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1. RELATÓRIO.

O  Ministério  Público  Federal  apresentou  denúncia  em  face  de  ANTONIO

PALOCCI, GUIDO MANTEGA,  MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MONICA REGINA CUNHA MOURA,

ANDRE  LUIS  REIS  DE  SANTANA,  FERNANDO  MIGLIACCIO  DA  SILVA,  JOAO  CERQUEIRA  DE

SANTANA FILHO, BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN, MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO

FERRO, NEWTON SERGIO DE SOUZA e  HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, pela

prática dos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro

Imputou-se  especificamente  a  ANTONIO  PALOCCI a  prática  do  crime  de

corrupção passiva,  em razão de ter solicitado a MARCELO ODEBRECHT vantagem indevida em

decorrência de sua atuação em favor dos interesses da Odebrecht para a edição das Medidas

Provisórias nº 460, 470 e 472.

O juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao analisar a inicial acusatória, entendeu
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por rejeitar  a denúncia  em relação a  ANTONIO PALOCCI,  conforme estabelecido no seguinte

trecho da decisão recorrida:

(...)

3.  Presentes  indícios  suficientes  de  autoria  e  materialidade,  recebo  a denúncia
contra os acusados acima nominados,  especificamente André Luis  Reis  Santana,
Bernardo Afonso de Almeida Gradin, Fernando Migliaccio da Silva, Guido Mantega,
Hilberto  Mascarenhas  Alves  da  Silva  Filho,  João  Cerqueira  de  Santana  Filho,
Marcelo  Bahia  Odebrecht,  Maurício  Roberto  de  Carvalho  Ferro,  Monica  Regina
Cunha Moura e Newton Sergio de Souza.

Ressalvo Antônio Palocci Filho. Segundo a denúncia, apesar dele ter participado dos
fatos e informado sobre o acerto de corrupção, consta que teria sido Guido Mantega
o responsável específico pela solicitação e pela posterior utilização dos cinquenta
milhões  de  reais  decorrentes.  Então,  quanto  a  ele,  entendo  que,  no  presente
momento, pela narrativa da denúncia e pelas provas nas quais se baseia, carece
prova suficiente de autoria em relação a ele.  Rejeito, portanto, por falta de justa
causa  a  denúncia  contra  Antônio  Palocci  Filho  sem  prejuízo  de  retomada  se
surgirem novas provas. Em decorrência da rejeição, poderá, se for o caso, ouvido
como testemunha.
(...)

 O Ministério Público Federal, por discordar do ponto da decisão em que rejeitou

a  inicial  acusatória  em  relação  a  ANTONIO  PALOCCI, tempestivamente, interpõe  o  presente

recurso e apresenta as razões para a reforma da decisão recorrida.

2. RAZÕES RECURSAIS

Segundo  enunciado  na  decisão  recorrida,  a  rejeição  da  denúncia  em  relação  a

ANTONIO PALOCCI se deveu ao fato de entender o magistrado de 1ª instância que não haveria

justa  causa  para  a  acusação,  ainda  que  ANTONIO  PALOCCI tenha  participado  dos  fatos  e

informado sobre o acerto de corrupção.
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Observa-se,  todavia,  que o entendimento firmado na decisão recorrida se encontra

equivocado, devendo a denúncia ser também recebida em relação a ANTONIO PALOCCI, uma vez

que,  além de ter efetivamente participado de forma relevante no caso,   ANTONIO PALOCCI  , no  

exercício  do  cargo  de  Deputado Federal,  também solicitou  vantagem indevida  para  si  e  para

outrem, conforme narrado na inicial acusatória, qual seja, também incorreu na conduta descrita no

tipo penal.

Ao contrário do consignado na r. decisão recorrida, a imputação realizada na denúncia

diz  respeito  à  efetiva  corrupção  de  ANTONIO  PALOCCI, uma  vez  que,  segundo  descrito  na

exordial, ANTONIO PALOCCI solicitou a MARCELO ODEBRECHT vantagem indevida relacionada à

sua  atuação  em benefício  dos  interesses  da  Odebrecht  para  a  edição  de  Medidas  Provisórias

destinadas a conceder benefícios de IPI.

Segundo já  exposto  pelo  Ministério  Público  Federal,  ANTONIO PALOCCI manteve

desde 2002 até  pelo menos  2015 uma relação ilícita  constante  com MARCELO ODEBRECHT e

outros altos executivos do Grupo Odebrecht.   Dentro dessa relação ilícita,  ANTONIO PALOCCI

colocou-se  à  disposição  dos  interesses  da  Odebrecht,  agindo em favor  do grupo empresarial

perante a Administração Pública Federal sempre que era demandado pelos altos executivos da

Odebrecht.  Para  tanto,  mantinha  com  a  Odebrecht  uma conta  corrente  de  propina,  a

denominada  “Conta  Italiano”,  na  qual  eram  creditados  valores  de  propina  proporcionais  aos

auxílios ilícitos reiterados por ele prestados.

Embora não houvesse uma pactuação de contrapartida específica individualizada para

cada atuação ilícita de  ANTONIO PALOCCI,   foi  estabelecida a sistemática de um pagamento

conjunto  de  vantagens  indevidas,  devido  em  razão  dos  diversos  atos  ilícitos  de  ANTONIO

PALOCCI, sendo que, em razão da sistemática implementada desde o início dessa relação ilícita,  a

cada intervenção de ANTONIO PALOCCI,  MARCELO ODEBRECHT já sabia que a provocação e a

intervenção  de  ANTONIO PALOCCI  demandavam a  necessidade  de  pagamento  de  valores  a

serem pagos em benefício do Partido dos Trabalhadores,  como contrapartida das atuações de
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ANTONIO PALOCCI.  

Em interrogatório prestado na ação penal nº 5054932-88.2016.404.7000, MARCELO

ODEBRECHT deixou claro que, dentro da rotina estabelecida durante a longa relação espúria,  os

acertos para que   ANTONIO PALOCCI   atuasse em benefício dos interesses da Odebrecht traziam  

consigo a notória e automática solicitação de vantagens indevidas.1

Exatamente  nesse  contexto,  no  exercício  do  cargo  de  Deputado  Federal,

ANTONIO PALOCCI atuou  ilicitamente  em favor  dos  interesses  do  Grupo Odebrecht,  sempre

1 Marcelo Odebrecht: Também, aí o que é que... Veja bem, em tese a gente era grande exportador, mas não ne-
cessariamente. Aí o que é que eu fui fazer? Fui checar com o nosso diretor no país, nós já tínhamos contratado contratos
que montava mais de 600, 700 milhões. Então já estava contratado, só precisava a linha de crédito para exportar. Então
eu perguntei pra ele se a gente conseguiria alocar esse pedido dentro do nosso lucro, dentro do nosso custo da obra. Ele
falou: “Posso, ou seja, vai reduzir a nossa margem, mas eu consigo alocar.” Então, eu já sabendo que esses contratos exis -
tiam, podia exportar bens e serviços, eu acabei aceitando. Teve até uma coisa que... O pedido foi de 40, foi feito pelo
Paulo Bernardo, toda essa condução foi feita por Paulo Bernardo, que Paulo Bernardo na época era o Ministro do Plane-
jamento, Guido não se envolveu nesse assunto específico. Agora, sempre dado ciência a Palocci, que me ajudava eventu -
almente com Paulo Bernardo se precisasse. Eu fui para Palocci e falei assim: “Palocci, olha, o Paulo Bernardo me pediu 40
milhões, agora tem um custo de geração desses 40 milhões porque eu vou receber esses 40 milhões através de exporta -
ção de bens e serviços, vou ter que fazer uma geração lá fora. Vou ter que mandar pra cá, tem o custo de geração de
10%.” E aí eu consegui reduzir com o Palocci esse valor de 40 milhões para 36 milhões de dólares, que convertido ao
câmbio da época deu 64. Esses dois pedidos foram os dois únicos que vieram essa solicitação de contrapartida específi -
ca, por parte de Guido e do Paulo Bernardo, com a ciência de Palocci, e o conhecimento e o envolvimento dele. Agora,
os outros créditos, que é BJ e HV, esses não vieram pedido de contrapartida específica. Apenas o seguinte: em determi -
nado momento, o saldo ia chegando, por exemplo, eu não mexi nos 50, o saldo que o Palocci tinha, que na época era só
'Itália', ia chegando ao final. Aí eu já sabia que vinha uma demanda. O que eu fazia quando eu sabia que o saldo, o meu
valor... Eu já negociava anteriormente, com os meus empresários, créditos para esse valor: “Olha, vocês têm que contri -
buir também com a campanha presidencial.” Nesse caso específico, BJ... e aí como eu usava isso? Essa planilha, no fun-
do, essa questão de eu ser um grande doador, de eu ter esse valor, no fundo é o quê? É também abrir portas, é
você ter... Apesar de que não vem um pedido específico, é o que eu digo, toda a relação empresarial com político,
infelizmente era assim, principalmente quando se podia financiar, os empresários iam pedir, por mais que eles
pedissem pleitos legítimos, investimentos, obras, geração de emprego, no fundo tudo que você pedia, sendo le-
gítimo ou não, gerava uma expectativa de retorno. Então, quanto maior a agenda que eu levava, mais criava ex-
pectativa de que eu iria doar tanto. No caso específico de BJ, tinha um programa, que era o Prosub. Independe da rela-
ção toda de infraestrutura, discussões de PPPs que eu levava, no assunto específico Prosub, é uma demanda enorme no
AGU. Todo ano o pessoal tinha dificuldade pra receber e fazia parte pesada, em minha agenda, garantir o orçamento do
Prosub no AGU e o recebimento das faturas. O que não deveria ser porque, na verdade, era o seguinte, se o governo não
pagasse, descumpria os compromissos, inclusive de transferência de tecnologia e tudo mais, mas eu falava para o Júnior:
“Júnior, na verdade quando eu levo esse item, eu crio expectativa. Na cabeça do cara lá, ele está me dando 1 bilhão de
reais, por ano, 1 bilhão e meio.” Então eu falei: “Olha, grande parte da contribuição vai ter que vir de você.” Então negoci-
ei com ele que esses valores seriam dele, e eu entendo que internamente ele alocou ao Prosub. Mas não veio um pedido
de Palocci, ou de Guido, pra receber por conta do Prosub, foi uma alocação interna nossa em função do peso que isso ti -
nha na minha demanda, na minha agenda.

(...)
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buscando assegurar que fossem expedidas e aprovadas as medidas legislativas nos moldes em que

intentados pelo grupo empresarial.  Entre os anos de 2008 e 2010,  ANTONIO PALOCCI, dentro

dessa relação espúria mantida com a ODEBRECHT, atuou em benefício dos interesses desse grupo

empresarial  quando da edição e tramitação das Medidas Provisórias nº 460,  470 e 472,  todas

relacionadas à concessão de benefícios em matéria de IPI. 

 A  efetiva  atuação  de ANTONIO  PALOCCI em  defesa  dos  interesses  da

ODEBRECHT e a situação de que se colocava efetivamente “à disposição” do atendimento aos

interesses  econômicos  do  grupo  restaram  evidentes  a  partir  de  diversas  trocas  de  e-mails,

reproduzidas na denúncia e constantes de documentos a ela anexados.

No que diz respeito à atuação de ANTONIO PALOCCI em relação à MP  460 -

Medida Provisória que previa o reconhecimento do benefício de crédito-prêmio do IPI até o ano

Marcelo Odebrecht:  O que não quer dizer que,  mesmo quando a gente pedia uma agenda legítima, infelizmente,
isso gerava do lado de lá, uma expectativa de demanda financeira. Ou seja, quando eu levava pedidos para eles as-
segurarem, veja bem, eu... era uma obrigação do governo fazer frente ao orçamento do OGU para pagar uma obra que
eles tinham contratado, inclusive com transferência de tecnologia que envolve. Agora, só o fato de eu ir lá e pedir para
eles cumprirem o orçamento, pedir para pagar fatura da ordem de 200, 300, 450 milhões, eu já sabia, que do lado de lá,
gerava expectativa, e o problema também sabe o que é? É que muitas vezes, é impressionante, que o governo cria os
problemas pra gente e depois, quando a gente entope nossa agenda para eles solucionarem os nossos problemas, que
eles criaram pra gente, eles criam expectativa de a gente ser grande doador, quanto mais a nossa agenda mais a ex-
pectativa de que a gente vai doar.
Defesa de Antonio Palocci e Branislav Kontic: Está bem, está explicado. Eu não consigo entender como é que o senhor
detecta subjetivismo pra saber a expectativa, mas, tudo bem, vamos passar para a próxima pergunta. O senhor disse
que... o senhor não era atendido, na maior parte das vezes pelo governo, a despeito de toda essa interlocução que o
senhor tinha com o Palocci. Eu já sei, o maior interlocutor com o Governo era o Palocci, eu já sei que o senhor falava com
ele muitas vezes, já sei que o senhor trocava e-mails com ele, não é preciso repetir. Eu pergunto, por que o senhor disse
lá no seu depoimento, que vazou da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que o senhor não era atendido, que o
senhor era na verdade um bobo da corte?
Marcelo  Odebrecht:Eu  disse  o  seguinte,  que  a  maior  parte  dos  temas  que  faziam  parte  da  minha  agenda,  eram
problemas que o governo mesmo criou. Então, por exemplo, eu entupi minha agenda com o Guido pra pedir a questão
de resolver o problema do setor de álcool. Eu entupi minha agenda com ele pra resolver o problema da exoneração
fiscal. Aí, por incrível que pareça, quando ele resolve o problema, cria uma expectativa do lado de lá de que: “Olha,
eu estou resolvendo o seu problema.” E aí cria expectativa de apoio financeiro. É um absurdo.
Defesa de Antonio Palocci e Branislav Kontic:Por que bobo da corte?
Marcelo Odebrecht:Por isso, porque eu vou lá, peço, a gente aceita fazer missões e programas que nada... Por exemplo,
pega as arenas, nós entramos pra fazer as arenas, não ganhamos nada, perdemos dinheiro, em cima de compromissos
que o governo assumiu com a gente. Depois a gente fica lá pedindo, mendigando para o governo resolver os problemas
que ele mesmo criou, e quando resolve, ainda cria expectativa de a gente doar  dinheiro pra campanha? (evento 816,
TERMO1, autos  nº 5054932-88.2016.404.7000 -ANEXO 2
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de 2002, -  foram verificadas diversas trocas de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT e outros

executivos da ODEBRECHT, nas quais se evidencia a efetiva interlocução de MARCELO ODEBRECHT

e  outros  executivos  do  grupo  com  ANTONIO  PALOCCI,  bem  como  a  efetiva  atuação  de

ANTONIO  PALOCCI em  favor  dos  interesses  econômicos  do  grupo  empresarial.  Nessas

mensagens resta claro o acordo firmado entre corruptor e corrompido, que de um lado envolvia o

esforço  de  ANTONIO  PALOCCI em  atender  os  interesses  da  ODEBRECHT,  sendo  que  em

contrapartida obteria benefício de natureza econômica.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes e-mails, também reproduzidos na inicial

acusatória:
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Além  disso,  também  conforme  exposto  na  denúncia,  demonstrou-se  que  a

atuação ilícita de  ANTONIO PALOCCI em favor de  benefícios da Odebrecht foi tão intensa e

evidente que, em e-mail trocado entre MARCELO ODEBRECHT e outros executivos de seu grupo

empresarial, foi noticiada a remessa a  ANTONIO PALOCCI (referido pelas iniciais  AP) de duas

versões da MP elaboradas internamente pelos executivos da Odebrecht, com explicação do escopo
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(Relatório de Polícia Judiciária 124/2016-GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR)2:

2 ANEXO 3
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O fato de os executivos da Odebrecht elaborarem a minuta dos textos legislativos

e de o encaminharem diretamente a ANTONIO PALOCCI reforça ainda mais a demonstração de

que  ANTONIO PALOCCI efetivamente estava atuando ilicitamente em defesa dos interesses da

Odebrecht.

Outrossim, a atuação ilícita de  ANTONIO PALOCCI em favor dos interesses da

Odebrecht  foi  evidenciada  também  ao  se  expor  na  inicial  acusatória  que,  ao  ser  frustrada  a

possibilidade de sanção da Medida Provisória nº 460 (a qual concedia inúmeros benefícios em

matéria de IPI),  ANTONIO PALOCCI, sabendo que a Medida Provisória iria ser vetada, mas antes

mesmo de ser tornado público o veto, procurou com urgência MARCELO ODEBRECHT, a fim de
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reportá-lo da inviabilidade de aprovação do texto legislativo e de solicitar que o próprio MARCELO

ODEBRECHT, juntamente com seus executivos, indicasse quais seriam as providências alternativas

para o melhor atendimento aos interesses do Grupo.

A demonstrar tal fato, destacam-se os seguintes e-mails3:

3 ANEXO 03 (ANEXO 20 da denúncia).
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Conforme claramente descrito no e-mail  remetido por MARCELO ODEBRECHT

em 13/08/2009 aos também denunciados BERNARDO GRADIN, NEWTON DE SOUZA e MAURÍCIO

FERRO, após a decisão do Supremo Tribunal Federal e o veto que seria imposto à parte da MP que

tratava do benefício relativo ao IPI, outras propostas de interesse do grupo empresarial seriam

levadas por MARCELO ODEBRECHT a ANTONIO PALOCCI para assegurar o benefício pretendido.

A partir do teor dos e-mails, restou claro que, apesar do veto que teve que ser

imposto à MP460/09, o compromisso de favorecimento ao Grupo Odebrecht permaneceu hígido, e

ANTONIO PALOCCI   continuou a atuar ilicitamente em benefício da Odebrecht para concretizar tal  

compromisso.  Nesse  segundo  momento,  conforme  demonstram  os  e-mails  e  corroboram  os

relatos dos colaboradores,  ANTONIO PALOCCI passou também a promover a aproximação de

MARCELO ODEBRECHT e GUIDO MANTEGA, de modo que, por meio dos atos funcionais de GUIDO

MANTEGA como Ministro da Fazenda, fossem atendidos os pleitos de interesse da Odebrecht.

A  partir  do  veto  da  MP  460,  uma  das  alternativas  encontradas  para  o

atendimento aos interesses da Odebrecht foi a edição da “MP da Crise”, Medida Provisória que,

além de conceder amplo parcelamento dos débitos fiscais, ainda permitia a utilização de prejuízos

fiscais  pretéritos  como  forma  de  pagamento  das  dívidas  tributárias.  Para  que  a  ideia  fosse

implementada,  contaram os  executivos  da Odebrecht  com a continuidade do auxílio  ilícito  de

ANTONIO PALOCCI, conforme comprova o seguinte e-mail4:

 

4 ANEXO 03 (anexo 20 da denúncia).
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Dada  a  sólida  relação  espúria  estabelecida  entre  MARCELO  ODEBRECHT  e

ANTONIO  PALOCCI, mesmo  depois  do  efetivo  ingresso  de  GUIDO  MANTEGA  no  esquema

criminoso,  ANTONIO  PALOCCI continuou  atuando  ilicitamente  em  favor  dos  interesses  da

Odebrecht. Resta claro, assim, que participou de forma relevante – em benefício da Braskem -  de

todo o processo que resultou na aprovação das Medidas Provisórias 470 e 472.

Destacam-se, nesse sentido, os seguintes e-mails:
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Além disso, outros e-mails identificados demonstram também que, além de atuar

ilicitamente em favor  da Odebrecht,  ANTONIO PALOCCI tinha um acerto de propina com tais

executivos que abrangia também essa atuação ilícita no tema relacionado aos benefícios de IPI.

Destacam-se, nesse sentido, os seguintes e-mails, em que expressamente referida

a existência de contrapartidas em favor do “italiano” ANTONIO PALOCCI:
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Segundo  se  depreende  do  e-mail  acima  transcrito,  intitulado  “italiano”

(codinome  utilizado  para  se  referirem  a  ANTONIO  PALOCCI),  MARCELO  ODEBRECHT,  em

mensagem  encaminhada  aos  também  denunciados  BERNARDO  GRADIN,  MAURÍCIO  FERRO  e

NEWTON SOUZA, informa a seus executivos que havia combinado com ANTONIO PALOCCI para

que ele se reunisse com ALEXANDRINO ALENCAR (AA) e NEWTON SOUZA (NS) para falarem da

estratégia que seria adotada, sendo que, no retorno de MARCELO ODEBRECHT, esse se reuniria

com ANTONIO PALOCCI para falar sobre propina, a qual foi referida no e-mail pela sigla “DGI”.

Nesse  sentido,  cumpre  destacar  que  a  utilização  da  sigla  “DGI”  como termo

cifrado para se referir a acerto de propina foi identificada em detalhada análise de e-mails feita

pela Polícia Federal e constante do Relatório de Polícia Judiciária nº 124/20165.  

Na mesma linha, também a demonstrar a efetiva existência de acerto de propina,

em e-mail remetido por MARCELO ODEBRECHT em época contemporânea aos fatos (pouco tempo

após a conversão em lei da MP 472), MARCELO ODEBRECHT fez expressa referência a acertos de

pagamentos e contrapartidas relacionadas a GUIDO MANTEGA e ANTONIO PALOCCI. Há, em  tal

e-mail,   inclusive, expressa menção a “AP: 23vc  e 50 GM”, deixando evidente a existências de

acerto de R$ 23 milhões com ANTONIO PALOCCI (AP) e R$ 50 milhões com GUIDO MANTEGA6.

No mesmo e-mail, em item intitulado “revisão créditos”, há ainda a referência a 50 IPI (+20GM),

revelando a existência de efetivo acerto de propina tanto com GUIDO MANTEGA quanto com

ANTONIO PALOCCI.

A fim de que não reste dúvidas,  reproduz-se o teor dos e-mails referidos, os quais

foram também reproduzidos na inicial acusatória:

5 ANEXO 03 (anexo 20 da denúncia)
6 ANEXO 4 (ANEXO24 da denúncia).
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Conforme  se  depreende  dos  fatos  e  provas  acima  expostos,  verifica-se  que  há

elementos probatórios suficientes a demonstrar a justa causa para recebimento da denúncia por

corrupção passiva relativamente a ANTONIO PALOCCI.

 Da mesma forma, em razão do reconhecimento de justa causa relativamente ao crime

de corrupção passiva de ANTONIO PALOCCI e do reconhecimento de que houve solicitação de

vantagem indevida por ANTONO PALOCCI e oferecimento de vantagem indevida pelos executivos

da Odebrecht, mister se faz o recebimento da denúncia também pelos crimes de corrupção ativa

por  parte  dos  denunciados  MARCELO  ODEBRECHT,  BERNARDO  BRADIN,  MAURÍCIO  FERRO  e

NEWTON SOUZA, conforme amplamente exposto na inicial acusatória. 

Cumpre  relembrar  que  para  o  recebimento  da  denúncia  exige-se  apenas  a

demonstração de elementos mínimos suficientes para que se possa processar a acusação, sem que

seja necessária a demonstração cabal, desde o início,  acerca da participação dos acusados nos

fatos ilícitos, reservando-se à instrução processual a análise mais aprofundada sobre os fatos para

se  formar,  apenas  ao  final  do  processo,  a  cognição  exauriente.  Ou  seja,  somente  a  instrução

poderá,  ou não,  confirmar  a  contribuição de  ANTONIO PALOCCI para o  resultado criminoso,

sendo que o não recebimento da denúncia impede que o fato seja devidamente esclarecido.

4. PEDIDOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pelo conhecimento e

provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada nos termos das razões

apresentadas,  para  o  fim  de  receber  a  denúncia  pelo  crime  de  corrupção  ativa  em  face  de

ANTONIO  PALOCCI e  do  crime  de  corrupção  passiva  em  face  de  MARCELO  ODEBRECHT,
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BERNARDO GRADIN, MAURÍCIO FERRO e NEWTON SOUZA, no que se refere ao oferecimento de

vantagem indevida a ANTONIO PALOCCI.

Curitiba, 12 de setembro de 2018. 

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Julio Noronha
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Isabel Cristina Groba Vieira 
Procuradora Regional da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República
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