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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5039848-42.2019.4.04.7000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados,
comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, para se manifestar conforme segue.

1. Trata-se de pedido de medidas cautelares, formulado pelo Parquet federal,
em desfavor  de  MAURÍCIO FERRO,  NILTON SERSON, BERNARDO GRADIN,  NEWTON
SÉRGIO DE SOUZA e  GUIDO MANTEGA. Esse  Juízo autorizou a  busca e  apreensão de
provas nos endereços pessoais e profissionais dos três primeiros1,  assim como decretou a
prisão  temporária  de  MAURÍCIO  FERRO  e  NILTON  SERSON  e  estabeleceu  medidas
cautelares diversas em relação a GUIDO MANTEGA, além do bloqueio de ativos mantidos
nas contas-correntes e investimentos bancários dos investigados2. Os mandados de busca e
apreensão  foram  cumpridos  na  data  de  21/08/2019,  enquanto  o  mandado  de  prisão
temporária em desfavor de NILTON SERSON foi cumprido em 26/08/2019, após seu retorno
dos Estados Unidos3.

2.  Considerando os elementos de prova já reunidos pelo Ministério Público
Federal mostra-se necessária, adequada e proporcional a decretação de prisão preventiva
de NILTON SERSON.

Nesse contexto, observe-se, desde já, que o próprio Juízo, em sede do evento
3, já se manifestou no sentido de que o quadro probatório apresentado nos autos justificaria
a decretação da medida em desfavor do ora representado. Neste momento, observa-se que,
além dos fatos já bastante graves destacados no pedido inicial, há também outros elementos
que  foram  identificados  no  curso  da  investigação,  demonstrando  a  necessidade  de
decretação da prisão preventiva de NILTON SERSON.

Consoante  exposto  na  manifestação  inicial,  os  elementos  de  prova
encaminhados pela BRASKEM revelam contundentes indícios de que MAURÍCIO FERRO e
NILTON SERSON mantinham, no âmbito daquela empresa, esquema criminoso paralelo de
remessa de recursos ilícitos  a contas secretas a eles vinculadas,  em operações que eram
realizadas, em grande parte, por meio do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT,
existindo  significativos  indícios,  ademais,  de  que  grande  parte  dos  valores  pagos  pela
BRASKEM a NILTON SERSON em razão de seus serviços advocatícios fictícios foram objeto
de lavagem de dinheiro, no Brasil e no exterior.

Nesse contexto, o aprofundamento das investigações revelou que MAURÍCIO
FERRO  autorizou  a  contratação  do  escritório  de  advocacia  de  NILTON  SERSON pela
BRASKEM, a qual  efetivou o repasse de  R$ 78.187.344,98 por  serviços que,  conforme a
investigação interna da empresa colaboradora demonstrou, sequer foram prestados. O ex-
Diretor  Jurídico  do  Grupo  ODEBRECHT  era  o  responsável  pela  tomada  de  decisões,  no

1 Eventos 3, 9 e 27.
2 Evento 3.
3 Evento 90.
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âmbito  da  BRASKEM,  acerca  das  quantias  a  serem  repassadas  a  NILTON  SERSON,
autorizando a aprovação das notas fiscais emitidas pelo escritório do investigado.

Embora em seu depoimento4 o investigado tenha declarado que “atuou como
um ‘consultor do Diretor Jurídico’, e agia para resolver os problemas da BRASKEM, a qual foi
uma fusão muito complexa de algumas pessoas jurídicas”, informou também que “prestava
sua consultoria presencialmente, conversando com MAURÍCIO FERRO, dando-lhe suporte em
várias áreas”,  tendo auxiliado a empresa em 6 ou 7 fusões, como a da Ipyranga, Triunfo,
Copesul, além da transferência da OPP dentro da BRASKEM, observou-se que, de fato, não há
evidências concretas acerca da efetiva prestação de serviços por   NILTON SERSON   a justificar  
o recebimento da substancial quantia de    R$ 78.187.344,98.  

A justificativa  apresentada por  NILTON SERSON não é  crível.   Além de a
prestação  dos  serviços  não  ter  restado  comprovada  pela  documentação  fornecida  pela
BRASKEM,  a  própria  complexidade  das  questões  com  as  quais  o  investigado  alega  ter
trabalhado e os valores por ele recebidos da empresa são incompatíveis com a prestação de
serviços de consultoria de modo verbal.  Nesse sentido, aliás, insta ressaltar que, em análise a
alguns dos contratos  fornecidos pela Braskem,  verifica-se que a contratação de  NILTON
SERSON deveria envolver a elaboração de peças escritas complexas, não apenas a alegada
consultoria verbal a MAURÍCIO FERRO.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes trechos de contrato de prestação
de serviços advocatícios, os quais demonstram que os supostos serviços que haviam sido
contratados  envolveriam  sim  a  elaboração  de  peças  processuais  que  deveriam  ser
apresentadas  às  instâncias  judiciais  ali  referidas.  A  efetiva  prestação  de  serviço  deveria
certamente ocorrer mediante a elaboração de peças processuais complexas.5  

4 Termo de Declarações de NILTON SERSON – ev. 125, INQ1.
5 CÓPIA ADITIVO CONTRATO APRESENTADO PELA BRASKEM - ANEXO 1.
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Na mesma linha dos excertos de contrato acima reproduzidos, observou-se
que previsões semelhantes foram feitas em outros contratos.  A ausência de apresentação de
documentos  escritos,  nesse  contexto,  demonstra  claros  indícios  de que tais  contratos  se
tratavam de avenças simuladas, utilizadas em verdade para viabilizar a lavagem de dinheiro
por intermédio de NILTON SERSON.

As  investigações  revelaram,  ainda,  que NILTON  SERSON realizou
transferências  para  contas-correntes  controladas  por  MAURÍCIO  FERRO,  mantidas  no
exterior, logo após o recebimento das quantias milionárias advindas da BRASKEM, de forma
que parte significativa  do montante  de  R$ 78 milhões pago ao advogado,  senão a sua
integralidade, foram desviados pelos investigados para contas mantidas por eles no exterior
a partir de sucessivos atos autônomos de lavagem de dinheiro.

Em seu depoimento6, NILTON SERSON declarou que as transferências seriam
justificadas  pelo  fato  de  que  pagaria  o  montante  de  30%  dos  valores  que  recebia  da
BRASKEM para MAURÍCIO FERRO, a título de “finders fee”, uma espécie de comissão. Para
tanto,  repassava valores  da conta da NEITECH LIMITED para outras  contas  do ex-Diretor
Jurídico da ODEBRECHT.

Nesse contexto,  o resultado do afastamento de sigilo bancário de  NILTON
SERSON7 revelou que no período de 28/06/2007 a 11/09/20148,  NILTON SERSON remeteu
ao menos R$ 51.455.393,41 para o exterior9. 

Perante a autoridade policial, o investigado alegou que a conta-corrente da
NEITECH LIMITED seria antiga e se encontraria declarada às autoridades fazendárias, sendo
que a offshore teria sido titular de conta mantida no Banco Cramer, na Suíça, de outra conta
mantida na Alemanha e, atualmente, de conta no Banco JP Morgan, nos Estados Unidos10.
Até  o  momento,  não se  sabe o saldo das  contas,  que permanecem desbloqueadas,  não
detendo o Parquet federal, ademais, documentos que comprovem o encerramento da conta
na Alemanha ou a situação da conta dos Estados Unidos.

Em adição, a análise dos dados fiscais de  NILTON SERSON demonstra que,
embora NILTON SERSON tenha declarado sua participação na offshore NEITECH LIMITED em
sua DIRPF,11 com a informação global de valores que seriam titularizados no exterior por tal
empresa,  não  foram  identificadas  em sua  declaração  de  imposto  de  renda  informações
acerca dos dados das contas bancárias por ela titularizadas no exterior, nem o valor que seria
mantido em cada uma de tais contas.

Ademais, em análise às declarações prestadas por NILTON SERSON ao Banco
Central12, verificou-se que, de forma semelhante ao praticado na Declaração de Imposto de

6 Termo de Declarações de NILTON SERSON – ev. 125, INQ1.
7 Autorizado por esse Juízo em sede dos autos nº 5033893-30.2019.4.04.7000.
8 De acordo com a investigação interna realizada pela empresa, de 2005 a 2013, foram celebrados 18 contratos de
prestação de serviços entre a BRASKEM e o escritório de advocacia de  NILTON SERSON, com fulcro nos quais
foram transferidos R$ 78.187.344,98 ao investigado.
9 Relatório de Informação 181/2019 – ASSPA/PRPR – ANEXO 2.
10 Termo de Declarações de NILTON SERSON – ev. 125, INQ1.
11 ANEXOS 3 e 4.
12 ANEXO 5.

4 de 9



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná     
www.prpr.mpf.gov.br

    FORÇA-TAREFA                                                              www.lavajato.mpf.mp.br
Renda, a declaração dos ativos no exterior se limitou à informação global de valores que
eram titularizados pela empresa NEITECH, informando o valor como se estivesse localizado
nas Ilhas Virgens Britânicas, local de sede da empresa. Nesse sentido, verifica-se que, embora
informe o valor global titularizado pela empresa, a declaração não indica as contas bancárias
onde estariam tais valores depositados.  

A respeito da existência de valores e saldo em outros países (que não as Ilhas
Virgens  Britânicas),  na  informação  espontânea  transmitida  pela  Confederação  Helvética
consta  a  comunicação de que  a  NEITECH LIMITED é  a  titular  da  conta  nº  65181333 do
Banque Cramer & Cie SA, Genebra, que possuía saldo, em 31/12/2017, de USD 215.313,0013,
o que indica que, até aquele momento, não havia sido encerrada. 

Some-se a isso documento apreendido em endereço vinculado a MAURÍCIO
FERRO14, em que o ex-Diretor Jurídico da ODEBRECHT realizava espécie de controle informal
dos recursos  por  ele recebidos e mantidos no exterior.   Em tal  documento,  verifica-se a
referência de que a conta bancária em nome da NEITECH LIMITED teria como  beneficial
owner “MF”,  em  evidente  indicação  de  MAURÍCIO  FERRO.   Nesse  cenário,  verificam-se
indícios  de  que  as  contas  abertas  em  nome  da  offshore  NEITECH  LIMITED,  embora
formalmente  constem  em  nome  de  NILTON  SERSON (titular  da  empresa),  possam  ser
também geridas por MAURÍCIO FERRO ou em seu interesse.  A fim de que não reste dúvidas
acerca da efetiva menção de MAURÍCIO FERRO como beneficiário das contas abertas em
nome  da  empresa  NEITECH,  reproduz-se  o  seguinte  trecho  do  documento  apreendido
(evento 65, INQ2, p.22) 

13 Evento 66, ANEXO6.
14 Evento 65, INQ2, p. 21 a 26.
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De modo semelhante, consta no mencionado controle a indicação de que as
contas da  offshore  CAJU INTERNACIONAL INC.,  mantidas no Banque Cramer & Cie  e no
Deutsche  Bank,  teriam  MAURÍCIO  FERRO  como  beneficiário  econômico. Não  obstante,
consoante  informado  pela  autoridade  central  suíça  no  bojo  da  informação  espontânea
anteriormente mencionada15, a CAJU INTERNATIONAL INC. seria titular da conta nº 6534933
do Banque Cramer & Cie S.A., tendo como beneficiário econômico NILTON SERSON, o qual,
em conjunto com PIERINO LARDI, deteria direito de assinatura de referida conta.

O investigado, quando ouvido perante a autoridade policial16, esclareceu que a
conta da offshore CAJU INTERNATIONAL INC. foi aberta, aproximadamente no ano de 2010, a
pedido de MAURÍCIO FERRO e com auxílio de PIERINO LARDI, funcionário do banco, para
que aquele recebesse um valor a título de bônus no exterior, de forma que o saldo da conta
bancária pertenceria ao ex-executivo da ODEBRECHT. Inicialmente, os investigados teriam
combinado  que  MAURÍCIO  FERRO  assumiria  a  conta-corrente  após  o  recebimento  dos
recursos, tendo o banco conhecimento de que era ele o verdadeiro beneficiário da conta,
recebendo,  inclusive,  ordens diretamente de MAURÍCIO FERRO.  Passado algum tempo,  a
instituição financeira teria cobrado a regularização da titularidade da conta, momento em
que o então executivo da ODEBRECHT teria informado que não possuiria mais interesse em
assumi-la, motivo pelo qual  NILTON SERSON teria transferido os valores para a conta da
NEITECH LIMITED e, em seguida, repassado-os a MAURÍCIO FERRO. 

Ao que se percebe, há indícios de que NILTON SERSON e MAURÍCIO FERRO
tenham utilizado tanto a conta CAJU INTERNATIONAL quanto a conta NEITECH como meio
para a lavagem de dinheiro, colocando ambas em nome de  NILTON SERSON,  mas sob a
efetiva gestão de MAURÍCIO FERRO. Há de se ver,  nesse ponto,  que não havia qualquer
motivo lícito para que MAURÍCIO FERRO se utilizasse de conta aberta em nome de offshore
titularizada por terceiro para o recebimento de valores no exterior.  A própria sistemática
empregada – utilizando-se os documentos de  NILTON SERSON e de sua empresa para a
abertura de contas bancárias no exterior – revela fortes indícios – inclusive para  NILTON
SERSON - de que os valores que seriam recebidos em tais contas não se tratavam de bônus
regulares, mas de valores recebidos ilicitamente. 

Dada a formação jurídica de NILTON SERSON, certamente lhe era claro que a
sistemática empregada para abertura das contas por ele para utilização por terceiro - com a
tramitação de dezenas de milhões  de  reais  –  não se  tratava de prática  regular,  mas  de
sistemática destinada a prática de ilícitos. 

Na informação espontânea transmitida pelas autoridades helvéticas17 consta,
ainda, que a conta nº 65181333, em nome da NEITECH LIMITED, no Banque Cramer & Cie
S.A.,  foi  alimentada pela conta-corrente nº 6534933,  em nome da CAJU INTERNATIONAL
INC., também mantida naquela instituição financeira. Esta última teria também repassado ao

15 Evento 66, ANEXO6.
16 Termo de Declarações de NILTON SERSON – ev. 125, INQ1.
17 Evento 66, ANEXO6.

6 de 9



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná     
www.prpr.mpf.gov.br

    FORÇA-TAREFA                                                              www.lavajato.mpf.mp.br
menos USD 6 milhões para a conta nº 2364833, em nome da FEDERSEN CAPITAL S.A., que
teria  MAURÍCIO  FERRO  e  MÔNICA  BAHIA  ODEBRECHT  como  beneficiários  econômicos,
mantida no Banque Syz, na Suíça.

Nesse sentido, a alegação feita por NILTON SERSON em seu depoimento  -
no sentido de que MAURÍCIO FERRO iria posteriormente assumir a empresa titular da conta –
em nada merece credibilidade. Demonstra, ao contrário, o notório propósito de MAURÍCIO
FERRO em utilizar conta oculta em nome de terceiro, NILTON SERSON, para o recebimento
dissimulado  de  recursos  de  origem  ilícita,  dificultando  ainda  mais  a  identificação  do
destinatário verdadeiro dos recursos. A utilização da conta de terceiro para posteriormente
transferir  os  valores  para  outra  conta  revela  claro  intuito  do  cometimento  do  crime  de
lavagem de dinheiro, tanto por parte de MAURÍCIO FERRO, quanto de NILTON SERSON.

Observa-se, portanto, que NILTON SERSON atuou e possivelmente continua a
atuar verdadeiramente como pessoa interposta de MAURÍCIO FERRO, tanto ao receber, no
exterior,  por meio de conta bancária titularizada por empresa  offshore  e sem justificativa
lícita,  valores espúrios provenientes do Setor  de Operações Estruturadas da ODEBRECHT,
quanto ao remeter parcela significativa dos valores a ele repassados pela BRASKEM para o
exterior para, em seguida, transferi-los, ainda que parcialmente, a MAURÍCIO FERRO.

As  elevadas  somas  de  valores  ilícitos  encaminhadas  por  NILTON SERSON
para contas no exterior demonstram a atualidade do risco de realização de novas operações
de lavagem de ativos e de dispersão de valores,  dificultando a recuperação das quantias
auferidas por ele ilicitamente, em conjunto com MAURÍCIO FERRO. 

Impende destacar também que o resultado do afastamento de sigilo bancário
de  NILTON SERSON18-19 revela que entre 11/01/2012 e 14/06/2019,  foram realizadas ao
menos 37 operações de internalização de valores advindos de contas bancárias mantidas em
outros países,  as quais  totalizam o valor de R$ 22.465.760,60.  Apenas em 2019,  NILTON
SERSON recebeu  em  conta  bancária  mantida  no  Banco  Rendimento  R$  2.975.091,00
provenientes do exterior,  o que indica que o investigado permanece movimentando suas
contas mantidas no estrangeiro. 

Ressalte-se,  ademais,  que,  até  o  momento,  não  foi  possível  efetuar  o
rastreamento completo dos valores mantidos pelo investigado no exterior, parcialmente pelo
fato de que esta Força-Tarefa ainda não possui documentação completa referente às contas-
correntes por ele mantidas na Confederação Suíça.

Enquanto não houver rastreamento completo do dinheiro, com a identificação
de sua localização atual, e repatriação para o Brasil, há um risco de dissipação do produto
dos crimes. Nesse contexto, destaque-se que, ainda que declarada ao fisco a participação de
NILTON  SERSON na  offshore  NEITECH  LIMITED,  não  houve  a  declaração  das  contas
efetivamente vinculadas a  tal  offshore.  Conforme já  mencionado acima,  há notícia  até  o
momento da existência de contas da NEITECH em três diferentes países (Suíça, Alemanha e
Estados  Unidos),  sendo  possível  se  cogitar  da  existência  de  contas  em  outros  países,
principalmente tendo em vista que nenhuma das contas foi declarada por NILTON SERSON
às autoridades brasileiras (nem em Declaração à Receita Federal,  nem em Declaração ao
Banco Central).  Uma vez que não há o bloqueio cautelar de seus saldos,  NILTON SERSON

18 Autorizado por esse Juízo em sede dos autos nº 5033893-30.2019.4.04.7000.
19 Relatório de Informação 181/2019 – ASSPA/PRPR – ANEXO 2.

7 de 9



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná     
www.prpr.mpf.gov.br

    FORÇA-TAREFA                                                              www.lavajato.mpf.mp.br
pode movimentá-las, promovendo novas operações de lavagem de dinheiro e dificultando
ainda mais a recuperação do produto do crime.

Além disso, enquanto não houver rastreamento completo do dinheiro, com a
identificação de sua localização atual, e repatriação para o Brasil, há um risco de dissipação
do produto dos crimes. Nesse contexto, destaque-se que, ainda que declarada ao fisco a
participação de NILTON SERSON na offshore NEITECH LIMITED, suas contas-correntes foram
beneficiárias de valores ilícitos.  Uma vez que não há o bloqueio cautelar de seus saldos,
NILTON  SERSON pode  movimentá-las,  promovendo  novas  operações  de  lavagem  de
dinheiro e dificultando ainda mais a recuperação do produto do crime.

Para  a  preservação  da  ordem  pública  e  financeira,  é  necessário,  portanto,
cessar  a  cadeia  delitiva  por  meio da prisão,  inclusive  para  não permitir  que  os  recursos
públicos desviados se coloquem ainda mais distantes e ocultos das autoridades.

Outrossim, digno de nota é o fato de que NILTON SERSON atualmente reside
fora do país, circunstância essa que significa risco à aplicação da lei penal.

Veja-se que os fatos aqui descritos inserem-se no amplo contexto criminoso
desvelado pela Operação Lava Jato, com atuação de ampla organização criminosa dedicada à
corrupção sistêmica de agentes públicos e políticos.

Assim a gravidade in concreto dos fatos investigados, com suficientes indícios
da  prática  reiterada  e  profissionalizada  de  graves  crimes  que  ocasionaram  prejuízo  de
elevada monta à Administração Pública é suficiente para que se decrete a prisão preventiva
do representado para resguardo da ordem pública, consoante reconhecido pelo Egrégio STJ
em caso análogo:

PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E
OUTROS  DELITOS  GRAVES  DIRECIONADOS  AO  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.
DECRETO  SUFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADO.  GRAVIDADE  CONCRETA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  PRISÃO  CAUTELAR
EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Presentes fortes indícios
de  que  o  paciente  faria  parte  de  sólido  esquema  criminoso  que  tinha  como
principal atividade a prática de ilícitos direcionados ao desvio de verbas públicas,
inclusive  federais,  em  proveito  dos  agentes  envolvidos  e  em  detrimento  do
município  lesado,  desbaratado  através  da  denominada  "Operação  Telhado  de
Vidro", e constando ainda que, para que esse fim tivesse êxito, vários crimes eram
cometidos pelo grupo, tais como corrupção, extorsões,  advocacia administrativa,
falsidades e outras inúmeras fraudes, especialmente em licitações, que acarretaram
enormes prejuízos aos cofres públicos, não se mostra desfundamentado o decreto
de prisão preventiva e o acórdão que o manteve, sustentados na necessidade do
resguardo da ordem pública,  pois  há sérios  riscos  das  atividades  ilícitas  serem
retomadas com a soltura. 2. Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis,
não  teriam,  a  princípio,  o  condão  de,  por  si  sós,  ensejarem  a  revogação  da
preventiva,  quando há nos autos elementos suficientes para a sua ordenação e
manutenção. 3.  Ordem denegada.(STJ - HC: 111151 RJ 2008/0157121-1, Relator:
Ministro JORGE MUSSI,  Data de Julgamento:  21/05/2009, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/08/2009).
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Frise-se, aliás, que se tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva em

razão da gravidade em concreto do delito nos seguintes precedentes: STF, HC 122.370, 1ª T.,
j. 19/8/2014; HC 119.457, 2ª T., j. 13/5/2014; STJ, HC 279.334, 5ª T., j. 19/8/14.

Não  só  a  gravidade  concreta  do  crime,  mas  a  sua  reiteração  de  modo
profissional, ao longo dos últimos anos, engendra a necessidade, conforme reconhecido pela
jurisprudência,  de  que  a  continuidade  do  crime seja  estancada,  para  garantia  da  ordem
pública.

Dessa  forma,  a  custódia  preventiva  de  NILTON  SERSON,  diante  da  alta
probabilidade de que persista com as atividades criminosas em circunstâncias similares, é
imprescindível para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei
penal.

3. Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  requer  seja  decretada  a  prisão
preventiva de NILTON SERSON (CPF 089.793.878-06), convertendo-se a prisão temporária
anteriormente decretada, nos termos dos artigos 312 c/c artigo 313, ambos do Código de
Processo Penal, e 2º, §7º, da Lei nº 7.960/1989.

Curitiba, 29 de agosto de 2019.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Paulo Galvão
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara
Procuradora da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Marcelo Ribeiro de Oliveira
Procurador da República

Felipe D'Élia Camargo
Procurador da República

Antonio Augusto Teixeira Diniz
Procurador da República

Alexandre Jabur
Procurador da República

(FSD)
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