09:44:02 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
27/02/14 11:06:02 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
27/05/14 11:29:05 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
02/06/14 08:51:02 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
02/06/14 10:39:01 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
13/08/14 17:52:00 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
24/02/15 13:58:00 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
24/02/15 14:59:00 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
27/08/15 09:57:01 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
27/08/15 11:50:02 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
18/02/16 08:58:02 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
18/02/16 09:26:01 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
23/03/16 14:36:00 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
23/03/16 15:44:00 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
13/04/16 14:24:04 E 15244 DIRCEU PUPO RF PARTICIPA??ES.
19/04/16 08:52:02 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
16/06/16 09:38:04 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
20/07/16 16:15:05 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
22/07/16 09:18:02 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
22/07/16 09:59:04 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
31/08/16 08:58:03 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
31/08/16 09:57:01 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
02/03/17 09:43:01 E 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
02/03/17 10:29:01 S 8031 DIRCEU PUP? RF PARTICIPA??ES.
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Ao consultar a sede das empresas, verifica-se que todas elas estão registradas em
apenas dois endereços: “Rua Francisco Juglair, nº 628, 7º andar, Mossungue” ou “Rua Heitor
Stockler de França, nº 396, 20º andar, Centro Cívico”, ambos em Curitiba. Vejamos: 

Em análise  aos  dados  fiscais  de  CARLOS ALBERTO RICHA e  das  empresas
pertencentes aos familiares dele foi possível constatar incremento significativo do patrimônio
da pessoa jurídica OCAPORÃ.

CARLOS  ALBERTO  RICHA sempre  ocupou  cargos  perante  a  administração
pública.  De  1995  até  2001  ocupou  o  cargo  eletivo  de  deputado  estadual.  Posteriormente
ocupou o cargo de vice-prefeito do Município de Curitiba até 2005. Na sequência, foi Prefeito
da capital por dois mandatos (de 2005 a 2010), sendo que o último deles foi interrompido para
que concorresse ao cargo de  Governador do Estado do Paraná.  Eleito por dois mandatos,
governou o estado desde 2010, renunciando ao cargo em 06/04/2018, segundo notícias, para
concorrer ao cargo de Senador da República.

Na caixa de e-mail de DIRCEU PUPO, foram encontrados muitos e-mails sobre a
contabilidade das empresas dos familiares de  CARLOS ALBERTO RICHA, alguns deles
relevantes  para  a  investigação.  Em  um  dos  e-mails  (ANEXO  88)  consta  como  anexo
balancete da empresa OCAPORA do ano de 2014 (ANEXO 89), no qual constam diversos
imóveis a venda registrados como “estoque”. Este anexo é abaixo reproduzido:
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Verifica-se a existência de diversos imóveis no condomínio Green Tree. 

Em consulta a fontes abertas13, foi possível constatar que esses imóveis no “Green
Tree” são comercializados pela empresa N.LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
Esta  pessoa  jurídica  pertencente  a  RUBENS  DI  NINNO  LEITE,  irmão  de  FLORA
ATHERINO LEITE, ou seja, cunhado de JORGE ATHERINO. Isto denota mais uma vez a
relação negocial existente entre BETO RICHA e JORGE ATHERINO.

Na  mesma  linha,  a  análise  das  DOIs  da  OCAPORÃ  evidencia  uma  grande
quantidade  de  aquisições  imobiliárias  entre  2013 e  2017 (ANEXO 146),  sendo que  uma
dessas  aquisições  relacionada  a  uma  dação  em  pagamento  feita  pela  JORSA
INCORPORAÇÕES  no  ano  de  2014  foi  objeto  de  investigação  no  Procedimento
Investigatório Criminal nº 1.25.000.003498/2018-75 (ANEXO 92), instaurado para apurar a
suposta prática do crime de lavagem de dinheiro por CARLOS ALBERTO RICHA. 

Em  tal  procedimento  foi  oficiado  à  empresa  JORASA  INCORPORAÇÕES  E
EMPREENDIMENTOS, a fim de que esclarecesse a transferência da propriedade de dois
imóveis em dação em pagamento em favor da empresa OCAPORA ADMINISTRAÇÃO DE
BENS SA.  Em reposta  (ANEXOS 93 a 95),  foi  esclarecido por  JOSÉ LUIZ PIZZATTO
MUGGIATTI  que  a  JORASA INCORPORAÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  foi  sócia
ostensiva  numa  sociedade  em  conta  de  participação  denominada  H.P.  CENTRO  DE
DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA e constituída em 28/10/2008, a qual possuía alguns sócios
investidores, dentre eles a R.F. PARTICIPAÇÕES LTDA, sócia incorporadora, e a BFMAR
PARTICIPAÇÕES, sócia investidora.

A  H.P.  CENTRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  E  LOGISTICA  teve  como  objeto  a
construção industrial de sublotes de terrenos.  Essa sociedade passou por diversas alterações,
com destaque para algumas alterações relevantes:
13http://www.nleite.com.br/empreendimento/8943_Green-Tree
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-  Na  primeira  alteração  contratual,  em  15/12/2008,  a  empresa  PLATINUN
ASSESSORIA EM  GESTÃO  EMPRESARIAL  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  de
JOSÉ MARIA RIBAS MULLER, ingressou na sociedade, adquirindo uma unidade
no valor de R$ 395.000,00.

- Já na segunda alteração contratual a BFMAR PARTICIPAÇÕES cedeu os direitos
e obrigações em tal sociedade para a OCAPORA ADMINISTRADORA.

-  Na  terceira  alteração  contratual  a  N.LEITE  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, pertencente a RUBENS DI NINNO LEITE entrou na sociedade
como  sócia  incorporador,  no  lugar  da  MAB  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO.

- Na quarta alteração contratual, de 30/11/2009 restou definida a divisão dos 26 lotes
do empreendimento, conforme tabela abaixo reproduzida:

- Já na sexta alteração contratual, de 05/10/2011, ACYR VIANNA cedeu um lote
para a empresa OCAPORA ADMINISTRADORA, recebendo esta o direito sobre
os barracões 2, 3 e 4 (divisão estabelecida na nona alteração contratual).

-  Na  10ª  alteração  contratual,  de  03/02/2014,  a  PLATINUN  cedeu  direitos  e
obrigações sobre um lote para a TUCUMANN ENGENHARIA, também de  JOSÉ
MARIA RIBAS MULLER.

- Na 11ª alteração contratual, de 28/02/2014, a forma de entrega dos barracões foi
alterada. Antes o empreendimento era dividido em 26 barracões, passando agora a
ser  dividido  apenas  em 3  barracões  de  área  maior,  sendo  feita  por  frações,  nos
seguintes termos:
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- Em junho de 2014, na 12ª alteração contratual,  a  TUCUMANN cedeu 10% do
barracão 3 para a OCAPORA.

Finalizado o empreendimento imobiliário, foras realizadas as anotações cartorárias
devidas. Em 10/10/2014 foi lavrada escritura pública de dação em pagamento da JORASA em
favor da OCAPORA de 37,50% do Barracão 1, parte avaliada em R$ 4.712.562,92, e 10% do
Barracão  3,  parte  avaliada  em  R$  2.330.380,86,  do  condomínio  industrial  HAMILCAR
PIZZATTO – HP – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA. As empresas sócias de
tal SCP formaram uma sociedade limitada chamada HP ADMINISTRADORA DE BENS E
PARTICIPAÇÕES  (dados  cadastrais  no  ANEXO  96),  provavelmente  para  administrar  tal
condomínio comercial.

Em  análise  aos  dados  fiscais  da  OCAPORA constata-se  que  no  ano  de  2014
(ANEXO 97 e relatório de informação 117/2018 no ANEXO 71), a empresa declarou ter
contraído dívida com a TUCUMANN no valor de R$ 2.000.000,00. A empresa declarou ter
pago a quantia de R$ 1.600.000,00 dessa dívida a TUCUMANN: no terceiro trimestre houve
a diminuição da conta do passivo no valor de R$ 400.000,00 e, em seguida, conforme se acha
registrado no balancete do 4º trimestre, a empresa  OCAPORA amortizou o importe de R$
1.200.000,00, diminuindo a obrigação com a empresa TUCUMANN, restando ainda um saldo
de R$ 400.000,00. 

Ao consultar os dados bancários da OCAPORA, de fato, verifica-se o pagamento da
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quantia de R$ 2.000.000,00, mediante a compensação de cheques em conta da TUCUMANN
(  relatório de informação 117/2018 no ANEXO 71).  Contudo, há indícios de que o valor
cobrado pela TUCUMANN da OCAPORA é inferior ao realmente devido. Considerando a
concomitância da cessão dos direitos e obrigações na SCP com a concessão da PR-323 em
favor  do consórcio que a  TUCUMANN, em conjunto com a ODEBRECHT, integrava,  é
possível  que  este  pagamento  a  menor  consista  em  vantagem  pessoal  indevida,  paga  a
CARLOS ALBERTO RICHA em contraprestação ao favorecimento licitatório no caso da
PR-323. A investigação demanda aprofundamento neste ponto.

Verifica-se  que  a  OCAPORA declarou  que  os  10%  do  barracão  3  vale  R$
2.330.380,86. Foi encontrado no e-mail na caixa de DIRCEU PUPO uma planilha sobre os
investimentos feitos por cada investidor. Dela, consta que, até maio de 2014, a TUCUMANN
investiu  R$ 1.935.380,86.  Vale dizer,  JOSÉ MARIA RIBAS MULLER,  através  de suas
empresas, investiu por anos no mesmo empreendimento e, após ficar pronto, vendeu os seus
direitos à empresa dos familiares de CARLOS ALBERTO RICHA (ANEXOS 99 e 100) por
valor praticamente igual ao que havia investido. Confira-se: 

 Vale  ressaltar  que  RIBAS  MULLER  pagou  quotas  do  empreendimento  desde
15/12/2008,  cedendo  suas  quotas  em  junho  de  2014  sem  sequer  cobrar  a  atualização
monetária. Ademais, em junho de 2014, o mercado imobiliária estava aquecido e não havia
mais risco no negócio porque todos os barracões estavam prontos. Esse fato foi salientado no
depoimento do dono da JORASA,  JOSE LUIZ PIZZATO MUGGIATI (ANEXO 148, p. 6).
Assim, não haveria razão legítima para a TUCUMANN ceder suas quotas a preço de custo,
sem sequer pedir atualização monetária. 

Igualmente relevante anotar que a empresa BFMAR declara expressivos valores no
exterior, ao menos desde 2013, em participação na empresa DISCOVERY EXPRESS LTD.
Esta,  sediada nas ilhas  Cayman,  aumentou no decorrer  dos anos as  quantias  mantidas  no
exterior: R$ 4.543.094,86 em 2013; R$ 8.654.345,87 em 2014; R$ 11.984.814,86 em 2015;
R$ 10.588.500,68 em 2016; R$ 11.500,053,93 em 2017, conforme revelam os dados fiscais
dos ANEXOS 102 a 107 e 129 a 131.

5. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL.

5.1. PRISÃO PREVENTIVA.
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A autoridade policial representou pela prisão preventiva de DEONILSON ROLDO,
JORGE ATHERINO e LUCIANO PIZZATO.

Os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva estão fartamente demonstrados
em face dos dois primeiros.

Em relação a LUCIANO PIZZATO, embora haja evidências de ocultação de provas
no seu acordo de leniência, considerando que ainda ostenta a posição de colaborador, o mais
prudente a realização da busca e apreensão no alvo.

Assim, o MPF opina favoravelmente à prisão preventiva de JORGE ATHERINO e
DEONILSON ROLDO e desfavoravelmente à prisão preventiva de LUCIANO PIZZATO.

5.2. PRISÃO TEMPORÁRIA

A autoridade policial representa pela prisão temporária de:

1) FLORA LEITE ATHERINO;

2) ROBERTA LEITE ATHERINO;

3) NICOLE LEITE ATHERINO;

4) THEODÓCIO JORGE ATHERINO;

5) TIAGO CORREA ADRIANO ROCHA;

6) DIRCEU PUPO FERREIRA;

7) EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES;

8) JOSÉ RICHA FILHO (PEPE RICHA);

9) LUIZ CLAUDIO DA LUZ;

10) JOSE MARIA RIBAS MULLER (TUCUMANN);

11) GUILHERME MICHAELIS (TUCUMANN);

12) RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLUCK (TUCUMANN);

13) CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO (GEL);

14) LUCIA JOVITA INÁCIO;

15) REINALDO BERTIN (Grupo Bertin/CONTERN);

16) HOMERO FELINI PASQUETTI.

Os  quatro  primeiros  representados   FLORA LEITE  ATHERINO;  ROBERTA
LEITE  ATHERINO;  NICOLE  LEITE  ATHERINO  e  THEODÓCIO  JORGE
ATHERINO são,  respectivamente,  esposa e  filhos  de  JORGE ATHERINO e,  conforme
exposto durante a peça, participaram ativamente dos crimes cometidos pelo empresário.

Embora  haja  materialidade  de  fatos  envolvendo  a  esposa  e  filhos  e  JORGE
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ATHERINO no que se refere ao uso indevido das contas dessas pessoas para circulação de
recursos de terceiros, neste momento, mais prudente é optar pela busca e apreensão nos seus
endereços, mormente a fim de obter evidências do dolo nas condutas.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária de  FLORA LEITE ATHERINO; ROBERTA LEITE ATHERINO; NICOLE
LEITE ATHERINO e THEODÓCIO JORGE ATHERINO para  imprescindibilidade da
investigação relacionado ao crime do art. 288 do Código Penal.

O  quinto  representado  é  TIAGO  CORREA ADRIANO  ROCHA que  também
participou dos crimes relacionados a  JORGE ATHERINO depositando valores em espécie
nas contas relacionadas ao empresário. Aparentemente, trata-se de um preposto de  JORGE
ATHERINO, sendo cabível a prisão temporária no caso.

Logo, as evidências probatórias são suficientes para decretação da prisão temporária
de  TIAGO  CORREA  ADRIANO  ROCHA para  imprescindibilidade da  investigação
relacionado ao crime do art. 288 do Código Penal.

O sexto representado é   DIRCEU PUPO FERREIRA,  procurador das empresas
relacionadas a BETO RICHA.  Há evidências de que ele administra as empresas relacionadas
a BETO RICHA e também fala com LUIZ ABI em datas coincidentes com as entregas da
ODEBREHCT.

Logo,  as  evidências  probatórias  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária de DIRCEU PUPO FERREIRA para   imprescindibilidade   da investigação do  
crime do art. 288 do Código Penal.

O sétimo representado é  EZEQUIAS MOREIRA, ex-secretário de Cerimonial do
Governo  BETO  RICHA e  conhecido  por  causa  do  escândalo  da  sogra  da  Assembleia
Legislativa.  Há  evidências  relevantes  em  face  de EZEQUIAS  MOREIRA,  como  por
exemplo, o contato com JORGE ATHERINO e LUIZ ABI nas datas de entregas da propina
da ODEBRECHT, como também a tomada de um empréstimo simulado da empresa KRISSO
AGROPECUÁRIA, de JORGE ATHERINO.

Logo,  as  evidências  probatórias  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária  de  EZEQUIAS  MOREIRA para    imprescindibilidade   da  investigação  do  
crime do art. 288 do Código Penal.

O oitavo representado é  JOSE RICHA FILHO,  ex-secretário de Infraestrutura e
Logística do Governo do Paraná. Em relação a ele, as evidências embora existentes, podem
ser um pouco mais aprofundadas.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária de JOSE RICHA FILHO para imprescindibilidade  da investigação do crime do
art. 288 do Código Penal

O nono representado é LUIZ CLAUDIO DA LUZ,  chefe de gabinete de  PEPE
RICHA, enquanto este era Secretário de Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná. É
mencionado por NELSON LEAL JUNIOR como um dos articuladores do esquema criminoso
da  PR  323  e  de  outros  esquemas  criminosos  que  ocorreram  no  DER/PR.  Embora  seja
mencionado pelo colaborador, ainda não há prova de corroboração suficiente para decretação
da prisão temporária de LUIZ CLAUDIO DA LUZ.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária de LUIZ CLAUDIO DA LUZ para imprescindibilidade da investigação do crime
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do art. 288 do Código Penal, sendo mais prudente nesse momento a decretação de busca e
apreensão.

O décimo representado é JOSE MARIA RIBAS MULLER (TUCUMANN), dono
da TUCUMANN, tendo o poder central de comando da empresa. Há evidências de que a
TUCUMANN integrou o Consórcio ROTA DAS FRONTEIRAS e no período concomitante à
assinatura do contrato de exploração da PR 323 cedeu a quotas da TUCUMANN no negócio
com a JORASA, conforme exaustivamente explicado. RIBAS MULLER já esteve envolvido
anteriormente  em  outros  esquemas  criminosos,  como,  por  exemplo  o  Caso
TUCUMANN/REDRAN14, em que ele confessou uma “doação” de USD 1,5 milhão em favor
do então governador JAIME LERNER por intermédio de depósitos na agência do Banestado
das Ilhas CAYMANN.

11) GUILHERME MICHAELIS (TUCUMANN): GUILHERME MICHAELIS
é representante da empresa TUCUMANN. As evidências colacionadas pela douta autoridade
policial demonstram tão somente relacionamento dele e presença em encontros com outros
investigados no período dos fatos.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária  de  GUILHERME MICHAELIS para  imprescindibilidade da  investigação  do
crime do art. 288 do Código Penal.

12)  RAFAEL  RIBEIRO  DOS  SANTOS  GLUCK  (TUCUMANN): também
representante da empresa TUCUMANN, As evidências colacionadas pela douta autoridade
policial demonstram tão somente relacionamento dele e presença em encontros com outros
investigados.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária de   RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLUCK para  imprescindibilidade da
investigação do crime do art. 288 do Código Penal.

13) CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO (GEL); é representante da empresa
GEL, uma das consorciadas no Consórcio Rota das Fronteira. As evidências colacionadas pela
douta autoridade policial demonstram tão somente relacionamento dele e a ligação telefônica
com o investigado DEONILSON ROLDO na época dos fatos.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária  de   CARLOS  ROBERTO  NUNES  LOBATO para  imprescindibilidade  da
investigação do crime do art. 288 do Código Penal.

14)  LUCIA JOVITA INÁCIO:  é  servidora  pública  que  trabalhou  com  o  ex-
governador BETO RICHA quando este era prefeito de Curitiba, tendo recebido transferências
que  totalizaram   R$  220.000,00  provenientes  da  KRISSO  AGROPECUÁRIA LTDA,  de
JORGE ATHERINO, entre 15/1/2016 e 3/08/2017.

A empresa KRISSO AGROPECUARIA foi também usada para aparente pagamento
de vantagem indevida em favor de EZEQUIAS MOREIRA.

Contudo,  embora a  transferência  seja  suspeita,  mais prudente neste momento é  a
realização de uma busca e apreensão na investigada.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária de LUCIA JOVITA INÁCIO para imprescindibilidade da investigação do crime
14
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do art. 288 do Código Penal.

15)  REINALDO  BERTIN  (Grupo  Bertin/CONTERN):  era  representante  do
Grupo BERTIN que supostamente estaria interessado em concorrer na licitação da PR 323 por
intermédio  da  empresa  CONTERN  mas  acabou  se  afastando  por  interferência  de
DEONILSON ROLDO e da ODEBRECHT.

Não há  evidência  direta  que  vincula  REINALDO BERTIN  à  prática  de  ilícitos
criminais nesse caso.

Logo,  as  evidências  probatórias  não  são  suficientes  para  decretação  da  prisão
temporária de  REINALDO BERTIN para imprescindibilidade da investigação do crime do
art. 288 do Código Penal.

16)  HOMERO  FELINI  PASQUETTI:  a  autoridade  policial  afirma  que  o
investigado recebeu boa parte do patrimônio de DEONILSON ROLDO por intermédio de 3
mútuos nos anos de 2016 e 2017, que totalizaram R$ 1.317.148,00. Há suspeita concreta de
irregularidades nessa transação, mormente porque DEONILSON ROLDO teria feito resgates
da previdência  privada para conceder empréstimo a HOMERO FELINI PASQUETTI.

Assim, há forte suspeita de que o mútuo seja simulado, servindo tão somente para
ocultar valores do patrimônio do investigado DEONILSON ROLDO.

Logo, as evidências probatórias são suficientes para decretação da prisão temporária
de  HOMERO FELINI PASQUETTI para imprescindibilidade da investigação do crime do
art. 288 do Código Penal.

5.3. BLOQUEIO DE VALORES, SEQUESTRO E ARRESTO

A autoridade policial requereu bloqueio de valores, sequestro e arresto em face de
todos investigados pessoas físicas e jurídicas.

Nesse  momento,  o  MPF entende  cabível  o  bloqueio  de  valores  em relação  aos
investigados  JORGE  ATHERINO,  FLORA LEITE  ATHERINO;  ROBERTA LEITE
ATHERINO;  NICOLE  LEITE  ATHERINO  e  THEODÓCIO  JORGE  ATHERINO,
como também as empresas a eles relacionadas.

Ainda, opina favoravelmente ao bloqueio de valores das contas dos investigados
DEONILSON  ROLDO,  HOMERO  FELINI  PASQUETI e  pessoas  jurídicas  a  eles
relacionadas.

5.4. BUSCA E APREENSÃO

A autoridade policial requereu busca e apreensão em relação aos seguintes lugares:
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1. Na sede do PALÁCIO DO IGUAÇU, na Praça Nossa Senhora de

Salette,  s/n,  Centro  Cívico,  Curitiba/PR: atualmente,  nenhum  dos

investigados  encontra-se  no  exercício  de  cargos  públicos  no  Palácio

Iguaçu. Contudo, O MPF opina favoravelmente à diligência a fim de

obter tão somente eventuais registros existentes de entrada no edifício

ou no gabinete de alguns dos investigados. Cumpre ressaltar que existe

grande  relevância  em  identificar  os  frequentadores  dos  Palácio  do

Governo  e  obter  as  agendas  e  as  caixas  de  e-mail  funcionais  de

CARLOS  ALBERTO  RICHA,  JOSÉ  RICHA  FILHO,

DEONILSON ROLDO e EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES, o

que faz necessária a apreensão do sistema de acesso de visitantes do

Palácio Iguaçu.

2. Na  sede  da  SECRETARIA  DE  INFRAESTRUTURA  E

LOGÍSTICA  DO  PARANÁ,  na  Av.  Iguaçu,  420,  Rebouças,

Curitiba/PR:  é relevante a diligência para obtenção dos registros de

entradas da portaria do DER/PR e da SEIL entre 2011 e 2018. 

3. Na sede do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO

PARANÁ – DER/PR, na Av. Iguaçu, 420, Rebouças, Curitiba/PR: é

relevante a diligência para obtenção dos registros de entradas da portaria

do DER/PR e da SEIL entre 2011 e 2018;

4. Na residência de CARLOS ALBERTO RICHA, CPF 541.917.509-

68, localizada na rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº

1541, apartamento 241, Mossungue, Curitiba/PR, CEP: 81.200-100;

5. Na  residência  de  DEONILSON  ROLDO  (CPF:  371.416.439-15),

localizada  na  rua  Carlos  Gelenski,  nº  71,  casa  23,  São  João,

Curitiba/PR, CEP: 82030-590: É relevante pelos motivos já expostos.

1. Na  residência  de  JOSÉ  RICHA  FILHO  (PEPE  RICHA)

(567.562.919-04), localizada na rua Professor Dário Garcia, nº 613,

casa 12, Vista Alegre, Curitiba/PR, CEP: 80820-410;

2. Na  residência  de  LUIZ  CLAUDIO  DA  LUZ  (024.326.879-30),

localizada  naavenida  Silva  Jardim,  2892,  apartamento  2,  Água

Verde, Curitiba/PR, CEP: 80240-020:   É relevante pelos motivos já

expostos na peça.
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3. Na  residência  de  EZEQUIAS  MOREIRA  RODRIGUES

(205.909.389-91),  localizada  na  rua  Padre  Agostinho,  nº  1835,

apartamento  402,  Bigorrilho,  Curitiba/PR,  CEP:  80710-000:  é

relevante pelos motivos já expostos na peça.

4. Na residência de JORGE THEODÓCIO ATHERINO (167.274.449-

00), e FLORA LEITE ATHERINO (402.592.269-04), localizada na

travessa Flavio Luz, nº 153, apartamento 501, Cabral, Curitiba/PR,

CEP: 80030-480:  é relevante pelos motivos já expostos na peça.

5. Na residência de THEODOCIO JORGE ATHERINO (045.663.089-

95), localizada na avenida Paraná, nº 33, apartamento 10, Cabral,

Curitiba/PR, CEP: 80035-130: é relevante pelos motivos já expostos

na peça.

6. Na residência de NICOLE LEITE ATHERINO (059.765.399-20) e

seu  marido  DANIEL  MAURICIO  KUHN,  localizada  na  rua

Jurandir A Loro, nº 432, sobrado 4, Bacacheri, Curitiba/PR, CEP:

82510-040: é relevante pelos motivos já expostos na peça.

7. Na residência de ROBERTA LEITE ATHERINO (008.884.139-12) e

seu marido RAFAEL DE SARANDY WAWRYNIUK, localizada na

rua  Saturnino  Miranda,  nº  780,  sobrado  11  fundos,  Santa

Felicidade,  Curitiba/PR,  CEP:  82030-320;  Rua  Esídio  Orlando

Fabri,  158,  Casa  03,  Santa  Felicidade,  Curitiba/PR15:  é relevante

pelos motivos já expostos na peça.

8. Na  residência  de  PEDRO  RACHE  DE  ANDRADE  (CPF:

855.750.037-87),  localizada  na  alameda  Honduras,  nº  220,

Alphaville,  Barueri,  São  Paulo/SP,  CEP:  06470-130:  em  princípio

PEDRO RACHE é  testemunhas  dos  fatos,  não  se  justificando  uma

busca na sua residência.

9. Na residência  de  LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO (588.304.485-

91), localizada na rua Paulo Gorski, nº 2165, apartamento 401, torre

C,  Mossungue,  Curitiba/PR,  CEP:  81210-220:  é  relevante  pelas

omissões e contradições expostas pela autoridade policial.

15Cf. Informação 47/2018-NA/DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR.
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10. Na residência de JOSÉ MARIA RIBAS MULLER (TUCUMANN)

(CPF:  033.210.299-87),  localizada na rua Professor Pedro  Viriato

Parigot  de  Souza,  nº  3305,  apartamento  271,  Campo  Comprido,

Curitiba/PR, CEP: 81200-452: é relevante pelos motivos já expostos

na peça.

11. Na  residência  de  GUILHERME  OTTO  MICHAELIS

(TUCUMANN), 005.170.419-60, R PROFESSOR PEDRO VIRIATO

PARIGOT  DE  SOU,  1805,  APTO  12,  MOSSUNGUE,

CURITIBA/PR: não há lastro probatório suficiente  para busca neste

investigado no presente momento.

12. Na  residência  de  RAFAEL  RIBEIRO  DOS  SANTOS  GLUCK

(TUCUMANN),  022.596.499-63,  na  rua  MAJOR  FRANCISCO

HARDY,  230,  RESIDENCIA  11,  CAMPO  COMPRIDO,

CURITIBA/PR:   não há lastro probatório suficiente para busca neste

investigado no presente momento.

13. Na residência  de  CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO (GEL)

(CPF:335.061.160-53),  localizada  na  rua  Noel  Rosa,  nº  141,

Bigorrilho,  Curitiba/PR,  CEP:  80710-140:  é  relevante  a  busca

considerando o poder de comando de CARLOS ROBERTO NUNES

LOBATO na GEL, como também o depoimento de NELSON LEAL

JUNIOR que menciona a existência de possibilidade de pagamentos

indevidos por parte desta empresa;

14. Na  residência  de  ALBERTO  RACHED  (AMERICA),  CPF

104.389.639-20, nascido aos 7.9.1941, sexo masculino, filho de EDI

RACHED  e  NAIR  NACLE  RACHED,  natural  de  Garça/SP,

brasileiro,  RG 3279030 SESP/PR, na Av. Sete de Setembro, 5589,

apto.  2101,  21º  andar,  Batel,  CEP 80.240-001,  Curitiba/PR:   é

relevante  a  busca  considerando  o  poder  de  comando  de  ALBERTO

RACHED na AMERICA, como também o depoimento de NELSON

LEAL  JUNIOR  que  menciona  a  existência  de  possibilidade  de

pagamentos indevidos por parte desta empresa;

15. Na residência de DIRCEU PUPO FERREIRA (CPF: 154.305.701-

25),  localizada  na  rua  Presidente  Epitácio  Pessoa,  746,  Taruma,
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Curitiba/PR, CEP: 82530-270: é relevante pelos motivos já expostos

na peça. DIRCEU PUPO. DIRCEU PUPO, conforme análise da caixa

de e-mail pertencente a ele, além de ser sócio e administrar as empresas

da  família  RICHA,  também  é  contador  destes  de  das  empresas  de

JORGE ATHERINO, de modo que a realização de busca e apreensão no

endereço comercial de  DIRCEU PUPO é imprescindível.

16. Na  residência  de  CESAR  AUGUSTO  FEDERMANN,  CPF

021.280.038-81,  AL  GABRIEL  MONTEIRO  DA  SILVA,2050,

JARDIM AMERICA, SAO PAULO/SP: é responsável pela gestão da

SPE  GREEN  FIELD  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS

LTDA..  ,  que  tem  suspeitas  de  operações  ilícitas  com JORGE

ATHERINO. Não se verifica evidências suficientes em face  CESAR

AUGUSTO FEDERMANN  para legitimar uma busca e apreensão na

sua residência.

17. Na  residência  de  TIAGO  CORREA  ADRIANO  ROCHA

(053.020.019-85),  localizada  na  avenida  Marechal  Humberto  de

Alencar, nº 1032, apartamento 1508, Cristo Rei, Curitiba/PR, CEP:

82530-195: é relevante pelos motivos já expostos na peça.

18. Na residência de LUCIA JOVITA INÁCIO, CPF 596.659.399-04, na

RUA  NICOLAU  LATCHOC,  55,  BL  6,  APTO  21,  CAMPO

COMPRIDO, CURITIBA/PR: é relevante pelos motivos já expostos

na peça.

19. Na  residência  de  REINALDO  BERTIN,  CPF 269.958.678-15,  na

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2012, 5 ANDAR CJ 51,

JD.  PAULISTANO,  SAO  PAULO/SP: O  MPF  entende  que   não

elementos probatórios suficientes neste momento; 

20. Na  residência  de  HOMERO  FELINI  PASQUETTI,  CPF

299.660.789-91,  na  RUA  DESEMBARGADOR  OTAVIO  DO

AMARAL,  738,  APTO  171,  BIGORRILHO,  CURITIBA/PR:  é

relevante pelos motivos já expostos na peça.

21. Na  sede  das  empresas  R.  F.  PARTICIPACOES  LTDA

(03.984.563/0001-50),  GREEN  PLACE  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS  LTDA  (14.978.182/0001-84),  GREEN  REAL
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.900.183/0001-

02),  GREEN  CAMPOS  EMPREENDIMENTOS  LTDA

(17.900.631/0001-60),  GREEN  LOGISTICA  LTDA

(18.917.886/0001-06),  GREEN  CAP  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS  LTDA  (19.825.766/0001-33),  GREEN  ANY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.973.208/0001-

15),  GREEN  PARTICIPACOES  LTDA  (20.085.987/0001-00),

GREEN  PARADISE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS

LTDA  (21.781.566/0001-78),  GREEN  CONTINENTAL

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (24.163.625/0001-

32),  GREEN PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA  (24.763.962/0001-60),  GREEN  SAO  JOSE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (25.276.535/0001-

10)  e  GREEN SILVER EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS

LTDA (19.973.259/0001-47),  localizada na rua Marechal  Deodoro,

500, conjuntos 68, 71 e 78, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80010-911:

Énecessária  a  busca  e  apreensão  nas  sedes  das  empresas  dos

investigados  JORGE THEODÓCIO ATHERINO e FLORA LEITE

ATHERINO.  Aparentemente,  as  empresas  constituídas  em  nome  de

FLORA LEITE ATHERINO e dos filhos dela movimentaram valores

suspeitos, sobretudo com o auxílio de  TIAGO CORREA ADRIANO

ROCHA.

22. Na  sede  das  empresas  R.  F.  PARTICIPACOES  LTDA

(03.984.563/0001-50), GREEN HOLANDA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS  LTDA  (19.824.757/0001-28),  GREEN  MARIA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.482.391/0001-

56),  GREEN  PORTUGAL EMPRENDIMENTO  IMOBILIARIO

LTDA  (13.794.099/0001-92),  GREEN  MARIA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.482.391/0001-

56)  e  GREEN  COMPANY  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA (19.045.492/0001-60),  localizada  na  praça
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São  Paulo  da  cruz,  nº  50,  8º  andar,  Juveve,  Curitiba/PR,  CEP:

80030-480: é relevante pelos motivos já expostos na peça.

23. Na  sede  da  empresa  KRISSO  AGROPECUARIA  LTDA

(79.556.635/0001-20),  localizada  no  Rancho  Flora,  S  Santa  Fé  6,

Lupionópolis/PR10: é relevante pelos motivos já expostos na peça.

24. No  imóvel  situado  na  alameda  Lorena,  1052,  apartamento  62,

Jardins,  São  Paulo  SP,  CEP:  01424-006,  de  ASSUNTA

LUNARDELLI NINNO:é relevante porque se relaciona aos locais  de

entregas de valores da ODEBREHCT.

25. No  condomínio  situado  na  alameda  Lorena,  1052,  Jardins,  São

Paulo SP, CEP: 01424-006: é relevante porque é o local das entregas de

valores da ODEBREHCT.

26. Na sede da empresa VINDOURO VINHOS E BISTRO –VINYES

COMERCIO  DE  BEBIDAS  E  ALIMENTOS  LTDA  (CNPJ:

10.287.149/0001-57), localizado na rua Guarda-Mor Lustosa, nº 129,

Juveve, Curitiba/PR, CEP: 80030-310: é relevante porque se relaciona

a DEONILSON ROLDO.

27. Na  sede  da  empresa  START  AGÊNCIA DE  NOTÍCIAS  LTDA

(CNPJ:  01.753.806/0001-13),  localizada  na  rua  Doutor  Faivre,  nº

750, conjunto 905, 10º andar, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80060-140:

é relevante porque se relaciona a DEONILSON ROLDO.

28. Na  sede  das  empresas  BFMAR  PARTICIPACOES  S/A

(02.710.377/0001-60),  FC  ADMINISTRADORA DE  BENS  LTDA

(09.497.714/0001-21),  OCAPORA ADMINISTRADORA DE BENS

S/A.  (10.529.298/0001-85),  SAGGEZZA ADMINISTRADORA DE

BENS,  GREEN  GOLD  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS

LTDA (11.619.379/0001-39):  O MPF entende que a  diligência é  útil

para apuração dos fatos relacionados a BETO RICHA;

29. No  escritório  de  DIRCEU  PUPO  FERREIRA,  sede  da  empresa

GRAFOS CONTABILIDADE S/S LTDA-ME, localizada na avenida

Nossa Senhora da Luz,  nº  751,  sala  102,  Bacacheri,  Curitiba/PR,

CEP: 82510-020: é relevante porque pelos motivos expostos nesta peça.
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30. Na  sede  da  ENNE  ENGENHARIA  DE  NEGÓCIOS,  CPF

13.584.276/0001-06,  na  ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO  DA

SILVA, 2050, TERREO, JARDIM AMERICA, SAO PAULO/SP;

31. Na sede da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR, para apreensão de

caixas  de e-mail  e  agendas eletrônicas  dos investigados CARLOS

ALBERTO RICHA, JOSÉ RICHA FILHO, DEONILSON ROLDO

e EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES, localizada na rua Mateus

Leme,  nº  1561,  Bom  Retiro,  Curitiba/PR.  CEP:  80520-174:  é

relevante para obtenção de prova.  Cumpre ressaltar que  existe grande

relevância  em  obter  as  caixas  de  e-mail  funcionais  de  CARLOS

ALBERTO RICHA, JOSÉ RICHA FILHO, DEONILSON ROLDO

e EZEQUIAS  MOREIRA RODRIGUES.  Foram  identificados  em

relação  a  estes  alvos  os  seguintes  e-mails:  jricha@seil.pr.gov.br;

jricha@setr.pr.gov.br;  ezequias@ccivil.pr.gov.br;

ezequiasmr@sanepar.com.br;  deoroldo@ccivil.pr.gov.b  r  ;

droldo@pr.gov.br; deonilson.roldo@copel.com;

32. Na sede da empresa CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

LTDA  (CNPJ:  56.443.583/0001-80),  localizada  na  avenida

Brigadeiro Faria Lima, nº 2012, 5º andar, Jardim Paulistano, São

Paulo/SP, CEP: 01451-000:  não há evidências suficientes do conluio

para empresa CONTERN com a ODEBRECHT;

33. Na  sede  da  empresa  TUCUMANN  ENGENHARIA  E

EMPREENDIMENTOS  LTDA  –  CNPJ  81750697/0001-10,  AV

TRES MARIAS, 868,  SAO BRAZ, CURITIBA/PR:  a  diligência  é

relevante pelos motivos já expostos nesta peça. TUCUMANN participou

do  Consórcio  ROTA  DAS  FRONTEIRAS  juntamente  com  a

ODEBRECHT; 

34. Na  sede  da  empresa  GEL-  GOETZE  LOBATO  ENGENHARIA

LTDA –  CNPJ  89952709/0001-09,  rua  BENEDITO  CAROLLO,

1251, CIC CURITIBA/PR: é relevante para obtenção de prova.

35. Na  sede  da  empresa  AMERICA  EMPREENDIMENTOS  S/A.,

CNPJ 76.028.851/0001-04, AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS,
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3620, ANDAR: 8; SALA: 801, AGUA VERDE, CURITIBA/PR:  é

relevante para obtenção de prova.

6. PEDIDOS DO MPF

Em acréscimo aos pedidos da autoridade policial, o MPF comparece para pedir as
seguintes diligências.

6.1. PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ ABI e EZEQUIAS MOREIRA

O  MPF  requer  a  prisão  preventiva  de  LUIZ  ABI  ANTOUN  e  EZEQUIAS
MOREIRA, entendendo que tal medida é indispensável para a garantia da ordem pública e
diante dos riscos que os investigados apresentam à instrução processual.

EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES é conhecido como pelo escândalo da “sogra
fantasma”, caso em que a sogra de EZEQUIAS MOREIRA foi nomeada para ocupar cargos
no Governo do Estado, sem nunca ter trabalhado, o que resultou no desvio de R$ 539.000,00
dos cofres públicos, que beneficiaram EZEQUIAS.

No  caso  da  PR 323,  ele  mantém contato  telefônico  com  LUIZ ABI e  JORGE
ATHERINO em todos os dias das entregas de valores.

Além de enriquecer ilicitamente por anos em decorrência dos proventos pagos para a
sogra dele, em total desprezo e desrespeito às instituições e à Justiça, continuou atuando em
altos cargos públicos reiterando nos crimes contra a administração pública.

Ao seu turno,  LUIZ ABI ANTOUN é apontado por NELSON LEAL como o grande
operador  de  propina  na  cúpula  do  Governo  do  Estado  do  Paraná,  tendo  sido  detectado
inicialmente na denominada operação publicano, que apura esquema de corrupção na Receita
Estadual do Paraná16.  Recentemente foi sentenciado em primeira instância na denominada
Operação Valdemort, recebendo a pena de 13 anos e 5 meses decorrente fraudes à licitações
que envolviam a manutenção de veículos oficiais17.

O  quadro  apresentado  por  todos  os  investigados  é  de  corrupção  sistêmica,  que
envolve o desvio de recursos milionários dos cofres públicos. Existe, em concreto, exacerbada
gravidade nos crimes apurados.

Diante da prática sistemática de crimes graves, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
pela necessidade do acautelamento cautelar, como já citado por este douto juízo em outras
decisões:

"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual
(CPP,  art.  312),  coadjuvando-os  ao  disposto  no  art.  30  da  Lei  nº
7.492/1986, que reforça os motivos de decretação da prisão preventiva

16 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/abi-antoun-suspeito-de-participar-da-corrupcao-na-receita-se-
entrega.html
17 https://paranaportal.uol.com.br/cidades/luiz-abi-antoum-e-condenado-a-13-anos-por-fraude-em-licitacao/
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em razão da magnitude da lesão causada, não há falar em revogação
da medida acautelatória.
A  necessidade  de  se  resguardar  a  ordem  pública  revela-se  em
consequência  dos  graves  prejuízos  causados  à  credibilidade  das
instituições públicas." (HC 80.711-8/SP - Plenário do STF - Rel. para
o  acórdão  Ministra  Ellen  Gracie  Northfleet  -  por  maioria  -  j.
13/06/2014)

Caso  continuem em liberdade,  EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES e  LUIS
ABI ANTOUN poderão continuar a reiterar a prática de crimes, como também a manejar o
produto de seus crimes que ainda está oculto.

Desse modo, em primeiro lugar, deve ser decretada a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da situação pessoal
dos investigados que indicam um risco enorme de reiteração delitiva.

Sobre o assunto, deve-se mencionar o novo paradigma de interpretação da garantia
da ordem pública nos crimes empresariais:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
"OPERAÇÃO  LAVA-JATO".  PRISÃO  PREVENTIVA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS.  CRIMES  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  COMPLEXO  ENVOLVIMENTO  DO  CRIMINOSO.
NOVOS PARADIGMAS. 1. A prisão cautelar é medida rigorosa que,
no entanto, se justifica nas hipóteses em que presente a necessidade,
real e concreta, para tanto. 2. Para a decretação da prisão preventiva é
imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do
periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação
da  lei  penal.  3.  A complexidade  e  as  dimensões  das  investigações
relacionadas  com  a  denominada  Operação  Lava-Jato,  os  reflexos
extremamente  nocivos  decorrentes  da  infiltração  de  grande  grupo
criminoso  em  sociedade  de  economia  mista  federal,  bem  como  o
desvio de quantias nunca antes percebidas,  revela a necessidade de
releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a estabelecer
novos parâmetros interpretativos para a prisão preventiva, adequados
às circunstâncias do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos. 4.
Em  grupo  criminoso  complexo  e  de  grandes  dimensões,  a  prisão
cautelar  deve  ser  reservada  aos  investigados  que,  pelos  indícios
colhidos, possuem o domínio do fato -  como os representantes das
empresas envolvidas no esquema de cartelização - ou que exercem
papel  importante  na  engrenagem  criminosa.  5.  Havendo  fortes
indícios da participação do paciente em "organização criminosa", em
crimes  de  "lavagem  de  capitais"  e  "contra  o  sistema  financeiro
nacional",  todos relacionados com fraudes em processos licitatórios
dos  quais  resultaram  vultosos  prejuízos  a  sociedade  de  economia
mista  e,  na  mesma  proporção,  em seu  enriquecimento  ilícito  e  de
terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva, para a garantia
da ordem pública (STJ/HC nº 302.604/RP, Rel. Ministro NEWTON
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TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014). 6. A teor do art.
282, § 6º, do Código de Processo Penal,  é indevida a aplicação de
medidas  cautelares  diversas,  quando  a  segregação  encontra-se
justificada  na  periculosidade  social  do  denunciado,  dada  a
probabilidade  efetiva  de  continuidade  no  cometimento  da  grave
infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA,  DJe  23/10/2014).  7.  Ordem  de  habeas  corpus
denegada.  (TRF4,  HC  5014245-54.2015.404.0000,  Oitava  Turma,
Relator p/  Acórdão João Pedro Gebran Neto,  juntado aos autos em
29/05/2015)  

Pelas mesmas razões a  prisão preventiva deve ser decretada como garantia da
ordem econômica,  na  medida  em que  o  recente  recebimento  e  ocultação  do produto  de
milhões  de  reais  de  crimes  contra  a  administração  pública  certamente  lesa  gravemente  a
ordem econômica.

Também afigura-se inegável o risco à  instrução processual, caso os representados
permaneçam em liberdade.  Assevere-se que EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES junto
com  DEONILSON ROLDO  faziam parte da alta cúpula do poder político do Estado do
Paraná  e  a  influência  política  que  os  representados  podem  exercer  sobre  terceiros  pode
resultar na coação de testemunhas e na obstrução das apurações.

Por esses fundamentos, com base no artigo 312 do Código de Processo, a prisão
cautelar dos investigados deve ser decretada.

6.2.  PRISÃO  TEMPORÁRIA SUBSIDIÁRIA-  LUIZ  ABI,  EZEQUIAS  MOREIRA
JORGE ATHERINO e DEONILSON ROLDO.

Caso  vossa  excelência  entenda  que  não  estão  presentes  os  pressupostos  ou
fundamentos  para  prisão  preventiva  de  LUIZ  ABI,  EZEQUIAS  MOREIRA (este  já
solicitado pela  autoridade policial)  JORGE ATHERINO e DEONILSON ROLDO,  o
MPF requer subsidiariamente a prisão temporária para  imprescindibilidade  da investigação
dos crimes de associação criminosa.

Nesse contexto, há que se considerar que também estão presentes os requisitos para a
decretação da prisão temporária dos investigados.

A prisão temporária está regulamentada na lei nº 7.960/1989. Para sua decretação é
necessário o preenchimento de dois requisitos:

1) imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial;

2)  quando  houver  fundadas  razões,  de  acordo  com  qualquer  prova  admitida  na
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: “I) quadrilha
ou bando”.

Dessa forma, a prisão temporária dos investigados é imprescindível para a colheita
de provas.
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6.3.  BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL

A busca e apreensão é necessária para a colheita de outros elementos de convicção
que auxiliem a elucidar os fatos ora apurados, com fundamento do artigo 240 do Código de
Processo Penal.

A  finalidade  da  diligência  é  que sejam  apreendidos:  telefones  celulares,
computadores pessoais, documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por eles
praticados;  objetos  de  valor  e  numerários  obtidos  por  meios  criminosos;  objetos  de  luxo
utilizados para a prática do crime de lavagem de dinheiro, como joias e obras de arte; além de
outros  elementos  de  convicção  para  o  completo  esclarecimento  de  quem foram todos  os
coautores e partícipes dos delitos por ele praticados.

Desse  modo,  pretende-se  obter  autorização  judicial  para  a  realização de  busca  e
apreensão nas residências de LUIZ ABI ANTOUN e KLM ALIMENTOS, além de outras
pessoas jurídicas a ele relacionadas.

6.4. CONSTRIÇÃO DE BENS

A fim de  obter  a  reparação  do dano  decorrente  dos  crimes  investigados,  faz-se
necessário também o bloqueio dos ativos financeiros  por meio do sistema BacenJud 2.0, já
que por serem dotados de maior liquidez servem de maneira adequada e menos custosa ao
objeto  do  presente  requerimento,  no  valor  de  R$  4  milhões,  em  relação  a  LUIZ  ABI
ANTOUN e pessoas jurídicas relacionadas, agregando à manifestação favorável pelo bloqueio
de  ativos  em  nome  dos  seguintes  investigados:  JORGE  THEODÓCIO  ATHERINO,
FLORA LEITE ATHERINO,  THEODOCIO JORGE ATHERINO,  NICOLE LEITE
ATHERINO,  ROBERTA  LEITE  ATHERINO,  empresas  pertencentes  a  família
ATHERINO,  DEONILSON  ROLDO,  empresas  pertencentes  a  este,  EZEQUIAS
MOREIRA RODRIGUES.

Dessa forma, requer seja determinado o bloqueio de bens dos seguintes alvos:
DEONILSON ROLDO (CPF: 371.416.439-15);
EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES (205.909.389-91);
LUIZ ABI ANTOUN (329.998.109-97);
JORGE THEODÓCIO ATHERINO (167.274.449-00);
FLORA LEITE ATHERINO (402.592.269-04);
R. F. PARTICIPACOES LTDA (03.984.563/0001-50)
GREEN  PORTUGAL  EMPRENDIMENTO  IMOBILIARIO  LTDA

(13.794.099/0001-92);
GREEN  PLACE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(14.978.182/0001-84);
GREEN REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.900.183/0001-

02);
GREEN CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA (17.900.631/0001-60);
KRISSO AGROPECUARIA LTDA (79.556.635/0001-20);
GREEN LOGISTICA LTDA (18.917.886/0001-06);
GREEN  MARIA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(19.482.391/0001-56);
GREEN  HOLANDA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(19.824.757/0001-28);
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GREEN CAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.825.766/0001-
33);

GREEN ANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.973.208/0001-
15);

GREEN PARTICIPACOES LTDA (20.085.987/0001-00);
ASSOCIACAO RF (20.772.720/0001-82);
GREEN  PARADISE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(21.781.566/0001-78);
GREEN  CONTINENTAL  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(24.163.625/0001-32);
GREEN  PANAMA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(24.763.962/0001-60);
GREEN  SAO  JOSE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(25.276.535/0001-10);
GREEN  COMPANY  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(19.045.492/0001-60);
GREEN  SILVER  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(19.973.259/0001-47)
THEODOCIO JORGE ATHERINO (045.663.089-95);
NICOLE LEITE ATHERINO (059.765.399-20);
ROBERTA LEITE ATHERINO (008.884.139-12).
 A indisponibilidade agora pretendida deverá recair sobre quaisquer outros bens ou

valores  sob guarda,  depósito  ou administração da instituição  financeira,  tais  como ações,
participações  em  fundos  de  ações,  letras  hipotecárias  ou  quaisquer  outros  fundos  de
investimento, assim como PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL – Vida Gerador
de Benefício Livre e Fundos de Previdência Fechado, não se limitando àquelas albergadas no
sistema  BacenJud  2.0,  tais  como  instituições  financeiras  que  administrem  fundos  de
investimento,  inclusive  das  que  detenha  a  administração,  participação  ou  controle,  as
cooperativas  de  crédito,  corretoras  de  câmbio,  as  corretoras  e  distribuidoras  de  títulos
imobiliários.

7 – REQUERIMENTOS

Por  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL manifesta-se
parcialmente favorável à representação policial, a fim de que sejam deferidos os seguintes
pedidos da autoridade policial:

7.1. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL:
O MPF opina  favoravelmente à  prisão preventiva  de  DEONILSON ROLDO e JORGE
ATHERINO e contrariamente à prisão preventiva de LUCIANO PIZZATO.

7.2.   PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA  PELO MPF:  O MPF requer   a
prisão preventiva de LUIZ ABI ANTOUN e EZEQUIAS MOREIRA.
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7.3 PRISÃO TEMPORÁRIA REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL:
O MPF opina  de  forma  favorável  às  prisões  temporárias  de: 1)  TIAGO CORREA;  2)
JORGE ATHERINO (subsidiária);  3)  DIRCEU PUPO FERREIRA;  4)  EZEQUIAS
MOREIRA (subsidiária à prisão preventiva); 5)  JOSE MARIA RIBAS MULLER; 6)
HOMERO FELINI PASQUETTI.

O MPF opina  de  forma desfavorável  à  prisão  temporária  de:1)  FLORA LEITE
ATHERINO; 2) THEODOCIO JORGE ATHERINO; 3) NICOLE LEITE ATHERINO;
4) ROBERTA LEITE ATHERINO; 5) JOSE RICHA FILHO; 6) LUIZ CLAUDIO DA
LUZ; 7) GUILHERME MICHAELIS; 8) RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLUCK
(TUCUMANN);  9) CARLOS  ROBERTO  NUNES  LOBATO  (GEL);  10)   LUCIA
JOVITA INÁCIO; 11) REINALDO BERTIN (Grupo Bertin/CONTERN); 

7.4. PRISÃO TEMPORÁRIA SUBSIDIÁRIA REQUERIDA PELO MPF: Caso
os pedidos de prisão preventiva não sejam acolhidos, o MPF requer subsidiariamente a prisão
temporária  de  DEONILSON  ROLDO,  JORGE  ATHERINO,  LUIZ  ABI  ANTOUN  e
EZEQUIAS MOREIRA.

7.5. BUSCA E APREENSÃO REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL:
O MPF opina favoravelmente às buscas e apreensões nos seguintes locais:

1) PALÁCIO DO IGUAÇU (tão somente para obter registros de entradas dos
investigados);

2) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO PARANÁ (para
apreender registros de entradas na portaria);

3) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR
(para apreender registros de entradas na portaria);

4) CARLOS ALBERTO RICHA;

5) DEONILSON ROLDO;

6)  JOSÉ  RICHA  FILHO  (PEPE  RICHA)  (restrita  aos  objetos  e  telefone
exclusivamente pessoal do investigado);

7) LUIZ CLAUDIO DA LUZ;

8) EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES

9) JORGE THEODÓCIO ATHERINO (e FLORA LEITE ATHERINO);

10) THEODOCIO JORGE ATHERINO;

11) NICOLE LEITE ATHERINO;

12)  ROBERTA LEITE ATHERINO;

13) LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO (588.304.485-91);

14) JOSÉ MARIA RIBAS MULLER (TUCUMANN);
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15) CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO (GEL);

16)  ALBERTO RACHED (AMERICA);

17) DIRCEU PUPO FERREIRA;

18)  TIAGO CORREA ADRIANO ROCHA;

19) LUCIA JOVITA INÁCIO;

20) HOMERO FELINI PASQUETTI;

21) nas sedes das empresas R. F. PARTICIPACOES LTDA (03.984.563/0001-50),
GREEN PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (14.978.182/0001-84),
GREEN REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.900.183/0001-02),
GREEN  CAMPOS  EMPREENDIMENTOS  LTDA  (17.900.631/0001-60),  GREEN
LOGISTICA  LTDA  (18.917.886/0001-06),  GREEN  CAP  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS  LTDA (19.825.766/0001-33),  GREEN  ANY EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS  LTDA  (19.973.208/0001-15),  GREEN  PARTICIPACOES  LTDA
(20.085.987/0001-00),  GREEN  PARADISE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS
LTDA  (21.781.566/0001-78),  GREEN  CONTINENTAL  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS  LTDA  (24.163.625/0001-32),  GREEN  PANAMA
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA (24.763.962/0001-60),  GREEN  SAO
JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (25.276.535/0001-10) e GREEN
SILVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.973.259/0001-47);

22)  na sede das empresas  R. F. PARTICIPACOES LTDA (03.984.563/0001-50),
GREEN HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.824.757/0001-
28),  GREEN  MARIA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA
(19.482.391/0001-56),  GREEN  PORTUGAL  EMPRENDIMENTO  IMOBILIARIO
LTDA (13.794.099/0001-92), GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA  (19.482.391/0001-56)  e  GREEN  COMPANY  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (19.045.492/0001-60);

23) Na sede da empresa KRISSO AGROPECUARIA LTDA (79.556.635/0001-20)

24) no imóvel de ASSUNTA LUNARDELLI NINNO;

25) no condomínio situado na alameda Lorena, 1052, Jardins, São Paulo SP,
CEP: 01424-006;

26) VINDOURO VINHOS E BISTRO –VINYES COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 10.287.149/0001-57);

27) START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA (CNPJ: 01.753.806/0001-13);

27) na sede das empresas BFMAR PARTICIPACOES S/A (02.710.377/0001-60),
FC  ADMINISTRADORA  DE  BENS  LTDA  (09.497.714/0001-21),  OCAPORA
ADMINISTRADORA  DE  BENS  S/A.  (10.529.298/0001-85),  SAGGEZZA
ADMINISTRADORA  DE  BENS,  GREEN  GOLD  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (11.619.379/0001-39);
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28)  DIRCEU  PUPO  FERREIRA,  sede  da  empresa  GRAFOS
CONTABILIDADE S/S LTDA-ME,

29) Na sede da  ENNE ENGENHARIA DE NEGÓCIOS, CPF 13.584.276/0001-
06,  na  ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO  DA SILVA,  2050,  TERREO,  JARDIM
AMERICA, SAO PAULO/SP;

30)  na  sede  da COMPANHIA  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  E
COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR;

31)  na  sede  da  empresa  TUCUMANN  ENGENHARIA  E
EMPREENDIMENTOS  LTDA –  CNPJ 81750697/0001-10,  AV TRES  MARIAS,  868,
SAO BRAZ, CURITIBA/PR;

32) na sede da empresa GEL- GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA;e

33) na sede da empresa AMERICA EMPREENDIMENTOS S/A..

O MPF opina de forma contrária à busca nos seguintes alvos: 1)  PEDRO RACHE
DE ANDRADE; 2)  GUILHERME OTTO MICHAELIS; 3)  RAFAEL RIBEIRO DOS
SANTOS GLUCK; 4) CESAR AUGUSTO FEDERMANN; 5)  REINALDO BERTIN; 6)
Na sede da empresa CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

7.6.  BUSCA REQUERIDA PELO MPF: O MPF requer busca e apreensão nos
endereços relacionados a LUIZ ABI ANTOUN, incluindo as pessoas jurídicas relacionadas à
sua pessoa, mesmo que registradas formalmente em nome de terceiros, mormente a KLM
ALIMENTOS.

7 o BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD em face de:

DEONILSON ROLDO (CPF: 371.416.439-15);
EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES (205.909.389-91);
LUIZ ABI ANTOUN (329.998.109-97);
JORGE THEODÓCIO ATHERINO (167.274.449-00);
FLORA LEITE ATHERINO (402.592.269-04);
R. F. PARTICIPACOES LTDA (03.984.563/0001-50)
GREEN  PORTUGAL  EMPRENDIMENTO  IMOBILIARIO  LTDA

(13.794.099/0001-92);
GREEN  PLACE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(14.978.182/0001-84);
GREEN REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.900.183/0001-

02);
GREEN CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA (17.900.631/0001-60);
KRISSO AGROPECUARIA LTDA (79.556.635/0001-20);
GREEN LOGISTICA LTDA (18.917.886/0001-06);
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GREEN  MARIA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA
(19.482.391/0001-56);

GREEN  HOLANDA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA
(19.824.757/0001-28);

GREEN CAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.825.766/0001-
33);

GREEN ANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (19.973.208/0001-
15);

GREEN PARTICIPACOES LTDA (20.085.987/0001-00);
ASSOCIACAO RF (20.772.720/0001-82);
GREEN  PARADISE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(21.781.566/0001-78);
GREEN  CONTINENTAL  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(24.163.625/0001-32);
GREEN  PANAMA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(24.763.962/0001-60);
GREEN  SAO  JOSE  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(25.276.535/0001-10);
GREEN  COMPANY  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(19.045.492/0001-60);
GREEN  SILVER  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA

(19.973.259/0001-47)
THEODOCIO JORGE ATHERINO (045.663.089-95);
NICOLE LEITE ATHERINO (059.765.399-20);
ROBERTA LEITE ATHERINO (008.884.139-12).

Curitiba, 29 de agosto de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procurador da República

Laura Gonçavel Tessler

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República
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Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República
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