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A ordem deve ser denegada.

No caso em tela, o Ministério Público Federal ofereceu
denúncia em desfavor de DIRCEU PUPO FERREIRA, pela prática dos
crimes de corrupção e de lavagem de capitais, além de outras seis
pessoas, às quais também é imputado o delito de fraude à licitação.

Transcrevo os seguintes trechos da inicial acusatória
(evento 01 da ação penal originária):

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 por meio de pessoas diretamente
ligadas a grandes construtoras do país - entre elas a
CONSTRUTORA ODEBRECHT - que constituíram um
verdadeiro cartel, bem como por empresas que não participavam
do cartel de empreiteiras.

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.

A propósito, o Setor de Operações Estruturadas da
ODEBRECHT constituía um departamento do aludido grupo
empresarial, vinculado à presidência da corporação, orientado
especifica e exclusivamente para a realização de pagamentos
secretos, não contabilizados,com ocultação da origem, natureza
criminosa, propriedade, localização, disposição e movimentação
dos recursos ilícitos.



O Setor de Operação Estruturadas gozava de estrutura
hierarquizada de pessoal e divisão de tarefas, à época integrado
pelos executivos HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO,
além de outros funcionários. Ao lado desses empregados diretos
do grupo ODEBRECHT, o departamento voltado aos pagamentos
sub-reptícios recebia suporte de operadores financeiros, a
exemplo de ÁLVARO NOVIS.

O esquema de lavagem de ativos no âmbito do Setor de
Operações Estruturadas era desenvolvido por meio de múltiplas
e complexas operações artificiosas, transações bancárias e
utilização de diversas pessoas jurídicas e pessoas físicas
interpostas. Para a operacionalização dos pagamentos com
ocultação de origem e natureza criminosa, os líderes
empresariais do grupo endereçavam ao Setor de Operações
Estruturadas os pedidos de pagamentos ilícitos, repassando
juntamente todas as informações necessárias para a
concretização do pagamento (valor, codinome, locais de entrega,
dados de conta no exterior,etc).

Conforme restou descoberto, a ODEBRECHT utilizava pelo
menos três camadas de contas no exterior, em nomes de
diferentes 'off shores', sendo cada uma delas controlada por um
executivo do Setor de Operações Estruturadas da empresa, de
forma que as contas controladas por MARCOS GRILLO
abasteciam aquelas controladas por FERNANDO MIGLIACCIO
e essas, por sua vez, as de OLÍVIO RODRIGUES. Esta
formatação se dava para promover o 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 'off shores', 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, eram
repassados 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 e 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 nº20.438.642/0001-84), integrado pela
ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN, o contrato de



exploração e duplicação da PR 323, localizada no noroeste do
Estado do Paraná, entre os municípios de Francisco Alves e
Maringá.

Essa avença foi licitada pelo DER/PR no primeiro semestre de
2014, sendo que obter favorecimento na concorrência os
executivos da ODEBRECHT LUIZ BUENO e LUCIANO
PIZZATO 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 e
recebimentos de vantagem indevida. JORGE ATHERINO é
empresário de Curitiba com relação extremamente próxima ao
ex-governador BETO RICHA. Na época que este estava na
faculdade de engenharia da PUCPR, BETO RICHA 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), fatos que se confirmaram durante a investigação.

Para organização e recebimentos dos valores indevidos, JORGE
ATHERINO, por sua vez, foi auxiliado por EZEQUIAS
MOREIRA, Secretário de Cerimonial do Governo BETO RICHA
entre 2013 e 2018, JOSE RICHA FILHO, Secretário de
Infraestrutura e Logística, e LUIZ ABI ANTOUN, operador
financeiro do caixa geral de vantagens indevidas da organização
criminosa instalada no Governo BETO RICHA. Em paralelo a
isto, o denunciado DIRCEU PUPO FERREIRA representou
BETO RICHA nos recebimentos da ODEBRECHT
relacionados à fraude licitatória da PR 323, como também para
o recebimento de vantagem indevida da outra integrante do
consórcio, a TUCUMANN, por intermédio de fraudes no
mercado imobiliário.

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

De acordo também com o relatado pelo colaborador NELSON
LEAL JUNIOR, ex-diretor geral do DER/PR, 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 pagamentos 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, principalmente, de duas
formas:

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 valores em espécie entre maio e
dezembro de 2014, com pretexto de serem usadas em campanhas
políticas, uma vez que, se assim fossem, poderiam ser oficiais e
geradoras de benefícios fiscais.

Fora as duas formas principais, haviam outros esquemas de
pagamentos pontuais de vantagens indevidas a alguns agentes
públicos estratégicos. Como exemplo, o ex-diretor-geral
NELSON LEAL JUNIOR solicitava valores indevidos diretamente
a executivos da concessionária ECONORTE, a fim de garantir
“boa vontade” do governo para celebração de aditivos
contratuais manifestamente ilegais com a concessionária.

No caso específico da fraude licitatória na PR 323, tratava-se de
uma licitação inserida no DER/PR, que tinha o colaborador
NELSON LEAL JUNIOR como diretor-geral na época dos fatos,
que por sua vez estava subordinado à Secretaria de
Infraestrutura e Logística, que era comandada pelo denunciado
JOSE RICHA FILHO. Não se tratava de uma licitação qualquer:
era, na realidade, a maior licitação da história da pasta. O
contrato representava recebimentos totais na órbita de R$ 7,7
bilhões.

Segundo NELSON LEAL JUNIOR, houve uma disputa interna na
cúpula do Governo para determinar qual empresa ganharia o
certame: de um lado, JOSÉ RICHA FILHO queria favorecer o
GRUPO BERTIN porque em 2013, ele conheceu representantes
da empresa CONTERN, pertencente ao Grupo BERTIN, que
estavam executando parte da obrado Rodoanel, e estas pessoas
lhe ofereceram R$ 34 milhões como vantagens indevidas para
obtenção do contrato. De outro lado do Governo, DEONILSON
ROLDO queria favorecer o GRUPO ODEBRECHT, que além de
oferecer o pagamento de vantagem indevida de R$ 15 milhões
com a ODEBRECHT, já tinha conseguido, a pedido de CARLOS
ALBERTO RICHA, a entrada de três empresas próximas do
governo no consórcio, sendo que havia expectativa de
recebimento indevido destas empresas, como a seguir será
melhor explicado.

Como a seguir será demonstrado, após prevalecer a posição de
DEONILSON ROLDO de favorecer a ODEBRECHT, JOSE
RICHA FILHO aderiu à conduta criminosa dos demais,



participando inclusive do recebimento de vantagens indevidas.

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

A presente denúncia, no que diz respeito à pretensão de
responsabilização por atos de lavagem de dinheiro, traz, como
crimes antecedentes, as imputações de corrupção e fraude à
licitação cometidas no contexto da PR 323, como também os
crimes das diversas áreas do Governo Estadual, conforme
relatado por NELSON LEAL JUNIOR.

2. RESUMO DAS IMPUTAÇÕES

São imputados aos denunciados os crimes de corrupção ativa e
passiva, fraude licitatória e lavagem de dinheiro, com relação
aos fatos referentes à licitação para Parceria Público Privada
para exploração e duplicação da PR 323, que liga Maringá a
Francisco Alves, no noroeste do Paraná. A imputação dos
mesmos fatos em relação a outros envolvidos já foi feita nos
autos nº 5039163-69.2018.4.04.7000.Pelo fato 01, são
denunciados por fraude à licitação CARLOS ALBERTO RICHA,
EZEQUIAS MOREIRA, JOSE RICHA FILHO como agentes
públicos do Estado do Paraná, e RAFAEL GLUCK e JOSE
MARIA RIBAS MUELLER como representantes da TUCUMANN
ENGENHARIA por terem fraudado licitação em favor do
Consórcio Rota das Fronteiras

Pelo fato 02, faz-se a imputação de corrupção passiva a
CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA, LUIZ ABI
ANTOUN e JOSE RICHA FILHO pela aceitação, solicitação e
recebimento de vantagem indevida da ODEBRECHT.

Pelo fato 03, imputa-se de lavagem de dinheiro a CARLOS
ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA, LUIZ ABI ANTOUN,
DIRCEU PUPO FERREIRA e JOSE RICHA FILHO dos crimes
antecedentes praticados pela organização criminosa que se
instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2011-2018, em
especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e
passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui
denunciados, por intermédio da utilização de operadores
financeiros para recebimento dos valores ilícitos em espécie, no
município de São Paulo.



Pelo Fato 04, é feita a imputação de corrupção ativa a JOSE
MARIA RIBAS MUELLER e RAFAEL GLUCK pelo oferecimento,
promessa e pagamento de vantagem indevida a CARLOS
ALBERTO RICHA pelo favorecimento na licitação da PR 323.

Pelo fato 05 imputa-se corrupção passiva a CARLOS ALBERTO
RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA pela aceitação, solicitação
e recebimento de vantagem indevida da TUCUMANN pelo
favorecimento do Consórcio Rota das Fronteiras.

Pelo fato 06, é feita a imputação de lavagem de dinheiro a
CARLOS ALBERTO RICHA, DIRCEU PUPO FERREIRA, JOSE
MARIA RIBAS MUELLER e RAFAEL GLUCK dos crimes
antecedentes praticados pela organização criminosa que se
instalou no Governo do Estado do Paraná entre pelo menos
2011-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações,
corrupção ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da
PR 323, aqui denunciados, por intermédio da utilização de
cessão de quotas por valores subfaturados do empreendimento
HP para ocultar a origem ilícita dos valores.

(...)

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS E DAS CONDUTAS
RELACIONADAS À ODEBRECHT.

A aproximação da ODEBRECHT com o grupo político do ex-
governador BETO RICHA teve início no ano de 2008, quando
FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE, coordenador financeiro
da campanha do então candidato a prefeito de Curitiba,
CARLOS ALBERTO RICHA, solicitou a VALTER LUIS ARRUDA
LANA, então diretor de contratos da ODEBRECHT, doação a
pretexto de ser usada como caixa 2 da campanha eleitoral.

Uma perícia no sistema MyWebDay da ODEBRECHT identificou
a realização de dois pagamentos de R$ 100 mil, em 2/9/2008 e
em 19/09/2008, realizados pelo Setor de Operações Estruturadas
da empresa ao codinome “BRIGÃO” (ANEXO 128-RELATÓRIO
DA POLÍCIA FEDERAL p. 14; Laudo pericial nº 1095 da
SETEC/PF ANEXO 48).

Novos pagamentos via caixa 2 foram feitos pela ODEBRECHT
em 2010, outra vez solicitados por FERNANDO EUGÊNIO
GHIGNONE, então tesoureiro da campanha do candidato a
governador do Estado, CARLOS ALBERTO RICHA, a VALTER
LUIS ARRUDA LANA, então diretor-superintendente da Região
Sul da ODEBRECHT. Assim, foi autorizada por BENEDICTO
BARBOSA DA SILVA JUIOR, vice-presidente do setor de
infraestrutura da ODEBRECHT, a contribuição de R$
450.000,00 por intermédio do Setor de Operações Estruturadas
da companhia, utilizando-se profissionais de lavagem de dinheiro
e novamente o codinome “BRIGÃO”.

Em perícia realizada no sistema MyWebDay, foram identificados
pagamentos totais de R$ 1.050.000,00, nas datas de 13.8.2010
(R$ 200 mil), 24.8.2010 (R$ 200 mil), 2.9.2010.



Conforme relatório da autoridade policial (ANEXO 159)
MARCELO ODEBRECHT afirmou que o objetivo das doações
era iniciar uma aproximação com o então futuro Governador
CARLOS ALBERTO RICHA, que era mais “amigo” dos
empresários do que o seu antecessor, ROBERTO REQUIÃO.
Assim, havia expectativa de que a ODEBRECHT voltasse a atuar
no Paraná, pois, durante o Governo de ROBERTO REQUIÃO,
não havia espaço.

Assim, nesta época, a ODEBRECHT buscava aproximação com o
então candidato BETO RICHA, que parecia ser promissor no
cenário político do Paraná. Em princípio, estes primeiros
pagamentos efetuados pela ODEBRECHT não contaram com
qualquer contraprestação específica conhecida, sendo usados
apenas para iniciar um bom relacionamento com o grupo político
que viria a comandar o Estado nos anos seguintes.

Dessa forma, em 2010, começou uma aproximação entre
MARCELO ODEBRECHT e CARLOS ALBERTO RICHA,
conforme circunstanciado em relatório da Polícia Federal, que
registra diversos contatos entre os dois, durante o ano de 2010:

1) 25/5/2010: há uma troca de e-mails para agendamento de
almoço entre executivos da ODEBRECHT e pessoas da futura
cúpula do Governo Estadual, CARLOS ALBERTO RICHA, JOSE
RICHA FILHO e DEONILSON ROLDO, que na época já era
chefe de gabinete do então prefeito de Curitiba, CARLOS
ALBERTO RICHA;

2) 10/8/2010: nova troca de e-mails confirmam um jantar na
casa de MARCELO ODEBRECHT com a presença de CARLOS
ALBERTO RICHA, FERNANDO GHIGNONE, VALTER LANA e
outros empresários;

3) 3/10/2010 após o resultado da eleição para governador do
Estado do Paraná que sagrou CARLOS ALBERTO RICHA
vencedor, MARCELO ODEBRECHT ligou para o candidato
eleito para parabenizá-lo;

4) 1/1/2011- inicia-se o mandato de CARLOS ALBERTO RICHA
sendo que, dentre as propostas de governo divulgadas na
imprensa, consta a duplicação da RODOVIA PR-323, no
noroeste do Estado, no trecho que liga os municípios Maringá a
Francisco Alves;

5) 6/5/2011- MARCELO ODEBRECHT e VALTER LANA
compareceram ao casamento de ANDRÉ RICHA, filho de BETO
RICHA, no Castelo do Batel em Curitiba;

Segundo o colaborador LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, no
início de 2013, a ODEBRECHT começou os trabalhos de estudos
para elaboração do Procedimento de Manifestação de Interesse
(PMI) para duplicação e operação da PR-323, rodovia que liga
Maringá a Francisco Alves. O PMI é uma fase preliminar à
licitação, durante a qual são realizados estudos de viabilidade da



obra que se intenta licitar. As estimativas apontavam que o
investimento inicial na construção da rodovia era de R$ 1,2
bilhão, apenas nos primeiros cinco anos.

LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO afirmou que conheceu CARLOS
ALBERTO RICHA, em meados de março de 2013, em encontro
presencial no Palácio Iguaçu marcado por DEONILSON
ROLDO. Na oportunidade, LUCIANO RIBEIRO PIZZATO
perguntou ao então governador do Estado do Paraná se a
duplicação da PR-323 continuava sendo projeto prioritário do
Governo do Estado, sendo dito por BETO RICHA que se tratava
de um projeto muito importante para o Paraná. Na mesma época,
LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO representou a ODEBRECHT em
diversas reuniões técnicas junto ao DER/PR e à Secretaria de
Planejamento do Estado para tratar do tema.

Em 11/4/2013, a manifestação de Interesse para a realização dos
estudos de viabilidade para duplicação da PR 323 e rodovias
adjacentes foi protocolada pela ODEBRECHT TRANSPORT
PARTICIPAÇÕES S.A. (ODEBRECHT TRANSPORT).

Em 23/04/2013, foi publicada no Diário Oficial do Estado do
Paraná ata de reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas, na qual foi dada autorização a ODEBRECHT
TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S/A para realizar estudos de
viabilidade para duplicação da PR-323 e rodovias adjacentes
(ANEXO 3).

Realizados os trabalhos, em 11/10/2013 a ODEBRECHT
TRANSPORT apresentou ao Conselho Gestor de Parcerias
Público-Privadas estudo de viabilidade para Duplicação da PR-
323 e Rodovias Adjacentes (ANEXO 4).

Após esta data, na área interna do Governo do Estado do
Paraná, iniciou-se o procedimento que culminou na publicação
do edital de licitação.

Em 10/1/2014, na 11ª Reunião do Conselho Gestor de Parcerias
Público-Privadas, realizada em Curitiba/PR, foram aprovadas
deliberações sobre as minutas de edital e contrato, sendo que,
por unanimidade de votos, decidiu-se:

“(i) alterar o critério de julgamento da licitação para a menor
tarifa de pedágio; (ii) antecipar as obras de Umuarama a ser
definido no Programa de Exploração Rodoviária da Minuta de
Edital; (iii) reduzira tarifa máxima de pedágio para o valor de
R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), com uma contraprestação
anual de R$ 95,7 milhões/ano; (iv) eleger a Câmara de
Arbitragem das Indústrias doEstado do Paraná – CAMFIEP
para solução de controvérsias no âmbito da concessão
patrocinada; (v) limitar a, no máximo 04 (quatro) o número de
empresas consorciadas; (vi) autorizar o núcleo jurídico da SEPL
a verificar a legalidade e proceder os ajustes necessários no
edital e seus anexos; (vii) previsão, na Minuta de Contrato, de
que a Agência Reguladora do Paraná – AGEPAR, fará a
mediação de eventuais divergências que possam surgir no âmbito



da Concessão patrocinada; (viii) aprovar o valor de R$
6.123.335,50 (seis milhões,cento e vinte e três mil e trezentos e
trinta e cinco reais e cinquenta centavos) a título de
ressarcimento, para a empresa autorizada por meio da Resolução
n. 01/2013-CGPPP dos estudos, projetos, levantamentos e
investigações realizados para o processo licitatório[...]
Realizadas as alterações acima e após o parecer jurídico da
Procuradoria Geral do Estado, no que tange ao enquadramento
legal da Minuta de Edital e Contrato, o CGPPP aprova o Projeto
de Exploração do Corredor da PR-323, no que tange a sua
inserção no âmbito do Programa de Parcerias Público-Privadas,
conforme o artigo 6 da Lei Estadual n. 17.046/2013 [...].”

O já denunciado DEONILSON ROLDO participou da referida
reunião como representante do Governador BETO RICHA, sendo
certo que algumas deliberações iam ao encontro dos interesses
da ODEBRECHT, como por exemplo, a limitação a quatro
empresas consorciadas, que atendia ao plano da ODEBRECHT
de se associar a outras três empresas locais (GEL, AMERICA e
TUCUMANN).

A ata da reunião foi publicada no dia 22/1/2014, no Diário
Oficial do Estado,acompanhada da Resolução 02/2014-Conselho
Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), a qual aprovou
o projeto de exploração do Corredor da PR-323. O CGPPP é o
órgão superior de decisão do Programa de Parcerias Público-
Privadas instituído pelo Decreto Estadual nº 5.272/2012
(ANEXO 9).

Posteriormente, foram identificadas diversas irregularidades na
tramitação da referida PPP no CGPPP pelo Tribunal de Contas
do Estado (ANEXO 160), conforme será feito o detalhamento em
item específico. A título de exemplo, ELTON AUGUSTO DOS
ANJOS, então coordenador da Coordenadoria de Parceria
Público Privada, emitiu parecer técnico conclusivo pelo
encaminhamento da PMI do projeto da PPP da PR-323 ao
Conselho Gestor sem a elaboração do impacto orçamentário-
financeiro no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro de 2014.

Em 17/1/2014, o Presidente do Conselho Diretor da Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do
Paraná – AGEPAR, JOSÉ ALFREDO GOMES STRATMAN, por
intermédio da Resolução nº 2014, (ANEXO 161), aprovou a
minuta de edital e anexos, sendo publicada em 21.1.2014 no
Diário Oficial do Estado:

JOSE STRATMANN está denunciado por corrupção passiva e
integrar organização criminosa no bojo da Operação Integração
nos autos nº 50031555920194047000. A aprovação da minuta do
edital e do contrato pela AGEPAR foram feitos em apenas sete
dias.

Posteriormente, o TCE/PR identificou irregularidades na
tramitação da AGEPAR, tanto que condenou JOSE ALFREDO
GOMES STRATMANN por “ausência de parecer prévio à



homologação da Concorrência nº 01/2014, que trata da PPP do
Corredor da PR-323,objeto da Concorrência nº 001/2014-DER,
em violação ao art. 6º, IX, Lei Complementar Estadual nº
94/2002.” (ANEXO 160).

Também em 17/01/2014, foi publicado no Diário Oficial do
Estado do Paraná despacho do então Governador, no qual foi
autorizada a realização de despesa para a instauração de
procedimento licitatório, na modalidade de concorrência
pública, do tipo menor preço, cujo objeto era a concessão
patrocinada do corredor da PR-323, de acordo como edital e
elementos técnicos instrutores, no valor máximo de R$
7.782.044.000,00 (sete bilhões, setecentos e oitenta e dois
milhões, quarenta e quatro mil reis) (ANEXO 07).

Em 21/01/2014, o então Diretor-Geral do DER/PR, NELSON
LEAL JUNIOR, publicou o aviso nº 12/2014, oficializando a
concorrência em questão (ANEXO 10). Houve publicação no
Diário Oficial do Estado do Paraná do dia 23/1/2014 (ANEXO
11): (...)

Antes da publicação oficial do certame da PR 323, nos bastidores
do Governo do Estado do Paraná, já estava ocorrendo a
movimentação do executivo da ODEBRECHT, LUCIANO
PIZZATO para obtenção do contrato, conforme se denota pela
existência de inúmeras ligações entre o executivo da
ODEBRECHT LUCIANO PIZZATO e os representantes do
Governo, DEONILSON ROLDO e o denunciado EZEQUIAS
MOREIRA, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014
(ANEXO 70).

Em relação aos contatos entre LUCIANO PIZZATO e EZEQUIAS
MOREIRA,verifica-se uma enorme quantidade de ligações entre
6/1/2014 (início dos procedimentos burocráticos para publicação
do edital) e 5/6/2014 (data de publicação da decisão final da
licitação) (ANEXO 70): (...)

O primeiro contato telefônico entre LUCIANO PIZZATTO e
EZEQUIAS MOREIRA ocorreu em 06/01/2014, às 20:32,
resultando em uma mensagem de texto. No dia seguinte, o mesmo
terminal utilizado por LUCIANO PIZZATTO, em nome da
ODEBRECHT, realizou uma ligação com DEONILSON ROLDO
e recebeu uma ligação de JORGE ATHERINO.

Posteriormente, um novo contato telefônico entre DEONILSON e
PIZZATO ocorreu no dia 13/01/2014, às 08:45, sendo que, neste
dia, LUCIANO PIZZATTO visitou JORGE ATHERINO na R.F.
PARTICIPAÇÕES (ANEXO 44).

Veja-se que os contatos iniciais com possíveis parceiras se
iniciaram antes mesmo da publicação das diretrizes da 11ª
Reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas,que
foi realizada em 10/1/2014 e contou com a participação de
DEONILSON ROLDO.



Paralelamente aos contatos iniciais com JORGE ATHERINO e
DEONILSON ROLDO, LUCIANO PIZZATO passou a procurar
empresas parceiras locais. Assim, PIZZATO começou a contactar
terminais pertencentes a GEL - GOETZE LOBATO
ENGENHARIA LTDA. e a TUCUMANN ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme demonstram os extratos
telefônicos obtidos a partir de quebra de sigilo de dados
autorizada por esse i. Juízo (ANEXO 70): (...)

Ouvido, o denunciado JOSE RIBAS MUELLER afirmou que
LUCIANO PIZZATO procurou a empresa para formar parcerias
locais, tendo sido apresentado por VALTER LANA, executivo da
ODEBRECHT (ANEXO 136).

Ainda, nesse contexto, em 23/1/20148, por volta das 10:30 horas,
os executivos da ODEBRECHT LUCIANO PIZZATO e LUIZ
BUENO JUNIOR realizaram uma reunião como chefe de
gabinete do então governador BETO RICHA, DEONILSON
ROLDO, a fim de pedir apoio para os pleitos da ODEBRECHT
na licitação da PR 323. No encontro realizado no gabinete de
DEONILSON ROLDO, LUIZ BUENO JUNIOR demonstrou o
interesse da ODEBRECHT no projeto da PR 323 e questionou se
DEONILSON ROLDO poderia ajudar a empresa a obter este
contrato, conversando e convencendo eventuais licitantes a
desistirem da licitação. Na oportunidade, LUIZ BUENO JUNIOR
mencionou eventual interesse no certame licitatório da CCR e do
grupo controlador da VIAPAR, que já atuavam no Paraná. Nesse
primeiro momento, DEONILSON ROLDO afirmou que veria o
que poderia ser feito.

Alguns dias depois, em 12/2/2014, DEONILSON ROLDO entrou
em contato com LUCIANO PIZZATO solicitando nova reunião. O
segundo encontro aconteceu novamente no gabinete de
DEONILSON ROLDO, que ficava no terceiro andar do Palácio
Iguaçu, estando presentes LUCIANO PIZZATO e LUIZ BUENO
JUNIOR. Na oportunidade, DEONILSON ROLDO informou aos
executivos da ODEBRECHT que daria a ajuda solicitada pela
companhia na licitação, mas contava também com a ajuda da
empresa na campanha do Governador daquele ano, não
chegando a mencionar valores, solicitando vantagem indevida
com o argumento que supostamente seriam doações de
campanha. O executivo LUIZ BUENO JUNIOR afirmou que
iniciaria uma conversa interna na companhia para viabilizar a
ajuda financeira à campanha.

Embora os valores tenham sido solicitados como suposta “ajuda
da campanha”, as evidências demonstram que o dinheiro foi
usado para enriquecimento pessoal de agentes públicos, inclusive
do próprio DEONILSON ROLDO.

Em 14/2/2014, DEONILSON ROLDO teve uma terceira reunião
com os executivos da ODEBRECHT LUIZ BUENO JUNIOR e
LUCIANO PIZZATO, também no gabinete localizado no terceiro
andar do Palácio Iguaçu. Nesse encontro, DEONILSON ROLDO
afirmou que tinha procurado as empresas CCR e VIAPAR, que



afirmaram que não participariam da licitação. Afirmou, ainda,
que o Grupo Bertin tinha interesse na concorrência por
intermédio da empresa CONTERN.

A fim de atender aos interesses da ODEBRECHT, DEONILSON
ROLDO diligenciou junto às empresas CONTERN, VIAPAR e
CCR sobre eventual interesse de participar do certame licitatório
da PR 323. As empresas VIAPAR e CCR afirmaram que
realmente não tinham interesse em concorrer, enquanto a
CONTERN demonstrou vontade de participar da licitação.

Em razão disso, em 24/2/2014, DEONILSON ROLDO chamou o
executivo da empresa CONTERN, PEDRO RACHE, para
“conversar” no Palácio Iguaçu. Na conversa, DEONILSON
ROLDO informou a PEDRO RACHE que tinha “compromissos”
com a ODEBRECHT e solicitou ostensivamente que a empresa
CONTERN se afastasse do certame licitatório para obtenção do
contrato da PR 323. No mesmo diálogo, DEONILSON
ROLDO,de forma direta, vinculou a desistência da licitação a
interesses do Grupo BERTIN, que controlava a CONTERN, na
COPEL.

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

TONI GARCIA esteve com PEDRO RACHE no dia em que o
executivo da CONTERN compareceu ao Palácio Iguaçu para
conversar com DEONILSON ROLDO e, antevendo uma possível
solicitação indevida de DEONILSON ROLDO, recomendou a
PEDRO RACHE que gravasse o encontro, a fim de utilizar em
sua defesa.

A autoridade policial colheu depoimento de PEDRO RACHE
(ANEXO 69), ocasião em que este esclareceu que contou com o
auxílio de TONI GARCIA para gravar o 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), DEONILSON
ROLDO afirmou para PEDRO RACHE “que agente já tinha um
compromisso de tal obra” e tentou dissuadir PEDRO RACHE de
participar do certame, perguntando inclusive se este pode
apresentar uma “proposta cobertura” e 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.



A fala de DEONILSON ao mencionar que o “a gente já tinha um
compromisso de tal obra” demonstra além de qualquer dúvida
razoável que ROLDO não agiu sozinho na fraude licitatória, mas
em conjunto com as demais pessoas do Governo que
comandavam os esquemas criminosos, quais sejam: BETO
RICHA, JOSE RICHA FILHO e EZEQUIAS MOREIRA.

Seguem os principais trechos transcritos, enquanto a íntegra está
no anexo 68. (...)

Em seguimento ao certame licitatório, no dia 25/02/2014, data
em que se finalizaria o prazo de entrega dos envelopes, foi
publicado por NELSON LEAL JUNIOR o aviso nº41/2014,
comunicando a transferência, sem data determinada, do
recebimento e da aberturados envelopes, em razão do
deferimento do pedido de antecipação de tutela pela 3ª Vara da
Fazenda Pública de Curitiba (ANEXO 14).

No mesmo dia, o então Secretário de Infraestrutura e Logista do
Estado do Paraná, JOSÉ RICHA FILHO, publicou aviso que
constou a reabertura do prazo para a apresentação das
propostas, sendo transferida para o dia 03/04/2014 a entrega dos
envelopes e para 04/04/2014 a abertura dos envelopes (ANEXO
15).

No dia seguinte, em 28/2/2014, (ANEXO 16) JOSÉ RICHA
FILHO publicou outro aviso (nº 043/2014), informando que fora
transferido sem data determinada o recebimento e a abertura dos
envelopes, em razão do deferimento do pedido de antecipação de
tutela “nos autos nº 1540-65.2014.8.16.0004 da 3ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba.”

Nesse contexto, no dia 03/03/2014, LUCIANO PIZZATTO salvou
para si mesmo uma mensagem de correio eletrônico, na qual
apontou questões estratégicas a serem resolvidas com relação à
licitação da rodovia PR-323 (ANEXO 65), como é abaixo
reproduzido: (...)

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

O segundo item trata possivelmente da nova data para entrega
das propostas para 12/3/2014. 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, apenas dois dias após a data “planejada”.

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” seria o denunciado
JOSE RICHA FILHO, que era secretário de infraestrutura e
logística e comandava a licitação fraudada.



Vale frisar que durante o andamento da licitação, JOSE RICHA
FILHO manteve diversas interlocuções com LUCIANO PIZZATO
que não haviam sido reportados por PIZZATO, seja pessoalmente
ou por telefone (ANEXO 155, p. 148): (...)

O quinto item deixa claro que LUCIANO PIZZATO contava com
alguém identificado como “Amigo” para manter interlocução
com “PP”.

O sexto item indica que LUCIANO PIZZATO avalia conversar
com “Piloto” que era o codinome atribuído a BETO RICHA na
planilha de vantagens indevidas da ODEBRECHT, sobre MP e
ALEP.

Inicialmente, LUCIANO PIZZATO, mesmo estando na condição
de colaborador da justiça, nada falou sobre esses encontros com
“Piloto” e das suas articulações com JOSE RICHA FILHO. Após
ser confrontado com o e-mail, afirmou basicamente que: 1) os
encontros com PEPE RICHA técnicos; 2) que pensou em falar
com PILOTO (BETO RICHA) sobre formas de atuar
politicamente para evitar que a Assembleia Legislativa e o
Ministério Público Estadual atrapalhasse o certame, mas que
desistiu e não chegou a procurá-lo (ANEXOS 156 e 158).

Em 11/03/2014, NELSON LEAL JUNIOR emitiu o aviso nº
46/2014, marcando nova data para o recebimento e abertura dos
envelopes do certame, o que ocorreria no dia 14/03/2014
(ANEXO 18).

Em 13/03/2014, NELSON LEAL JUNIOR novamente emitiu aviso
com uma terceira prorrogação da data para o recebimento e
abertura dos envelopes, agora com previsão para o dia
25/03/2014 (ANEXO 20).

Conforme relatado por NELSON LEAL JUNIOR, por duas vezes,
os pedidos de adiamento da entrega das propostas ocorreram a
pedido de JOSE RICHA FILHO (ANEXO37). Ainda segundo
NELSON LEAL JUNIOR, os adiamentos ocorreram porque JOSE
RICHA FILHO intentava favorecer o Grupo CONTERN, que
necessitava de mais tempo para obter as garantias e
documentação necessária para a concorrência. Ademais, também
consoante NELSON LEAL JUNIOR, a intenção de favorecimento
da CONTERN por parte de JOSE RICHA FILHO decorreu do
propósito de obter vantagem indevida no valor de R$ 34 milhões
deste grupo, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à
vontade de JOSE RICHA FILHO, que após isto acabou anuindo
a aceitando a vantagem indevida ofertada pela ODEBRECHT.

De acordo com NELSON LEAL JUNIOR, o favorecimento da
CONTERN só não ocorreu porque DEONILSON ROLDO e
CARLOS ALBERTO RICHA já haviam ajustado a vitória da
ODEBRECHT na concorrência, como de fato veio a ocorrer.

Paralelamente ao andamento do certame licitatório, LUIZ
BUENO JUNIOR procurou PEDRO RACHE da CONTERN a fim
de convencê-lo a se afastar da licitação, oferecendo uma cessão



de 10% das quotas da ODEBRECHT após a adjudicação do
contrato. O plano deu certo e a CONTERN sequer apresentou
proposta.

Assim, após sucessivas prorrogações da data de recebimento e
abertura dos envelopes, em 25/03/2014, o CONSÓRCIO
CONSTRUTOR ROTA 323, posteriormente rebatizado de
CONSÓRCIO ROTA DAS FRONTEIRAS, composto pela
ODEBRECHT, TUCUMANN, GEL e AMERICA, foi o único a
ofertar proposta no valor da tarifa básica deR$ 3,90 na
concorrência pública para a concessão patrocinada do corredor
da PR-323 (publicação no diário oficial constante no ANEXO
23), que, em 10/04/2014, foi homologada pelo Diretor-Geral do
DER, NELSON LEAL JUNIOR (publicação no diário oficial
constante no ANEXO 24).

Finalmente, em 05/09/2014, o DER/PR, representado por
NELSON LEAL JUNIOR, e a CONCESSIONÁRIA ROTA DAS
FRONTEIRAS S/A, representada pelos diretores HOMERO
NEVES DA SILVA e JURANDIR BARROCAL NETTO celebraram
o contrato de concessão patrocinada do corredor da PR-323
(contratos nos ANEXOS 25-28).

Assim agindo BETO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA, JOSE
RICHA FILHO, RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLUCK e
JOSE MARIA RIBAS MUELLER praticaram o crime de fraude à
licitação em coautoria com os já denunciados LUCIANO
RIBEIRO PIZZATTO, LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR e
DEONILSON ROLDO.

BETO RICHA era o principal líder e organizador dos esquemas
de corrupção durante o seu governo (ANEXO 137)11. Cabia a
ele as decisões finais sobre o certame licitatório. No caso
específico da PR 323, a vantagem indevida foi solicitada a
ODEBRECHT diretamente pelo seu chefe de gabinete,
DEONILSON ROLDO, que reportava todas as decisões a BETO
RICHA. Além disso, na época dos recebimentos de vantagens
indevidas, BETO RICHA manteve intensa interlocução com os
demais envolvidos, inclusive com operador financeiro LUIZ ABI.
Anotação encontrada com LUCIANO PIZZATO consta o plano
de: “avaliar conversa com o piloto sobre MP e ALEP” o que
demonstra além de qualquer dúvida razoável que BETO RICHA
tinha domínio funcional do que estava acontecendo. Não
suficiente, as anotações do sistema DROUSYS e MYWEBDAY
indicam o codinome “PILOTO” como beneficiário das vantagens
indevidas, sendo certo que este era o apelido de BETO RICHA.

Por fim, vale frisar que BETO RICHA chegou a marcar um
jantar na casa de MARCELO ODEBRECHT para o dia
25/11/2014. No encontro que acabou não ocorrendo, ele viria
acompanhado de LUCIANO PIZZATO, LUIZ BUENO e
GUILHERME MICHAELIS, que era genro de JOSE MARIA
RIBAS MULLER e representante da TUCUMANN. Segundo
MARCELO ODEBRECHT, “pelo que se recorda BETO RICHA
viria a São Paulo para agradecer o apoio dado pela
ODEBRECHT” (ANEXO 155, p. 63).



JOSE RICHA FILHO era o principal intermediário no
recebimento de vantagens indevidas nos contratos da Secretaria
de Infraestrutura e logística (TERMO NELSON LEAL JUNIOR-
ANEXOS 137 E 138). Situado um degrau abaixo de BETO
RICHA, na organização criminosa, eram dele as decisões
relacionadas à licitação da PR 323. No caso específico dos
valores relacionados à PR 323, inicialmente, JOSE RICHA
FILHO queria fraudar a licitação em favor do Grupo BERTIN,
que havia prometido o pagamento de R$ 34 milhões em
vantagens ilícitas, enquanto DEONILSON ROLDO queria
favorecer a ODEBRECHT, que havia prometido o pagamento de
“apenas” R$ 15 milhões.

Para beneficiar a CONTERN, conforme relatado por NELSON
LEAL JUNIOR, JOSE RICHA FILHO chegou a adiar por duas
vezes o prazo de entrega dos documentos do edital. Contudo,
como ao final o Governo preferiu beneficiar o Consórcio da
ODEBRECHT pela expectativa de recebimento de vantagem
indevida por parte das empresas TUCUMANN, GEL e
AMERICA, JOSE RICHA FILHO acabou cedendo e fraudando a
licitação em favor do Consórcio liderado pela ODEBRECHT,
inclusive participando do recebimento das vantagens indevidas
posteriormente.

EZEQUIAS MOREIRA era o braço direito de BETO RICHA no
Palácio Iguaçu e, conforme NELSON LEAL JUNIOR,
capitaneava o esquema de arrecadações de vantagens ilegais
(ANEXO 137). No caso específico da PR 323, EZEQUIAS
MOREIRA manteve interlocução direta com LUCIANO PIZZATO
desde antes do lançamento da licitação. Além disso, EZEQUIAS
MOREIRA conversou com os demais envolvidos na arrecadação
física dos montantes a serem pagos nos dias das entregas de
valores, como a seguir será melhor descrito.

Já os denunciados RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLUCK e
JOSE MARIA RIBAS MUELLER tinham conhecimento da fraude
licitatória porque pagaram vantagem indevida diretamente a
CARLOS ALBERTO RICHA pelo favorecimento do Consórcio
ROTA DAS FRONTEIRAS na licitação da PR 323, como a seguir
será descrito. Além disso, GUILHERME MICHAELIS, que é
genro de RIBAS MULLER e um dos gestores da TUCUMANN,
estava na lista de convidados no jantar do dia 25/11/2014 na
casa de MARCELO ODEBRECHT em que BETO RICHA iria
“agradecer” o apoio da companhia (ANEXO 155, p. 62).

Poucos após a assinatura do contrato teve início o pagamento
das vantagens indevidas por parte da ODEBRECHT por
intermédio de entregas de valores em espécie, como a seguir será
descrito. Logo em seguida, a TUCUMMAN deu início ao
pagamento das vantagens indevidas com transferência de
barracões industriais por preços abaixo do mercado para a
OCAPORÃ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ Nº
10.529.298/0001-85), como a seguir será descrito.

(...)



FATOS 04 e 05 CORRUPÇÃO ATIVA e PASSIVA - TUCUMANN-
BETO RICHA

Entre janeiro e outubro de 2014, em reuniões presenciais
realizadas no Palácio Iguaçu, no município de Curitiba, JOSE
MARIA RIBAS MUELLER e RAFAEL GLUCK como
representantes da TUCUMANN, de modo consciente e
voluntário e com comunhão de vontades e unidade de desígnios,
ofereceram e prometeram vantagem indevida de pelo menos R$
3.420.000 milhões a BETO RICHA para determinar a este e a
outros agentes públicos do Estado do Paraná a praticar, omitir
e retardar atos de ofícios necessários para que o Consórcio
ROTA 3, posteriormente denominado de ROTA DAS
FRONTEIRAS (CNPJ nº20.438.642/0001-84), formado pelas
empresas ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN,
fosse consagrado vencedor da licitação para a exploração e
duplicação da PR 323, no regime de Parceria Público Privada
(PPP), mormente com o afastamento de outros potenciais
concorrentes e com o descumprimento com formalidades legais
exigíveis para a realização do referido procedimento de
Parceria Público Privada no Estado do Paraná.

Em ato contínuo, a vantagem foi aceita por BETO RICHA, o
qual, para ajustar o recebimento dos valores, contou com o
auxílio de DIRCEU PUPO FERREIRA, que, de modo doloso,
conhecedor da qualidade de funcionário público de BETO
RICHA, passou aatuar no fato criminoso como verdadeiro
preposto do agente público envolvido, entre janeiro e outubro de
2014, solicitando, aceitando e recebendo a vantagem indevida
da operação porintermédio da empresa OCAPORÃ
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ
Nº10.529.298/0001-85).

A vantagem indevida, além de aceita, efetivamente foi paga por
intermédio de operação de lavagem de capitais envolvendo o
mercado imobiliário, como a seguir será descrito.

FATO 06 - LAVAGEM DE DINHEIRO - OPERAÇÃO
IMOBILIÁRIA – TUCUMANN - OCAPORÃ ADMINISTRADORA
DE BENS LTDA (CNPJ Nº 10.529.298/0001-85)

Entre 19 de setembro de 2014 e 11/12/2014, por intermédio da
cessão das quotas da TUCUMANN correspondentes a 10% do
Barracão 3 no empreendimento H.P. CENTRO
DEDISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA pelo valor subfaturado de
R$ 2.000.000,00, JOSE MARIA RIBAS MUELLER e RAFAEL
GLUCK como representantes da TUCUMANN, BETO RICHA,
na qualidade de governador do Estado do Paraná, e DIRCEU
PUPO FERREIRA, na qualidade de gestor da empresa
OCAPORÃ ADMINISTRADORA DE BENSLTDA (CNPJ Nº
10.529.298/0001-85), de modo consciente e voluntário,
ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação e propriedade ilícitade pelo menos
R$ 3.420.00 milhões, provenientes de crimes antecedentes
praticados pela organização criminosa que se instalou no
Governo do Estado do Paraná entre 2011-2018, em especial dos



crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva,
cometidos no contexto da licitação da PR 323, em proveito da
Consórcio ROTA 3, posteriormente renominado ROTA DAS
FRONTEIRAS (CNPJ nº 20.438.642/0001-84), que era
integrado por ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN.

Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização
criminosa instituída no Governo do Estado do Paraná.

Com o aprofundamento das investigações, comprovou-se a
prática de negócios suspeitos envolvendo as empresas dos
familiares de CARLOS ALBERTO RICHA com intermediação
de DIRCEU PUPO FERREIRA.

Em análise das DOIs da OCAPORÃ ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA (CNPJ Nº 10.529.298/0001-85), pertencente a
FERNANDA RICHA, ANDRE RICHA e RODRIGO RICHA,
verifica-se uma grande quantidade de aquisições imobiliárias
entre 2013 e 2017(ANEXO 141). Uma dessas aquisições é
relacionada a uma dação em pagamento feita pela JORASA
INCORPORAÇÕES no ano de 2014, que é objeto de investigação
no Procedimento Investigatório Criminal nº
1.25.000.003498/2018-75 (ANEXO 142), 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 S/A.

Em reposta (ANEXOS 143 a 145), 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 constituída em 28/10/2008, a
qual possuía alguns sócios, dentre eles a sócia incorporadora
R.F. PARTICIPAÇÕES LTDA (pertencente de fato a JORGE
ATHERINO), e a sócia investidora BFMAR PARTICIPAÇÕES
S/A (CNPJ Nº 02710377000160 pertencente a família RICHA)
(ANEXO 143, p. 2).

A H.P. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA teve como
“objeto a construção industrial de um condomínio industrial de
sublotes de terrenos, conforme projeto e aprovação sob
responsabilidade da sociedade BAGGIO SCHIAVON
ARQUITETURA, em parceria com a sociedade RF
PARTICIPAÇÕES” (ANEXO 143, p. 8). A área ser incorporada
ficava no bairro CIC, em Curitiba, possuindo 165.685 m² de área
total, sendo objeto de matrícula nº 43.508 do Registro de Imóveis
da 8ª Circunscrição de Curitiba (ANEXO 143, p.8).

A constituição original da sociedade era a seguinte (ANEXO 143,
p. 14): (...)



Essa sociedade passou por diversas alterações, com destaque
para algumas alterações relevantes:

- 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 nova unidade no valor
de R$ 395.000,00 (ANEXO 143, p. 26).

- Já na segunda alteração contratual a BFMAR
PARTICIPAÇÕES cedeu os direitos e obrigações em tal
sociedade para a OCAPORA ADMINISTRADORA, administrada
por DIRCEU PUPO FERREIRA (ANEXOS 144, parte final e
145, p.1).

- 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 uma unidade para a empresa OCAPORA
ADMINISTRADORA, recebendo deste o direito sobre os
barracões 2, 3 e 4 (divisão estabelecida na nona alteração
contratual) (ANEXO 144, p. 33).

- Na 10ª alteração contratual, de 03/02/2014, a PLATINUN
cedeu direitos e obrigações sobre um lote para a TUCUMANN
ENGENHARIA, de propriedade de JOSÉ MARIA RIBAS
MULLER, e administrada por RAFAEL GLUCK (ANEXO 144, p.
70).

- 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 (ANEXO 144, p. 79):

Barracão 1: 1) NAVE: 12,5 %; 2) OCAPORÃ: 37,5%; 3) ROMA:
12,5%; 4)ESTRUTURA: 25%; 5) APCON: 12,5%.

Barracão 2: 1) REALIZA: 2,75%; 2) 6,25%; 3) PARAISO: 91%;

Barracão 3: 1) OURO VERDE: 10%; 2) MASTER 10%; 3)
CROMA: 10%; 4) ANATERRA: 10%; 5) TUCUMMAN: 10%; 6)
CARAGUATA: 10%; 7) RMK: 10%; 8) NEGRESCO: 30%.

- Em 1º de junho de 2014, na 12ª alteração contratual, a
TUCUMANN cedeu 10%do barracão 3 para a OCAPORA
(ANEXO 144, p. 92).

Esta cessão foi negociada diretamente entre RAFAEL GLUCK e
DIRCEU PUPO FERREIRA e representou a parte da
TUCUMANN no pagamento de vantagens indevidas em favor de
BETO RICHA pelo favorecimento do Consórcio ROTA DAS
FRONTEIRAS na licitação da PR 323.



O valor de venda foi de R$ 2.000.000,00 sendo que os
pagamentos começaram a ser feitos somente em 19/9/2014 de
forma parcelada. Nesses termos o Relatório de Informação nº
117/2014 registra (ANEXO 154, p. 4):

1) 19/09/2014-R$ 400.000,00;

2) 13/10/2014-R$ 400.000,00;

3) 10/11/2014- R$ 400.000,00;

4) 11/12/2014-R$ 400.000,00;

5) 12/1/2015- R$ 400.000,00

Finalizado o empreendimento imobiliário, foram realizadas as
anotações cartorárias devidas. Em 10/10/2014 foi lavrada
escritura pública de dação em pagamento da JORASA em favor
da OCAPORÃ 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 143), provavelmente para
administrar tal condomínio comercial.

Foi encontrado no e-mail na caixa de DIRCEU PUPO uma
planilha sobre os investimentos feitos individualmente pelos
investidores. Dela, consta que, até maio de 2014, a
TUCUMANN investiu R$ 2.349.000,00 (ANEXO 147-148).
Confira-se: (...)

Esse documento demonstra que DIRCEU PUPO FERREIRA
participou diretamente dos negócios da OCAPORÃ no
condomínio industrial HAMILCAR PIZZATTO– HP –
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA e tinha total
consciência que o valor pago pela OCAPORÃ era desconectado
com a realidade do mercado.

Assim, JOSÉ MARIA RIBAS MULLER e RAFAEL GLUCK,
investiram por intermédio de suas empresas o valor de R$ 2,349
milhões durante seis anos e, após o empreendimento ficar
pronto, venderam os seus direitos à empresa dos familiares de
CARLOS ALBERTO RICHA (ANEXOS 148 e 149) por R$ 2
milhões, valor inferior ao que havia sido investido, ainda sem
nenhuma 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 149, p. 6).

Em depoimento, RAFAEL GLUCK (ANEXO 151), um dos
gestores do Grupo TUCUMANN, afirmou que vendeu para a
OCAPORÃ tal participação por R$ 2 milhões, sendo que teria
investido em tal projeto R$ 2,3 milhões. Alegou que vendeu por



valor abaixo do total investido porque não queria pagar despesas
de condomínio, somadas à dificuldade para locação e também a
necessidade de gerar liquidez na caixa da TUCUMANN.

Já JOSE MARIA RIBAS MUELLER afirmou que a venda em
favor da OCAPORÃ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(CNPJ Nº 10.529.298/0001-85) não teve o objetivo de favorecer
ou pagar eventual vantagem indevida em favor de BETO RICHA,
tendo ocorrido para liquidar a participação da empreiteira no
empreendimento, pois a empresa não tinha interesse de
permanecer imobilizada (ANEXO 136).

O Setor Técnico Científico da Polícia Federal realizou laudo
técnico de avaliação da participação cedida pela TUCUMANN
em favor da OCAPORA (ANEXO 151).

De acordo com os peritos federais, foi encaminhado para
análise um documento apreendido na sede da empresa
OCAPORA, consistente em laudo técnico de avaliação emitido
pela empresa DECATUR ENGENHARIA E AVALIAÇÕES,
elaborado em 31/12/2014, o qual estima que 10% do barracão 3
valeria R$ 3.587.983,86 em 31/12/2014, conforme segue: (...)

Em conclusão, o laudo aponta que a TUCUMANN vendeu sua
participação para a OCAPORA por valor 44% inferior ao de
mercado.

Já a Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da
República realizou a avaliação do imóvel com base em normas
técnicas, chegando a conclusão de que, em outubro de 2014, a
fração obtida pela OCAPORA da TUCUMANN valia R$
5.420.000,00 (ANEXO152).

Desse modo, há evidências de que o valor cobrado pela
TUCUMANN da OCAPORA é inferior ao realmente devido, de
modo que o subfaturamento consistiu o meio de dissimular o
pagamento e o recebimento da vantagem indevida,
anteriormente aceito.

IV. CAPITULAÇÃO

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia:

Fato 01: CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA,
JOSE RICHA FILHO, RAFAEL GLUCK e JOSE MARIA RIBAS
MUELLER pela prática do crime previsto no art. 90, da lei nº
8.666/93;

Fato 02: CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA,
LUIZ ABIANTOUN e JOSE RICHA FILHO pela prática do crime
previsto no art. 317, § 2º, do Código Penal;

Fato 03: CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA,
LUIZ ABIANTOUN, DIRCEU PUPO FERREIRA e JOSE RICHA
FILHO pelo crime previsto no art. 1º, § § 1º e 4º da lei nº
9.613/98, por 5 vezes, na forma do artigo 71 do CP;



Fato 04: JOSE MARIA RIBAS MUELLER e RAFAEL GLUCK
pela prática do crime previsto no art. 333, parágrafo único, do
Código Penal;

Fato 05: CARLOS ALBERTO RICHA pelo crime previsto no art.
317, caput c/c art.317, § 2º, do Código Penal;

Fato 06: JOSE MARIA RIBAS MUELLER, RAFAEL GLUCK,
CARLOS ALBERTO RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA pela
prática do crime previsto no art. 1º, §§ 1º e 4º da lei nº 9.613/98.

A denúncia foi recebida em 01/07/2019 (evento 04).

Na resposta à acusação, a defesa do ora paciente arguiu a
incompetência da Justiça Federal (evento 41), a qual foi rejeitada pelo
Juiz Federal Paulo Sergio Ribeiro, sob os seguintes fundamentos
(evento 75):

(...)

3. Contextualização - "Operação Piloto"

A denominada "Operação Piloto" foi deflagrada em 11/09/2018,
relacionada ao inquérito policial 5023466-08.2018.4.04.7000
(IPL: 0635/2018-SR/DPF/PR), instaurado a partir do conteúdo
de depoimentos de colaboradores ligados ao Grupo Odebrecht, 
que revelaram esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de
propina visando o favorecimento do consórcio liderado pela
Odebrecht na licitação de concessão da PR-323, pagamentos
esses que teriam sido operacionalizados pelo "Setor de
Operações Estruturadas" da Odebrecht em favor do codinome
"Piloto", identificado pelos colaboradores como sendo o ex-
governador Carlos Alberto Richa.

É pertinente descrever um breve histórico dos eventos anteriores
à deflagração da aludida operação para um melhor
entendimento do caso.

No desdobramento das investigações da "Operação Lava Jato",
foi descoberta a existência, no Grupo Odebrecht, do assim
denominado "Setor de Operações Estruturadas", consistente em
um departamento especializado em realizar complexas operações
financeiras para a efetivação de pagamentos não-contabilizados,
em especial o pagamento de propina a agentes públicos.

No curso das investigações sobre essas práticas criminosas
realizadas pelo Grupo Odebrecht foram firmados acordos de
colaboração premiada com 77 (setenta e sete) executivos e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, homologados pela Presidência
do STF em 28/01/2017.

A revelação de novos fatos criminosos feita pelos colaboradores
ligados ao Grupo Odebrecht resultou na abertura de novas
linhas de investigação.



É nesse contexto que se situam os depoimentos de executivos da
Odebrecht sobre supostos pagamentos efetuados no interesse de
CARLOS ALBERTO RICHA ("Beto Richa") em 2008, 2010
e 2014. Os pagamentos, segundo os relatos, teriam sido
efetuados pelo Setor de Operações Estruturadas, sendo o
beneficiário identificado nos registros de contabilidade daquele
setor, inicialmente, por "Brigão" e "Piloto". 

O conteúdo de tais depoimentos resultaram na instauração, em
2017, do inquérito 1.181 - DF (2017/0137230-5) perante o STJ,
porque naquela época CARLOS ALBERTO RICHA era
detentor de foro por prerrogativa de função, por ocupar o cargo
de Governador do Estado Paraná.

Após CARLOS ALBERTO RICHA renunciar ao cargo de
Governador do Estado do Paraná, o eminente Ministro Og
Fernandes, Relator do inquérito 1.181, determinou a remessa do
inquérito à Justiça Eleitoral para apuração de eventual crime
eleitoral e cópia dele ao Juízo Federal da 13ª Vara Federal de
Curitiba para apuração dos crimes comuns.

Cópia do aludido inquérito que havia tramitado perante o STJ foi
distribuída perante a Justiça Federal em Curitiba sob o nº
5018185-71.2018.4.04.7000.  

O Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, por despacho
de 10/05/2018 (evento 22 do inquérito 5018185-
71.2018.4.04.7000), reconheceu provisoriamente a sua
competência para apurar os supostos crimes de corrupção e
lavagem consistentes nos repasses de cerca de 3,5 milhões de
reais em 2014, já que teriam presentes a contrapartida da
intervenção de autoridade governamental para direcionar a
licitação para duplicação da PR 323 para o Grupo Odebrecht.
Ressalvou, por outro lado, que a competência para os repasses
de 2008 e 2010 seriam da Justiça Eleitoral, diante dos indícios
de que se caracterizaram como doações eleitorais não
registradas.

Em 06/06/2018 a autoridade policial instaurou o inquérito
policial 5023466-08.2018.4.04.7000 (IPL: 0635/2018-
SR/DPF/PR), especificamente para apurar os supostos crimes de
corrupção e lavagem relacionados aos referidos pagamentos
suspeitos ocorridos em 2014, no contexto do esquema criminoso
para direcionar a licitação para duplicação da PR 323 para o
Grupo Odebrecht.

Em 20/06/2018 a Corte Especial do STJ julgou agravo
regimental contra a decisão do Ministro Og Fernandes no
Inquérito 1.181 (evento 75 do inquérito 5018185-
71.2018.4.04.7000). Decidiu-se, naquele momento, que o
inquérito deveria ser remetido integralmente ao Juízo eleitoral,
ao qual caberia a decisão sobre a reunião das investigações do
crime eleitoral com o crime comum ou o desmembramento.



Na Justiça Eleitoral, o Juízo da 177ª Zona Eleitoral decidiu, em
28/06/2018, pelo desmembramento das investigações,
permanecendo na Justiça Eleitoral a apuração do eventual crime
do art. 350 do CPP e devolvendo à Justiça Federal a apuração
dos eventuais crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
supostamente praticados em 2014 (evento 92 do
inquérito 5018185-71.2018.4.04.7000).

Em liminar datada de 30/07/2018 no Recurso Criminal 27-
54.2018.6.6.16.0177, o TRE/PR suspendeu os efeitos do
desmembramento, decidindo pela manutenção das investigações
perante a Justiça Eleitoral (evento 113 do inquérito 5018185-
71.2018.4.04.7000).

O Juízo da 177ª Zona Eleitoral, por decisão de 27/08/2018
(evento 11, INQ3 - pdf-págs.  17/20 - , dos autos 5037800-
47.2018.4.04.7000), acolheu a promoção de arquivamento do
Ministério Público Eleitoral do Paraná em relação ao crime
eleitoral do art. 350 do Código Eleitoral, sem prejuízo da
continuidade das investigações perante a Justiça Federal do
esquema criminoso desenvolvido em 2014 para direcionar a
licitação para duplicação da PR 323 para o Grupo Odebrecht.

O MPF distribuiu o incidente 5037800-47.2018.4.04.7000, em
que foram deferidas medidas de busca e apreensão, sequestro de
ativos e determinadas as prisões preventivas de JORGE
THEODOCIO ATHERINO e DEONILSON ROLDO. A operação
foi deflagrada em 11/09/2018, denominada de "Operação
Piloto".

Foi também em setembro de 2018 que o MPF ofereceu a
primeira denúncia no âmbito da "Operação Piloto", em face de
11 (onze) réus (ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000).
Aquela denúncia foi recebida em 05/09/2018. A referida denúncia
imputou aos acusados os crimes de corrupção ativa e passiva,
fraude licitatória e lavagem de dinheiro, com relação aos fatos
referentes à licitação para Parceria Público Privada para
exploração e duplicação da PR 323, que liga Maringá a
Francisco Alves, no noroeste do Paraná. No segundo capítulo
daquela denúncia, ao elaborar resumo das imputações, o MPF
assim sintetizou os contornos das imputações:

("(...) No fato 01, será feita a imputação de corrupção
ativa a LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO
BUENO JUNIOR, executivos da ODEBRECHT, pelo
oferecimento de vantagem indevida a DEONILSON
ROLDO, a fim de determiná-lo a praticar ato de ofício
consistente no afastamento de outros potenciais licitantes
da ODEBRECHT na licitação da PR 323 e no
favorecimento da ODEBRECHT na referida licitação.

No fato 02, serão denunciados DEONILSON ROLDO e
JORGE ATHERINO, pelo crime de corrupção passiva,
pela aceitação, solicitação e recebimento de vantagem
indevida da ODEBRECHT.



Na descrição 01, serão denunciados por fraude à licitação
LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO
BUENO JUNIOR, como representantes da ODEBRECHT,
e DEONILSON ROLDO, como agente público do Estado
do Paraná.

No fato 04, será feita a imputação de lavagem de dinheiro
transnacional a MARIA LUCIA TAVARES, FERNANDO
MIGLIACCIO, LUIZ BUENO JUNIOR, LUCIANO
PIZZATO, BENEDITO JUNIOR, OLÍVIO RODRIGUES
JUNIOR e LUIZ EDUARDO SOARES, em com conjunto
com os operadores financeiros ALVARO NOVIS e
ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO, pela
utilização do Setor de Operações Estruturadas da
ODEBRECHT para produzir o dinheiro em espécie
usado para pagamento de propina a DEONILSON
ROLDO e seu grupo. Nesse contexto, esses denunciados
agiram para ocultar a origem ilícita de valores dos crimes
antecedentes praticados pela organização criminosa que
se instalou no Governo do Estado do Paraná entre, pelo
menos 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às
licitações, corrupção ativa e passiva cometidos no
contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados.

No fato 05, serão denunciados DEONILSON ROLDO e
JORGE ATHERINO, pela lavagem de dinheiro dos crimes
antecedentes praticados pela organização criminosa que
se instalou no Governo do Estado do Paraná entre pelo
menos 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às
licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos no
contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados, por
intermédio da utilização de operadores financeiros para
recebimento dos valores de propina em dinheiro em
espécie, no município de São Paulo.

No fato 06, será denunciado DEONILSON ROLDO pelo
crime de lavagem de dinheiro dos crimes antecedentes
praticados por organização criminosa de fraude à
licitação, corrupção ativa e passiva, pela utilização de
depósitos fracionados em espécie na sua conta-corrente e
na conta da START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, a fim de
ocultar a origem ilícita de valores provenientes de crimes
antecedentes praticados pela organização criminosa que
se instalou no Governo do Estado do Paraná, em especial
dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e
passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323,
aqui denunciados. (...)"

Sobreveio nova decisão do STJ, em julgamento de embargos de
declaração nos autos Inquérito 1.181, no dia 19/09/2018 (eventos
72 e 73, de 20/09/2018), retificando parcialmente as decisões
anteriores, para consignar expressamente a inexistência de
prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba,
determinando que a apuração do esquema criminoso
(direcionamento de licitação para duplicação da PR 323, no



ano de 2014, para o Grupo Odebrecht) caberia a "uma das
varas federais com competência criminal de Curitiba-PR, por
livre distribuição".

A ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000 foi então
redistribuída por sorteio a este Juízo Substituto da 23ª Vara
Federal de Curitiba/PR em 20/09/2018 (evento 85), tendo sido
proferida decisão no evento 100 (de 25/09/2018) ratificando
todos os atos processuais.

No dia 22/01/2020 foi proferida sentença de parcial procedência
da pretensão punitiva nos autos da referida ação penal nº
5039163-69.2018.4.04.7000 (evento 656 daqueles autos).

As investigações prosseguiram nos autos do inquérito policial nº
5023466-08.2018.4.04.7000 (IPL: 0635/2018-SR/DPF/PR) e no
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº
1.25.000.003498/2018-75 (evento 1, ANEXO6, dos autos
5010411-53.2019.4.04.7000), em relação a outros possíveis
envolvidos e sobre a existência de outros fatos criminosos
relacionados ao complexo esquema criminoso investigado no
âmbito da denominada "Operação Piloto".

Em 04/06/2019 foi oferecida a denúncia objeto deste processo
(autos 5028046-47.2019.4.04.7000), segunda ação penal
distribuída no âmbito da denominada "Operação Piloto".

4. Resumo da denúncia nesta segunda ação penal da
"Operação Piloto"

O Ministério Público Federal, no âmbito da denominada
"Operação Piloto" (inquérito policial 5023466-
08.2018.4.04.7000 - IPL: 0635/2018-SR/DPF/PR; 5039163-
69.2018.4.04.7000;  5018185-71.2018.4.04.7000; 5019249-
19.2018.4.04.7000; 5010411-53.2019.4.04.7000; 5019253-
56.2018.4.04.7000; 5037800-47.2018.4.04.7000 e processos
correlatos), ofereceu denúncia em face de CARLOS ALBERTO
RICHA, DIRCEU PUPO FERREIRA, EZEQUIAS MOREIRA
RODRIGUES, JOSÉ MARIA RIBAS MULLER, JOSE RICHA
FILHO, LUIZ ABI ANTOUN e RAFAEL RIBEIRO DOS
SANTOS GLUCK.

A denúncia apresentou a seguinte capitulação em relação às
condutas narradas:

"IV. CAPITULAÇÃO

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
denuncia:

Fato 01: CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS
MOREIRA, JOSE RICHA FILHO, RAFAEL GLUCK e
JOSE MARIA RIBAS MUELLER pela prática do crime
previsto no art. 90, da lei nº 8.666/93;



Fato 02: CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS
MOREIRA, LUIZ ABI ANTOUN e JOSE RICHA
FILHO pela prática do crime previsto no art. 317, § 2º, do
Código Penal;

Fato 03: CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS
MOREIRA, LUIZ ABI ANTOUN, DIRCEU PUPO
FERREIRA e JOSE RICHA FILHO pelo crime previsto
no art. 1º, § s 1º e 4º da lei nº 9.613/98, por 5 vezes, na
forma do artigo 71 do CP;

Fato 04: JOSE MARIA RIBAS MUELLER e RAFAEL
GLUCK pela prática do crime previsto no art. 333,
parágrafo único, do Código Penal;

Fato 05: CARLOS ALBERTO RICHA pelo crime previsto
no art. 317, caput c/c art. 317, § 2º, do Código Penal;

Fato 06: JOSE MARIA RIBAS MUELLER, RAFAEL
GLUCK, CARLOS ALBERTO RICHA e DIRCEU PUPO
FERREIRA pela prática do crime previsto no art. 1º, §§
1º e 4º da lei nº 9.613/98."

A denúncia contém 51 laudas e foi estruturada em 5 capítulos
(divididos em subitens).

A denúncia aborda supostos fatos criminosos relacionados a
complexo esquema criminoso, envolvendo diversas pessoas e
mecanismos sofisticados relacionados à execução de atos
criminosos.

Apesar da estruturação das imputações em diferentes tópicos, é
pertinente ressaltar que a peça da acusação deve ser analisada
como um todo.

Suficiente neste momento, para identificar os contornos básicos
das imputações, transcrever o seguinte capítulo da denúncia:

"2. RESUMO DAS IMPUTAÇÕES

São imputados aos denunciados os crimes de corrupção
ativa e passiva, fraude licitatória e lavagem de dinheiro,
com relação aos fatos referentes à licitação para Parceria
Público Privada para exploração e duplicação da PR 323,
que liga Maringá a Francisco Alves, no noroeste do
Paraná. A imputação dos mesmos fatos em relação a
outros envolvidos já foi feita nos autos nº 5039163-
69.2018.4.04.7000.

Pelo fato 01, são denunciados por fraude à licitação
CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA,
JOSE RICHA FILHO como agentes públicos do Estado
do Paraná, e RAFAEL GLUCK e JOSE MARIA RIBAS
MUELLER como representantes da TUCUMANN
ENGENHARIA por terem fraudado licitação em favor do
Consórcio Rota das Fronteiras.



Pelo fato 02, faz-se a imputação de corrupção passiva a
CARLOS ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA,
LUIZ ABI ANTOUN e JOSE RICHA FILHO pela
aceitação, solicitação e recebimento de vantagem indevida
da ODEBRECHT.

Pelo fato 03, imputa-se de lavagem de dinheiro a CARLOS
ALBERTO RICHA, EZEQUIAS MOREIRA, LUIZ ABI
ANTOUN, DIRCEU PUPO FERREIRA e JOSE RICHA
FILHO dos crimes antecedentes praticados pela
organização criminosa que se instalou no Governo do
Estado do Paraná entre 2011-2018, em especial dos crimes
de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva,
cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui
denunciados, por intermédio da utilização de operadores
financeiros para recebimento dos valores ilícitos em
espécie, no município de São Paulo.

Pelo Fato 04, é feita a imputação de corrupção ativa a
JOSE MARIA RIBAS MUELLER e RAFAEL GLUCK
pelo oferecimento, promessa e pagamento de vantagem
indevida a CARLOS ALBERTO RICHA pelo
favorecimento na licitação da PR 323.

Pelo fato 05 imputa-se corrupção passiva a CARLOS
ALBERTO RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA pela
aceitação, solicitação e recebimento de vantagem indevida
da TUCUMANN pelo favorecimento do Consórcio Rota
das Fronteiras.

Pelo fato 06, é feita a imputação de lavagem de dinheiro a
CARLOS ALBERTO RICHA, DIRCEU PUPO
FERREIRA, JOSE MARIA RIBAS MUELLER e
RAFAEL GLUCK dos crimes antecedentes praticados
pela organização criminosa que se instalou no Governo do
Estado do Paraná entre pelo menos 2011-2018, em
especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção
ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da PR
323, aqui denunciados, por intermédio da utilização de
cessão de quotas por valores subfaturados do
empreendimento HP para ocultar a origem ilícita dos
valores."

Passo a analisar as questões suscitadas pelas Defesas nas
respostas à acusação.

(...)

A Defesa de DIRCEU PUPO FERREIRA (evento 41) arguiu a
incompetência da Justiça Federal por ausência de interesse da
União, requerendo a consequente remessa dos autos ao Juízo
Estadual. Invocou a ausência de justa causa para o recebimento
da denúncia quanto aos fatos 3, 5 e 6, na medida em que é
descrita em caráter especulativo a participação de DIRCEU
PUPO FERREIRA no suposto esquema criminoso narrado na
denúncia. Argumentou, ainda, a atipicidade da conduta de



lavagem de dinheiro (fato 6), destacando que a operação de
transferência de cotas de um empreendimento imobiliário de
propriedade da empresa Tucumann seria mero exaurimento da
conduta de corrupção passiva. Foram arroladas 5 (cinco)
testemunhas a serem intimadas para comparecer em audiência.
Dentro do prazo para a resposta à acusação a Defesa apresentou
a exceção de incompetência 5041515-63.2019.4.04.7000, em que
reiterou a tese de incompetência apresentada na resposta à
acusação.

(...)

6. Competência

A Defesa de DIRCEU PUPO FERREIRA (evento 41) arguiu a
incompetência da Justiça Federal por ausência de interesse da
União, requerendo a consequente remessa dos autos ao Juízo
Estadual. Dentro do prazo para a resposta à acusação a Defesa
de DIRCEU apresentou a exceção de incompetência 5041515-
63.2019.4.04.7000, em que reiterou a tese de incompetência
apresentada na resposta à acusação. 

(...)

6.1. Reiteradas decisões no âmbito da ação penal 5039163-
69.2018.4.04.7000 (primeira ação penal da "Operação Piloto")
sobre a competência da Justiça Federal para o processamento
da "Operação Piloto". Prática de lavagem
transnacional. Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção de 2003 (Decreto 5.687/2006). Art. 109, V, da
Constituição Federal. Competência pela prevenção. Conexão
intersubjetiva e probatória entre as imputações (Súmula 122 do
STJ).

Inicialmente, cumpre destacar que a competência da Justiça
Federal para o processamento da "Operação Piloto" foi
ratificada nas decisões proferidas nos eventos 3, 153 e 485 da
ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000 e na sentença
proferida no evento 656 daqueles autos.

Os mesmos fundamentos das referidas decisões proferidas no
âmbito da ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000 também
são aptos a afastar as teses de incompetência apresentadas nas
respostas à acusação da presente ação penal (segunda ação
penal no âmbito da "Operação Piloto"), na medida em que a
estrutura da denúncia oferecida nos presentes autos possui
diversos pontos de conexão intersubjetiva e probatória em
relação à denúncia da referida ação penal nº 5039163-
69.2018.4.04.7000, sendo que ambas as ações penais tratam do
mesmo esquema criminoso de direcionamento da licitação da
PR 323 para o Consórcio liderado pela ODEBRECHT.

A utilização do Setor de Operações Estruturadas da
ODEBRECHT para os pagamentos de repasses de cerca de 3,5
milhões de reais em 2014, no contexto desse esquema criminoso
para direcionar a licitação para duplicação da PR 323 para o



Consórcio liderado pela ODEBRECHT, evidencia que a
competência da Justiça Federal para o processamento das ações
penais relacionadas à "Operação Piloto".

Segundo a descrição contida na denúncia, os pagamentos de
propina realizados no Brasil em 2014 envolviam prévias
transações e compensações internacionais em contas secretas
no exterior operacionalizadas a partir do Setor de Operações
Estruturadas da ODEBRECHT, o que caracterizou a prática da
lavagem transnacional, o que restou reconhecido na sentença
condenatória proferida nos autos da ação penal nº 5039163-
69.2018.4.04.7000 (primeira ação penal no âmbito da
"Operação Piloto").

Na medida em que as operações narradas na denúncia teriam
sido executadas em parte no exterior, a competência é da
Justiça Federal, uma vez que o Brasil assumiu o compromisso
de prevenir ou reprimir os crimes de corrupção e de lavagem
transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas contra
a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo
Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo os
crimes de corrupção e lavagem transnacionais, incide o art.
109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal
como competente.

Reproduzo trecho da decisão do evento 3 dos autos da ação
penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000, ratificado na sentença
proferida naqueles autos, em que destacada a competência da
Justiça Federal em decorrência da prática de lavagem
transnacional no contexto do esquema criminoso investigado:

"(...) 4. Necessário pela peculiaridade do caso, examinar,
antes da conclusão, um pouco mais longamente a
competência. 

Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais
e processos incidentes relacionados à assim denominada
Operação Lava jato.

No âmbito dessas investigações, foi descoberto que o
Grupo Odebrecht teria pago sistematicamente vantagem
indevida a agentes da Petróleo Brasileiros S/A - Petrobrás,
o que levou a condenação na ação penal 5036528-
23.2015.4.04.7000 de dirigentes da Petrobrás e da
Odebrecht. 

Ainda no desdobramento das investigações, foi descoberta
a existência, no Grupo Odebrecht, do assim denominado
Setor de Operações Estruturadas, consistente em um
departamento específico encarregado, na empresa, de
realizar pagamentos não-contabilizados, entre eles de
vantagem indevida a agentes públicos. 

Tal descoberta ocorreu em processos em trâmite perante
este Juízo, especialmente nos de n.os 5010479-
08.2016.4.04.7000 e 5003682-16.2016.4.04.7000.



Já levou a condenações criminais, como no 5054932-
88.2016.4.04.7000 e 5035263-15.2017.404.7000, por
exemplo.

Diversas outras ações penais que envolvem supostas
vantagens indevidas pagas pelo Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht tramitam perante este Juízo,
como as de n.os 5023942-46.2018.4.04.7000 e 5017409-
71.2018.4.04.7000.

Foram inequivocadamente os processos em trâmite
perante este Juízo que levaram os executivos do Grupo
Odebrecht a celebrar acordos de colaboração com a
Procuradoria Geral da República e homologados pelo
Supremo Tribunal Federal.

A partir daí, o Supremo Tribunal Federal reteve, sob sua
jurisdição, os depoimentos relativos a detentores de foro
privilegiado perante ele e promoveu o desmembramento e
a distribuição dos depoimentos para vários Juízos no país.

Entre os processos encontravam-se depoimentos de
executivos da Odebrecht sobre supostos pagamentos
efetuados no interesse de Carlos Alberto Richa em 2008,
2010 e 2014. Os pagamentos, segundo os relatos, teriam
sido efetuados  pelo Setor de Operações Estruturadas,
sendo o beneficiário identificado, inicialmente, por
"Brigão" e "Piloto". 

Os depoimentos geraram a instauração do inquérito 1.181
que tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça. 

Após Carlos Alberto Richa renunciar ao cargo de
Governador do Estado do Paraná, o eminente Ministro Og
Fernandes do Superior Tibunal de Justiça determinou a
remessa do inquérito à Justiça Eleitoral para apuração de
eventual crime eleitoral e cópia dele a este Juízo para
apuração dos crimes comuns (evento 1, arquivo inic1,
5018185-71.2018.4.04.7000).

Perante este Juízo, a cópia do inquérito foi distribuída
como inquérito 5018185-71.2018.4.04.7000   

Este julgador, por despacho de 10/05/2018 (evento 22 do
inquérito 5018185-71.2018.4.04.7000), reconheceu
provisoriamente a sua competência para apurar os
supostos crimes de corrupção e lavagem consistentes nos
repasses de cerca de 3,5 milhões de reais em 2014, já que
teriam presentes a contrapartida da intervenção de
autoridade governamental para direcionar a licitação para
duplicação da PR 323 para o Grupo Odebrecht.
Descartou, por sua vez, a competência para os repasses de
2008 e 2010 diante dos indícios de que se trataria de
doações eleitorais não registradas apenas, ou seja, crime
eleitoral.



Ocorre que, em 20/06/2018, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça julgou agravo regimental contra a
decisão do Ministro Og Fernandes no Inquérito 1.181
(evento 75 do inquérito 5018185-71.2018.4.04.7000).
Decidiu-se, desta feita, que o inquérito deveria ser
remetido integralmente ao Juízo eleitoral, ao qual caberia
a decisão sobre a reunião das investigações do crime
eleitoral com o crime comum ou o desmembramento:

"(...) deu provimento ao agravo regimental interposto por
Carlos Alberto Richa, para que a cópia do inquérito
1181/DF encaminhada a esse Juízo em 26/04/20918, por
meio do Ofício 1465/2018-CESP, seja, imediatamente,
encaminha à Justiça Eleitoral de primeiro grau no Estado
do Paraná a quem caberá avaliar se há competência
exclusiva ou concorrrente."

Diante do decidido, este Juízo determinou, em 25/06/2018,
a remessa do inquérito 5018185-71.2018.4.04.7000 à
Justiça Eleitoral (evento 78).

Na Justiça Eleitoral, a ilustre Juíza de Direito Mayra
Rocco Stainsack da 177ª Zona Eleitoral decidiu, em
28/06/2018, pelo desmembramento das investigações,
permanecendo na Justiça Eleitoral a apuração do eventual
crime do art. 350 do CPP e devolvendo à Justiça Federal a
apuração dos eventuais crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro (evento 92 do inquérito 5018185-
71.2018.4.04.7000).

Não obstante, em liminar datada de 30/07/2018 no
Recurso Criminal 27-
54.2018.6.6.16.0177, Desembargador Federal componente
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná suspendeu os
efeitos do desmembramento, decidindo pela manutenção
das investigações perante a Justiça Eleitoral (evento 113).

Supervenientemente, a ilustre Juíza de Direito Mayra
Rocco Stainsack da 177ª Zona Eleitoral acolheu, por
decisão de 27/08/2018, promoção de arquivamento do
Ministério Público Eleitoral do Paraná em relação ao
crime eleitoral do art. 350 do Código Eleitoral e, por
consequência do inquérito eleitoral, e sem prejuízo da
continuidade das investigações perante a Justiça Federal
dos crimes de sua competência.

De fato, apesar dos pagamentos terem sido solicitados a
pretexto de utilização na campanha eleitoral, o
rastreamento bancário não confirmou até o momento esta
hipótese, antes sugerem que os valores possam ter sido
utilizados para enriquecimento pessoal como indicam os
depósitos fracionados na conta da empresa Start. 

E, de todo modo, havendo pagamentos com contrapartida,
caracteriza-se, pelo princípio da especialidade, o crime de
corrupção e não o crime do art. 350 do Código Eleitoral.



Assim, os indícios são no sentido de que não era "mero
caixa dois" de campanha eleitoral. 

Diante do fato superveniente, com o arquivamento do
inquérito eleitoral, fator que fixava a competência da
Justiça Eleitoral, o MPF apresentou a presente denúncia. 

Diante do arquivamento do inqúerito eleitoral, a
competência é da Justiça Federal e em particular deste
Juízo. 

É certo que Deonilson Roldo ocupava ao tempo dos fatos o
cargo de Chefe de Gabinete do então Governador do
Estado do Paraná, agente público estadual.

Há, porém, peculiaridade relevante que desloca a
competência para a Justiça Federal, a utilização do Setor
de Operações Estruturadas para os pagamentos. 

Como já revelado em outros casos e como revelado pelos
Laudos 225/2012 e 808/2018, juntados aos autos por mídia
(fl. 142 do inquérito 5018185-71.2018.4.04.7000) e Laudo
Pericial 1095/2018-SETEC/SR/PF/PR (fls. 143-164 do
inquérito 5018185-71.2018.4.04.7000), o Grupo
Odebrecht realizava pagamentos de propinas a agentes
públicos pelo Setor de Operações Estruturadas com
especial sofisticação.

Os recursos eram gerados em contratos e obras públicas
obtidas pelo Grupo Odebrecht no exterior e depositados
em contas no exterior do Grupo Odebercht. Em seguida,
os valores eram repassados a diversas contas em nome de
off-shore e que eram controladas por prestadores de
serviços exclusivos para o Grupo Odebrecht,
especialmente Olívio Rodrigues Júnior. Entre estas,
contas em nome de 'off-shore' Klienfeld Services e
Innovation Research, as mesmas utilizadas para repasses
a executivos da Petrobrás.

Dessas contas, eram efetuados repasses a contas em
nome de 'off-shores' cujos beneficiários finais eram
agentes públicos, como executivos da Petrobrás (como
provado na ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000), com
o pagamento de propina sendo consumado no exterior.

Quando, porém, o Grupo Odebrecht resolvia efetuar
pagamentos de propinas em espécie no Brasil, os valores
mantidos nas contas controladas por Olívio Rodrigues
Júnior eram repassados a contas em nome de 'off-shores'
controladas por doleiros brasileiros e estes disponibilizam
o equivalente em reais no Brasil ao Grupo Odebrecht ou
diretamente aos beneficiários dos acertos de corrupção,
em uma operação do tipo dólar cabo. 



Assim, mesmo pagamentos em reais em espécie
envolviam transações e compensações internacionais em
contas secretas no exterior.

Tendo as operações sido executadas em parte no exterior,
a competência é da Justiça Federal.

Afinal, o Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou
reprimir os crimes de corrupção e de lavagem
transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no
Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em
tratado e sendo os crimes de corrupção e lavagem
transnacionais, incide o art. 109, V, da Constituição
Federal, que estabelece o foro federal como competente. 
(...)"

É importante frisar que as imputações descritas na denúncia
dos presentes autos quanto ao FATO 2 (corrupção passiva
relacionada à ODEBRECHT) e FATO 3 (lavagem de dinheiro
pago pela ODEBRECHT) estão diretamente relacionadas ao
dinheiro proveniente da ODEBRECTHT que teve origem em
prévias transações e compensações internacionais em contas
secretas no exterior operacionalizadas a partir do Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht.

Registre-se que o "produto do delito" é ponto relevante no âmbito
da aplicação do combate à corrupção nos termos da Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003, que foi
promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Não por acaso,
nas disposições gerais da aludida Convenção consta o seguinte:

Artigo 3

Âmbito de aplicação

1. A presente Convenção se aplicará, de conformidade com
suas disposições, à prevenção, à investigação e à instrução
judicial da corrupção e do embargo preventivo, da
apreensão, do confisco e da restituição do produto de
delitos identificados de acordo com a presente
Convenção."

Evidenciada a conexão intersubjetiva e probatória entre os fatos
descritos na denúncia da ação penal nº 5039163-
69.2018.4.04.7000 e na denúncia da presente ação penal nº
5028046-47.2019.4.04.7000 aplica-se o entendimento
jurisprudencial consolidado, estampado na redação da Súmula
122 do STJ, no sentido de que: "compete à Justiça Federal o
processo e julgamento unificado dos crimes conexos de
competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art.
78, II, "a", do Código de Processo Penal".

É manifesta a conexão intersubjetiva e probatória
(instrumental) entre todos os fatos descritos na denúncia da
presente ação penal, bem como a conexão dos fatos descritos



nesta ação penal com os fatos narrados na denúncia da ação
penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000. Todos os fatos criminosos
narrados nestas duas denúncias ocorreram de forma
encadeada, no contexto de um mesmo esquema criminoso
envolvendo a licitação da PR 323.

Nesse contexto, cito os seguintes precedentes:

Habeas corpus. Crime continuado. Dilação probatória. Conexão.
Reunião facultativa de processos. Prejuízo ao direito de ampla
defesa em vista da multiplicidade de ações penais instauradas. 1.
Não é possível, em sede de habeas corpus, examinar se estão
presentes os requisitos fáticos caracterizadores da continuidade
delitiva. Tal exame exigiria dilação probatória, não admitida
nesta via processual. Ademais, no caso, o Superior Tribunal de
Justiça não cuidou do tema no seu mérito, o que configura
inviabilidade de seu exame nesta Suprema Corte, porquanto
haveria supressão de instância. 2. "Desde que submetidos ao
mesmo juízo, pode o magistrado utilizar-se da faculdade de não
reunir processos conexos, por força do que dispõe o art. 80 do
CPP." (HC nº 80.717/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, DJ de 5/3/04). 3. Embora a conexão não
implique, necessariamente, a reunião dos feitos em curso num
único processo, devem eles ser submetidos à competência do
mesmo Juízo prevento. 4. A multiplicidade de ações penais não
constitui, por si só, obstáculo ao exercício do direito de ampla
defesa do paciente. Somente é possível aferir eventual desrespeito
a essa garantia constitucional diante de situação concreta. 5.
Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, deferido. (HC
- HABEAS CORPUS , MENEZES DIREITO, STF, grifei)

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E A JUSTIÇA FEDERAL.
DENÚNCIA. INJÚRIA QUALIFICADA PELA DISCRIMINAÇÃO
RACIAL - ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME
CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO - ART. 203 DO
CÓDIGO PENAL. CONEXÃO PROBATÓRIA OU
INSTRUMENTAL. MESMO CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA
N. 122/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Está
configurada a conexão probatória ou instrumental (art. 76, III,
do Código de Processo Penal - CPP) entre os crimes imputados
ao investigado, haja vista que se inserem no mesmo contexto
fático, estando as provas dos delitos interligadas, a atrair a
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 76, III, do
CPP. 2. Aplica-se o Enunciado n. 122 da Súmula desta Corte
Superior de Justiça, segundo a qual "compete à Justiça Federal
o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de
competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art.
78, II, "a", do Código de Processo Penal". 3. Conflito de
competência conhecido para declarar compete o Juízo Federal
da 1ª Vara de Bagé - SJ/RS, o suscitante. ..EMEN:Vistos,
relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do conflito e
declarar competente o suscitante, Juízo Federal da 1ª Vara de
Bagé - SJ/RS, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz, Jorge Mussi, Sebastião Reis



Júnior, Nefi Cordeiro, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz.
(CC - CONFLITO DE COMPETENCIA - 156215 2018.00.02289-
9, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE
DATA:22/10/2018 ..DTPB, grifei)

No mesmo sentido, é pertinente mencionar o entendimento
jurisprudencial consolidado no âmbito da denominada
"Operação LavaJato", no sentido de reconhecer, em decorrência
da conexão, a prevenção do mesmo órgão julgador para
processar e julgar todos as ações penais derivadas do contexto
de um mesmo esquema criminoso complexo:

QUESTÃO DE ORDEM. CRITÉRIOS E COMPETÊNCIA
PARA A AFERIÇÃO DE PREVENÇÃO DE NOVOS
PROCESSOS COM A OPERAÇÃO LAVA JATO. 1. No âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, são duas esferas de competência
distintas em relação aos processos decorrentes das investigações
e ações penais, frutos da chamada OPERAÇÃO LAVA JATO: (1)
na Quinta Turma, onde os feitos se encontram sob a relatoria do
eminente Ministro FELIX FISCHER, tramitam os recursos
originados nas decisões e sentenças proferidas pela Seção
Judiciária Federal do Paraná e pelo eg. Tribunal Regional
Federal da 4ª Região; e (2) na Corte Especial, para os
procedimentos penais que incluem investigados detentores de
foro por prerrogativa de função, onde a distribuição primogênita
- Inq. n. 1.040/DF - vem ensejando, até o momento, o
direcionamento, por prevenção, dos desdobramentos da ação
penal originária em Curitiba/PR, e aqueles provenientes do
Excelso Supremo Tribunal Federal, exclusivamente, repita-se,
para os detentores de foro privativo no STJ. 2. No escopo de se
manter congruência com os parâmetros fixados pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, na apreciação da QO no Inq. nº
4.130/DF, relatada pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI,
assim também pela regra já fixada no âmbito da Terceira Seção
deste Tribunal Superior, a prevenção do relator primevo se
opera apenas em relação aos feitos que tenham conexão
instrumental ou material, objetivamente relacionadas aos fatos
em apuração no âmbito dos possíveis delitos praticados em
desfavor da PETROBRAS, devendo ser livremente distribuídos
os demais procedimentos que digam respeito a fatos distintos, em
conformidade com a regra do art. 71 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 3. Dessa forma, somente se
justifica a possibilidade de reconhecimento da prevenção em
relação ao Inq. 1.040/DF, caso os fatos em apuração sejam
praticados dentro de um mesmo contexto fático daqueles
relacionados nos feitos acima, envolvendo direta ou
indiretamente a Petrobras. 4. A verificação da ocorrência, ou
não, da prevenção e a determinação da distribuição dos feitos a
partir da presente Questão de Ordem deve seguir a regra prevista
nos arts. 68 a 71 do RISTJ, observando-se a prevenção nos casos
em que se detectar a intersubjetividade entre os feitos, ou sua
conexão material, tal como regulado pelo Código de Processo
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OPERAÇÃO LAVA-JATO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE RELATOR,
POR INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONEXÃO DO CASO
COM A REFERIDA OPERAÇÃO EVIDENCIADA.
PRELIMINAR REJEITADA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO
IMPETRADO PARA OBSTAR DECRETAÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA.
PEDIDO DE TRANSMUDAÇÃO DO HC EM LIBERATÓRIO
CASO SEJA DECRETADA A PRISÃO DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. FATOS NOVOS QUE NÃO FAZEM PARTE
DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO DE ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. I - A multiplicidade de
ações, com imputações separadas, não afasta a existência de
conexão, desde que constatados os requisitos de interligação
entre os sujeitos e organizações envolvidas, além da vinculação
probatória. Relatoria para a operação Lava-Jato já decidida no
âmbito desta Corte. Conexão demonstrada no caso. Preliminar
de incompetência por inexistência de prevenção rejeitada. II -
Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade do
Paciente, não se concede Habeas Corpus para o fim de obstar
futura decretação de prisão cautelar. III - O pleito de
conhecimento do Habeas Corpus como liberatório em caso de
decretação da prisão no curso da tramitação do writ não pode
ser conhecido, pois somente à luz dos argumentos utilizados no
eventual decreto de prisão é que se pode analisar a legalidade ou
não do ato apontado como coator. IV - Não sendo expostos os
motivos pelos quais se pede a anulação do acórdão recorrido, e
não se constatando, de ofício, nulidade, inviável a sua anulação.
Recurso em Habeas Corpus conhecido parcialmente, e
desprovido. (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS
CORPUS - 65462 2015.02.82267-4, FELIX FISCHER, STJ -
QUINTA TURMA, DJE DATA:23/06/2017 ..DTPB, grifei)

Ante o exposto, rejeito as teses defensivas por meio das quais se
requereu a remessa dos autos à Justiça Estadual.

A decisão impetrada não merece reparos, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, vale esclarecer que a Operação "Piloto"
consistiu num dos inúmeros desdobramentos da Operação "Lava-jato".

No âmbito da Operação "Lava-jato" investigou-se o
pagamento sistemático, pelo Grupo Odebrecht, de vantagem indevida a
agentes da Petróleo Brasileiros S/A - Petrobrás, o que levou a
condenação na ação penal n. 5036528-23.2015.4.04.7000 de dirigentes
da Petrobrás e da Odebrecht. 



Ainda no desdobramento das investigações, foi desvelado
o funcionamento do assim denominado "Setor de Operações
Estruturadas" na etrutura da Odebrecht, encarregado de realizar
pagamentos não-contabilizados, entre eles de vantagem indevida a
agentes públicos.

A execução dos pagamentos por meio do Setor de
Operações Estruturadas da empresa envolvia condutas de ocultação e
dissimulação patrimonial com emprego de contas secretas no
exterior em várias camadas, controladas pelo próprio Grupo
Odebrecht, com utilização de operadores do mercado de câmbio
negro e realização de operações dólar até final disponibilização de
valores indevidos aos beneficiários no Brasil.

Depoimentos de executivos da Odebrecht indicaram
supostos pagamentos efetuados no interesse de Carlos Alberto Richa
em 2008, 2010 e 2014. Os pagamentos, segundo os relatos, teriam sido
efetuados pelo "Setor de Operações Estruturadas", sendo um dos
beneficiários identificado, inicialmente, por "Brigão" e "Piloto".

Com o aprofundamento das investigações no âmbito da
Operação "Piloto", averiguou-se que o Setor de Operações Estruturadas
da Odebrecht foi utilizado para os pagamentos de repasses de cerca de
3,5 milhões de reais em 2014, mediante o codinome "Piloto", no
contexto do esquema criminoso, para direcionar a licitação para
duplicação da PR 323 para o Consórcio Rota das Fronteiras, integrados
pelas empresas Odebrecht, Tucumann, Gel Engenharia e America.

Especificamente em relação à descrição dos fatos na
denúncia que deu origem à ação penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000
("Piloto 1"), o Grupo Odebrecht, por meio de alguns de seus
executivos, teria realizado, no primeiro semestre de 2014, um acerto de
corrupção com Deonilson Roldo, então Chefe de Gabinete do
Governador do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa,
objetivando limitar a concorrência da licitação para duplicação da PR
323, favorecendo o Grupo Odebrecht que tinha interesse na obra. Em
contrapartida, o Grupo Odebrecht pagaria quatro milhões de reais a
Deonilson Roldo e ao seu grupo. Cerca de pelo menos 3,5 milhões de
reais foram pagos da seguinte forma: entregas em espécie de R$
500.000,00 em 04/09/2014, de R$ 500.000,00 em 11/09/2014, de R$
1.000.000,00 em 18/09/2014, de R$ 1.000.000,00 em 25/09/2014, e de
R$ 500.000,00 em 09/10/2014, conforme lançamentos registrados no
sistema de contabilidade informal do Grupo Odebrecht. Ainda,
segundo a descrição contida na denúncia, os pagamentos de
propina realizados no Brasil em 2014 envolviam prévias transações
e compensações internacionais em contas secretas no exterior
operacionalizadas a partir do Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht, o que caracterizava a prática da lavagem



transnacional, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal para
processamento e julgamento do feito, na medida em que parte
das operações foram executadas no exterior.

Na denúncia oferecida na ação penal originária (autos n.
5028046-47.2019.4.04.7000 - 'Piloto 2') é apontada a suposta
participação de outros agentes nos crimes de fraude à licitação,
corrupção e lavagem de dinheiro, cumprindo destacar o liame entre os
representantes da Tucumann e o contexto do complexo esquema de
pagamento de propina decorrente do direcionamento da licitação para
duplicação da PR 323 para o Consórcio liderado pela Odebrecht,
assim como a lavagem de dinheiro supostamente praticada por meio de
operação imobiliária de valor subfaturado, entre as empresas Tucumann
e Ocaporã - esta pertencente à família do ex-Governador Carlos
Alberto Richa e administrada pelo paciente DIRCEU PUPO
FERREIRA - a fim de ocultar e dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita da
propina de mais de três milhões de reais prometida ao então
Governador do Paraná e demais agentes públicos envolvidos no
esquema criminoso.

Além dos atos de lavagem de dinheiro envolvendo o
sistema financeiro internacional, tem-se que os fatos narrados se
inserem em um mesmo contexto fático-probatório e há identidade de
agentes, restando caracterizada a conexão intersubjetiva e probatória
entre a ação penal originária ('Piloto 2') e a ação penal n. 5039163-
69.2018.4.04.7000 ('Piloto 1'), que tramita perante a Justiça Federal
(art. 76, incisos I e III, do CPP). Veja-se que as as duas ações penais
tratam do mesmo esquema criminoso, qual seja, direcionamento da
licitação da PR 323 para o Consórcio liderado pela ODEBRECHT.

Aliás, veja-se o seguinte capítulo da denúncia objeto do
presente HC:

"2. RESUMO DAS IMPUTAÇÕES

São imputados aos denunciados os crimes de corrupção
ativa e passiva, fraude licitatória e lavagem de dinheiro,
com relação aos fatos referentes à licitação para Parceria
Público Privada para exploração e duplicação da PR 323,
que liga Maringá a Francisco Alves, no noroeste do
Paraná. A imputação dos mesmos fatos em relação a
outros envolvidos já foi feita nos autos nº 5039163-
69.2018.4.04.7000.

Poderia inclusive as duas ações penais serem objeto de
denúncia única. Conforme decidiu o STJ nos autos do RHC nº 65462
2015.02.82267-4 (Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 23/06/2017),
"a multiplicidade de ações, com imputações separadas, não afasta a
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existência de conexão, desde que constatados os requisitos de
interligação entre os sujeitos e organizações envolvidas, além da
vinculação probatória." 

Mais do que isso, o Brasil assumiu o compromisso
internacional de prevenir ou reprimir os crimes de corrupção e de
lavagem transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas contra
a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto
5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo o crime de lavagem
em parte transnacional, incide o art. 109, V, da Constituição Federal,
que estabelece o foro federal como competente.

A par disso, vale esclarecer que a conexão visa à reunião
de processos de forma a permitir ao julgador uma perfeita visão do
quadro probatório, além da entrega de uma melhor prestação
jurisdicional, evitando-se, com isso, a existência de decisões
conflitantes.

Por fim, importa salientar que a utilização de dinheiro
proveniente do exterior, ainda que não tivesse relação direta com o ora
paciente, representa o elemento de transnacionalidade a justificar a
competência da Justiça Federal.

Ante o exposto, voto por denegar a ordem.
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