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Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio,

A PRocuKAnoi{.4-GKnAI, nA RKpÚBucA, no uso de suas atribuições legais e

constitucionais, vem oferecer denúncia contra

JAcoB ALFREDO Shot-teus KAEFER, brasileiro, Deputado Federal, inscrito no
CPF 241.063.059-68 e no RG 1.163.824/PR, com endereços na Rua Belo
Horizonte, 1435, Cascavel (PR) e no Anexo IV. 8' andar, gabinete 818,
Câmara dos Deputados, Brasília (DF),

pela prática dos crimes a seguir narrados

Gabinete da Procuradora-Geral da República
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1 - 0 CONTEXTO DOS FATOS CRIMINOSOS

Antes de imputar os crimes a JAcoB ALFR{EDO STorFELS KAerCK -- o que será feito

nos tópicos seguintes --, para melhor compreensão dos fatos, apresento um breve histórico da

dinâmica de ardis e fraudes praticados por ele e coautores' para descapitalizar parte das

empresas do seu grupo econâmico2 submetidas a Processo de Recuperação Judicial

disciplinado pela Lei ll.IO1/2005, de modo a beneficiar o denunciado, familiares e certas

empresas do mesmo grupo económico excluídas do referido Processo de Recuperação

Judicial, e a prejudicar credores públicos e privados.

Consta do referido Processo de Recuperação Judicial n' 24946-35.2012.8.1 6.002 1

(relativo às empresas (i) DlpLouAVA S/A INDusTm.u E COMEKCJm,; (ii) KtASSUL INousTm.u OE

AuuENTos S/A; (iii) ATTlvA.M ENGENn4JiiA E ELETRlcloAOE troa; (iv) JonAt Hoje troa; (v) PAPEK

MiDÍA LIDA, integrantes do mesmo grupo económico), os seguintes dados de participações

societárias vigentes um mês antes do pedido de Recuperação Judicial:

l Pela decisão de fls. 944/946, o eminente Ministro-Relator decidiu desmembrar as investigações, mantendo
nesta Corte exclusivamente o parlamentar denunciado, detentor do foro por prerrogativa de fiinção.

2 Vede Relatório de Pesquisa Automático N' 6/201 8 emitido pela SPPEA/PGR.
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MNISTÉRIO PÚBLICO FEOERAI.
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Estrutura Societária do Grupo Diplomata

Unifrango
Agroindustrial S/A

Legenda

Í''l Empresas não operacionais ou inativas

Empresas em Recuperação Judicial

Outras Empresas do Grupo Diplomata

Sócios controladores

Fonte: Recuperandas

Ao longo dos anos, valendo-se desta ampla estrutura empresarial, JAcoB ALpmDO

SToppELS KAEPUK fez diversos atos de confusão patrimonial, de blindagem de seu património

pessoal e de concentração de dívidas em empresas, com capitalização de outras não

englobadas no Processo de Recuperação Judicial.

Inquéritos 3678 e 4600
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Sacio de (}7.a5. 199ú até hoje.
Capital dü saciedade -- R$ 3.1ÍX}.Otlü,in
Pw[icipação da Mu - R$ 3.1]69.0(X)]H)
Pwwntual de palticiWãa --99q?
Admiilüstradm'=
De 07.05. 1996 até l0.04.2(X)6 e
De 08.08-201 1 até hoje.

Superior.
Sócio de I0.03.2(XM até 18.04.2013.

Capiüil dü sociedade -- RS 3üO.00t).{H)
Palticipaçâo do Hu -- R$ 28S.[X}O,O])
Pelrelltual da panicipalção -- 9S'W)

lCaenimt Aerfcola l..tda..
Sócio de 26-07.2013 até haác-
Capital da sociedade -- R$ 1ÍXl-tXX).00
Panicipüçãa do túu-- R$ 1.(X]
Pacentual da pimicipaçâo -- 0,0111%

Quomsu de 29.05.2(X)2 até {)8- ll .2007.
Capi[a[ da saciedade -- ns 2.2ó3.7ü(].QO
Pmticipaçaa do Nu -- R$ 10.t)O
Peücei)tuül da pütticipação -- O,(XX)4%

Admillisaada' de 2óD7-13 ai)é hioEje
Dle 30.tH.2005 até 3ü.06.2006

Cizn.l Coiustnwõa e Eittpreendinienta

Quotista dc 23.1JS.2[1].3 até ]mle.
Cüpiül da sociedade -- R$ 1 .Q1 1 -50ü,OO
Particillaçãa do rÉu -- R$ 1 1S,[m
PeKentiial da punicipaç3t} -- O,Dl%

!r Dip Distribuicão c Vwe:io Ltd;
(}uotisu de 23.(}2.21]1)r7 aü 29.08.20[17 e

de 24. 1ü.201 2 até lln11-e.

Cüpiüi dü sociedade -- R$ 22.778.28ó.[JI)
PanÉcipaçãa do üu-- R$ 1.00
Percenwa[ da pamicipação -- O,OtXXX]4%

Admiitisüado-l:
De 14.01 .2(}13 alé ]:8.02.21)13. Do alia de 2012 aN hoje

Aciotlista de 29.(X;.2(X)6 até ha:je.
Capi[B[ da sociedade -- R$ 1]X).tDO.CX]
Pürticipaçãci dü Nu -- R$ }.{](H,IX)
Peluentual da participação -- lqF

Quotista de 27-05.2(x)7 aü hde.
Ca$)ital da sociedade -- R$ 4-250-0(X),OO
PaniciPüçüo do téu -- R$ 4.[n2.S]x).]x}
Percenunl da pwlicipaçãü -- 9S,S9qp

Djretor
De 14. 10.2t)(H. até 23. 12.201 ]

Adlniili:
De 19. 1 1 .2(D7 até 3 1 .03.2(X)8

oe
Acionista de 3 1.03.2003 até liok-
CaPiMI cla sociedade -- 130-E773fi3 nÇães
Pnlidpaçãn da réu -- 6.4S5.596 ações
Pelcenual da participação -- 4,93%

Sul Bqnnnceíra $/A.
Aciottistü até 30. 10.20[19

Número de anões -- 23.368.4S4
Participação do @u -- 23.1q8.Q7H
Permnwal da pürticipaçãó -J99,25%

Diraor Presülene
... l De 07.(1)fi2{X)4 até 27.03.2(X)fi

Além destes atos, JAcon ALFREDO STorPULS ]<ATPER uti]izou-se do patnmânio destas

pessoas jurídicas para financiar, nos anos de 2010 e 2014;, suas candidaturas políticas e se

afastou apenas formalmente de parte dos negócios, mediante "testas de ferro"

aJ As fraudes e demais crimes relacionados à eleição de 2014, será dueto de requisição de invegtigaçãa
específica.
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Sul IPlüu .4duiiwistrüdarn de Consórtins
Quotista de 2.7.1 ã .lygl üié Imje.
CaPi[ü[ dü sociedade R$ 1-1]23.69ó,0[1
PürtkiPaÇüü da eu: -- R$ 1.tIaS.6q2.{X]
Pêruntual de püuücipWün -- 99,99%

A,cronista até ] fi.07.2D ]2
Núnleno de üçüe$ -- 57.6ç4.õfi2
Pül[iciPÜÇgo do Nu -- 5'7.óg1 .]71
Peiwütuül dü pürticipüÇãó -- 99,99©-

Ad!niliisü-adw
De 27.1 1.1991 aié la.04.2Ulh.

Adnlinistnidor e Ditam Pmsidettte
De 17.05.199fi a 16.07.2012.

RCK Bole (!ümunicacães l,tdii.
Quüiistü de 14.10.2C]i] aH ]»11e.
Capital da saciedade -- R$ 5tl-t)ÜO.tn
PwücipaÇão dü Mu-- R$ 5tXI,m)
Pêrcenlual da püiticipüçãlt -- 1%

Quaüsn de t)2.{1].2u12 ütê lioie.
Capital da saciedade -- R$ 1 -1j]X].[KX].üü
PüíticipaÇãü dü Nu -- R$ 1C).(XX),{X)
Pelueiüual da patticip:ição -- 1%

Iniitivü dupsde ü cünsli.tuiçãü.

!

l

Admil\isuador
De a2.01.2(}12 até lide.
ilnüti'ç.ü desde a coitstitui.çãü

E«em Natura Aiuhientnl l,tda.
Qmntinüde l ].]0.21]il aM !iüle-
Cüpi[a[ da sociedade KS ]tjü.Ot]]].{){]
Püi[iciPaÇ8a dü Mu -- R$ 1 -C]tX],]X]
Pele:enMal da piMicipação 1%,

Mineral Stone Ltdn.
Quotism de [ [- ]C).21)] 1 üH hoje.

Capita! dü saciedade - R$ 1tn.l)[KI,OC}
Pünicipüçâü dü Mu -- R$ 1.0[X].[)t]
Peltenma[ da pwticipaçãü -- ]qP,11 li iva diesde. a cüiwtituicãü.

Adtninistraclm=
lle l].llS.20[3 üté ]iüÓe.
Inalivü ílesde. a cüiistituicãüQuütilila de 09.[)2. !9q$ aM 1 8.a2.2{D]J-

CüPiul da sociedade -- R$ 2S0.(1111).(X)
PaMcipaÇão da du - R$ 2'W.900,0tl
Pefmnual da participação - 99.99% l-bper &lídia Lida.

Quotism de 30.{)1 .21X)8 üté (]g.{)9.20ü8
CaNtaI da sociedade -- R$ 5-000.{X)
Participação dü du - R$ 1 .(X]O.IH
Permnmal da pm'ücipaçãü -- 2{jq?

AdnlinistnidüE
De (H.02. 1.998 aó 25.01.2tXm

Sul F'ilwncdm Pmnntüra de Vendas
Ltda.

QuotiKU üté ]0.1t}.21X)9.
Capital da süciedalle -- R$ 977.{)0Q.IX)
p'üilicipiBçga da réu -- li$ 9.770,üt)
Pem IMül dü pu'liciPÜÇüü-- 1%

Klassul Industrial de.Aliillcntos::S/A,
Acionista até 17.1 ! . 1997.
Nüniem de üçües -- 3.1in.ülX)
Participação do l\éu -- 3.079.91]0 lições
Permntual da pu'ticipação -- 99,35%

Sul l.'inaiiceiin Coh:Fálica Ltda.
Qullüüsu até 30. [ [).21]1H.

CüPiml da sociodade -- R$ 747.028.1 [1
Participação do #H - R$ 7-47n,2g
PÉfu:anual da püt«cipaçãó- 1%

Direlor üté 1 7. 1 1 .1. 997

Lcgcndn
----+ Parlicipaçãn $ücietáxia

- -+ Admiústnlção

O administrador da falência do grupo económico mostrou que o acusado atuava

como administrador de algumas empresas do grupo económico e nas demais figurava

fomialmente como sócio

Inquéritos 3678 e 4600 5
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Jacob AFredo StoRek Kaeíer
Participação indireta nas empresas do

Gnlpo l)iplomata

tb gA - llidutrhi e Coüntlal
Aciwbü alé 16.ü7.2012

Núüxi'õ&üeõa- S7.6q4.6fi2
FaiÜhlâÇhÜih- 57.691.17]
htcxmülÜPatjclPaÇiü-9g.qç%

Allhüi IhÊh- & CJü.Ud&.
CülÉü[ dü neb]dÉ- R$ 3.1W1]0ü;W
PMhpüçhdaiü- R$ 3.0ü9JZnJX)
Püw üwldepilklllÊh -49%

ACF {hdtd Biüzã Lida.
ÜPinlÜmiüdlde- R$ 1ÜJiWW
PMÜjiaÇnXL&Ch-W Ç.WqW
PkrnMualik NtüdWn- g0%

S&iüÜ ã104,n12 Üé 25.11Ú.2012

CapMüsüclabü- RS !4.1WIWW
Pmiciplçh A. ]L & Ci& - R$ ] 3.g78.767.U)
fhNÜnUlüFnü;j-E=i- OgJPg%

liüún ii AtHüíh Liü.

CWJM&$MdüÜ- © twDnW
Fuílicjp#n A ](& Ciü: - R$ 99.gHB]
Püccüiu üpaücipaÇão- 9q.99%

1)1AI. , !Vsldb!!!çb: Abuse l..üebüa Ll&.
CapMüsüdük- R$ 3.W)JDH)W
FMicipü$ü A. IL & Ota.- R$2.ggg.qq&W
Pa eüiwlüF'L;l-ü'.- qq.g9%Fiel Cwürdo deCenhwWveb e

TnuisDoltn Ltdi.
CiMalü wnedadc - R$ 3aü.IXI).«l
hitic®Çh Acr -uln.üw.w
ktuiitud de pwüilüçn- g9%

hdusüb e Cüiu&do Leda.

QPhlümiübk- ©S.Ó15.8WW
Püüipüçn lh IhcKm - R$ 1SS9.6RIW
PaccMuülüpüiddpüçM- 99%Aeiworh Redeiul Oue dü Pbnaüá. Lüa.

C©Müsüdühü- RS iWIWW
FwWpüçãaA. X.&OL-R$ qç.gQ9lM
Pa:wntwldepnüqliçh- qg,gç%

HnluíuU Qwüçtl Cewab Lüa.
c@düsüdak- R$ iw.aww
F'Micipiçh A K- &Gn.- R$ 99.999JH
Pa EiiM&paülnçH- qg.qg%

ku Vida Aerüimuárh Lida.
C#inl ibiacietlde- R$ 1.WÜJIWJÜ
lbüdpüç Dip nM- R} l.g39.W!.úü
hcMuülthPwlkiPÜÇb- q9.qq%

Uoliwula (hüe AslcHkwü Lüa.
C#MüsMabk- RS IWIWW
FMbPÜÇhAK&aa.- B W.gWW
Fa t111nldepüÜj;e=- 99.99%

Alll\:ün Eiieedurlü e Eldrlddade Ltü.

CWiíül tb sücictMe - RS 47.52ülX)ü.M
lbrddluçãü Dilúunün - R$ 47.S 17.alIaM
PütnttuallHüidiuçãü- gg.q9%

EI«n,x Servi«is Eléüiüüs Li4õ,
CiPMÜsMabk- W ianlnlW
PMiciPaÇ30 A. K. &0a.- R$ 9q9.999,W
PaüeütMüpaüipaCb- g9.99%

ACT Fbnwnh )kmnül Uda.
C4italü swialde - RS 1.(100.11W.«l
lbiidpüçMDlphiiM-R$ 999.999#l
FÜcu:ual puticlllüÇão - g9,99%

Nos tempos devidamente registrados nos inquéritos em anexo', o denunciado,

com o propósito de saudar credores e transferir recursos para si, familiares e terceiros,

estruturou verdadeira blindagem patrimonial de forma que as dívidas se concentraram nas

empresas submetidas ao pedido de recuperação judicial e parte dos ativos e de suas atividades

económicas ficaram em outras empresas do grupo familiar, além de outras práticas lesivas a

credores e em benefício próprio, abaixo narradas

Nesse esquema, as empresas utilizadas para absorver o passivo do grupo, são as

4 Toda documentação desses autos consta dos inquéritos que instruem a denúncia ora apresentada

Inquéritos 3678 e 4600 6
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seguintes (i) DIPLOMATA S/A INDUSTmAL E CouEKcim,; (ii) KLASSUL INousTKim, DE Ai.iwENvos S/A;

(iii) ArTlvARE ENCENA,\KiA E ELETNclDADE LIDA; (iv) JoRN.u, HOJE LEOA; (v) Pu'ER MÉDIA LmA.,

todas objeto de pedido de Recuperação Judicial. Destas, a DIPLOMATA foi substancialmente

descapitalizada e as demais já se encontravam inativas por ocasião do pedido de Recuperação

Judicial, o que deixa claro e evidente o dolo do denunciado.

No curso da ação de Recuperação Judicial, houve uma série de manifestações

indicativas de irregularidades com potencial repercussão na seara criminal, praticadas antes e

depois da concessão da Recuperação Judicial --, feitas pelo administrador designado pelo

juízo, pela auditoria que subsidiou o Ministério Público do Estado do Paraná e por credores
diversos.

Os administradores nomeados no Processo de Recuperação Judicial narravam

imensas dificuldades no trabalho, por falta de apresentação de documentos, mesmo após

terem instado os responsáveis pela empresa reiteradas vezes a fazê-lo, tendo chegado à

promoção de medida de busca e de apreensão, igualmente iníiutífera.

Com a convolação da falência, Luís Cláudio Montori Mandes assumiu a função

de administrador, ou, como se intitula, de responsável técnico da administradora judicial.

Reportou diversas fraudes praticadas pelos gestores nas empresas do grupo económico,

descritas nos tópicos seguintes no que pertine à conduta do parlamentar denunciado, diante

do desmembramento da investigação, e juntou laudos periciais para corroborar suas alegações

(Cf. depoimento de fls. 862/863 e fls. 867/869).

O parecer da auditoria que assistiu o Ministério Público do Estado do Paraná

narra que houve sistemáticas omissões na apresentação dos documentos contábeis

obrigatórios, mesmo após o administrador-judicial ter instado à correção de tal conduta.5 Da

mesma forma, não foram apresentados documentos comprobatórios de propriedade de bens

moveis e imoveis

Posteriormente, em razão dos graves fatos achados pelo administrador, o

Processo de Recuperação Judicial foi convolado em falência.'

5 Fls. 236/237, do arquivo 0037328-89.2014.8. 16.0021 Parte l .pdf. presente na mídia digital juncada à fl. 814,
do INQ 3678.

6 Cf. sentença no processo 24946-35.2012.8.16.0021, cuja cópia está a fls. 11-181 do ÍNQ 4600 e na média
digital de f1. 8 14, do INQ 3678.

Inquéritos 3678 e 4600 7
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A sentença destaca diversas ocorrências. Menciona omissão de entrega dos livros

e das escriturações contábeis, e que "...ínzímer'czs s//fiações país»e/s de invesrigaçâo

deixarartl de receber l"esposta conclusiva por culpa única e ncclusivct das Recuperandas, que

deliberadamente sonegaram informações e documevttos" .

Além da omissão na prestação de informações, destacada em duas oportunidades,

a sentença aülrma que houve fabricação de cenário de dificuldade empresarial, que decorreria

da crise mundial, mas que, em verdade, é originada de uma sucessão de atos preordenados

para cometer os ilícitos ora denunciados, conforme ilustram os trechos abaixo transcritos:

'42 -- As manobras utilizadas revelam uma administração que, antevendo as

intempéries do porvir, buscou brindar, desviar e esvaziar tudo aquilo que as

Recuperandas ainda tinham de valioso em lavor das otltras coligadas.

43 -- Assim, foi trazido à baila um coqunto de operações societárias que

importaram no ''desmctnche'' da ati'cidade empa"esariat acclusivamente em

bene$cio da família Kaefer.

44 E, consequentemente, inxerossÍmil que após todas as condutas praticadas

pretneditadamente - contra suas próprias empresas venham agora os
representantes falar em ''recuperação" ou "soerguimento". Tat alegação soa, a

um só tempo, estrclnha e contradiz(ária, principalmente qtlando cona'ontada com

os fatos que se seguem abaixo, a ensejar se não a tentativa do bene$cio pela

própria torpeza, o abuso do direito e, por conseguinte, a inÜ'ingência à boa JÓ,

aos bons costumes e àJ:unção social.

Não obstante a anulação pelo Superior Tribunal de Justiça da decisão de
convolação da Recuperação Judicial em falência', como se verifica nos autos do Recurso

7 0 exame da decisão do Superior Tribunal e Justiça evidencia que a anulação do superveniente decreto de
falência deu-se pela não observância da deliberação da assembleia de credores.

A ementa do julgado é claríssima, no particular:

"RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIMGIDO CONTRA A DECISÃO QUE
CONSOLOU A Recuperação Judicial EM FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA CONVOCAÇÃO DE NOVA
ASSEMBLEIA DE CREDORES QUANDOANULADA AQUELA QUEAPROVARA O PLANO DE Recuperação
Judicial. INEXISTENTE QUALQUER UMA DAS CAUSAS TAXÀTIVAS DE CONVOLÀÇAO.

1. No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do
plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitada, cabendo ao magistrado apertas o controle de

Inquéritos 3678 e 4600



MINISTÉRIO PÚBHCO FEOERAL
PROCURAOORIA-GERAL, OA REPÚBI,ICA

Especial n. 1 .587.559*, a responsabilidade penal do acusado está plenamente materializada no

cona unto probatório coligido aos autos dos Inquéritos 3678 e 4600

Observa-se, assim, que a condição objetivo de procedibilidade está satisfeita pela

prévia concessão da Recuperação Judicia], na forma do art. 1 80 da Lei 1 1 .10]/20059

Destaco, ainda, o incidente processual 37356-57.2014.8. 16.002 1 '', movido contra

M,4KOEL DIAS MaDEiRos. Neste processo, comprovou-se que MAGOEI. DIAS MEDuiKos era

formalmente participante ativo da estrutura societária do Grupo Económico Kaefer, mas, na

verdade, é tecnicamente analfabeto, não tem património e assinou todos os documentos

relacionados ao Grupo por ser motorista e amigo do ora denunciado

Esta ampla narrativa dos fatos que contextualizam os crimes imputados nesta

denúncia ao acusado evidenciam ajusta causa para a persecução penal e o inequívoco intento

criminoso do denunciado

.egalidade do ato ju} idico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado rlo princípio
:ia preservação da empresa e conseclária ntanutenção das fontes de produção e de trabalho.

2. Nessa perspectiva, sobressai a obrigatoriedade da convocação de nova assettlbleia qtlando decretada a
utilidade daqliela que aprovara o plano de recuperação e que, cortsequentemerite, implicará a preclasão lógica
das objeções suscitadas por alguns credores.

}. No caso concreto, o magistrado, após considerar ntlla a assembleia geral de credores que aprovara o plano
;le reestruturação, não procedeu à nova convocação e, de ofício, convocou a recuperação em .falência, sem o
amparo nas hipóteses taxathas insertas nos incisos ] a ]y do artigo 73 da Lei 11.]01/2005, quais soam: (i)
deliberação da assembleia geral de credores sobre a inviabilidade do soerguimerito da sociedade empresária;
(ii) inércia do dwedor em apresentar o plano de reestrtlLuração tto prazo de 60(sessenta) dias contado da
decisão deferitória do processamento da Recuperação JKdiciat;(iii) rejeição do plano de recuperação pela
assembleia geral de credores, ressatvada a hipótese do coam dowrt(artigo 58, $$ 1' e 2', da Lei 11.10]/2005);
e(iv) descumprimerllo settl justa causa de quatqtler obrigação assumida pelo dwedor no plano, durante o
período de dois anos após a concessão da Recuperação Judicial.

5. Em vez da consolação da recuperação etn fatêricia, cabia ao magistrado stlbmeter, rtovatltente, o plano e o
collteúdo das objeções suscitadas por alguns credores à deliberação assembLear, o que poderia ensqar a
rejeição do plano ot{ a ponderação sobre a in'piabitidade do soerguimento da atividade empresarial, hipóteses
estas autorizadoras da quebra. Ademais, caso constatada a existência de matérias de alta indagação e qtle
reclattleltt dilação probaíória, incumbir-lhe-ia remeter os interessados às vias ordinárias, já que o plano de
recuperaçãolora aprovado sem qtlatquer impugnação.

6. Rectlrso especial pro'pide a Dm de cassar a decisão de consolação da Recuperação Judicial em falência e
deterrliinar que o magistrado de primeiro grata providencie a convocação de nova assembleia geral de
credores, dando-se prosseguimento uofeito, nos termos da Lei 11. 10]/2005.

(REsp 1587559/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe
22/05/2017)
8 Cópia do acórdão foi anexada a esta denúncia.
9 Art. 180. Á sentença que decreta a Íalêttcia, concede a Recuperação Judicial ou concede a recuperação

extrcÜudicial de que trata o arl. 163 desta Lei é condição objetivo de punibilidade das ittfrações penais
descritas nesta Lei.

1 0 Cópia autuada no MPF em 06/05/20 1 6, ora anexada
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Procede-se, a seguir, à imputação ao denunciado de cada uma das condutas típicas

e dos elementos de prova que as fundamentam.

II - DOS (:RIMOS

II.I. CRIMES DE INDUÇÃO A ERRO (SONEGAÇÃO E OMISSÃO DE INI'ORMAÇÕESr'

bacon ALFREDO STorrELS KAEFER, com vontade livre e consciente e em unidade de

desígnios com Clarice Roman':, no período compreendido entre novembro de 2012 e

20.10.2014, em Cascavel (PR), nos autos do processo de Recuperação Judicial n' 24946-

35.2012.8.16.0021i3, na condição de administrador de fato das empresas (i) DIPLOMATA S/A

INOUSTRIM E COMERCIAL; (I1) KI,ASSUL TNDUSTNAL DE AUMENTOS S/A; (II1) ATTIVARE ENGENHARIA E

ELETmclDADE LIDA; (iv) JoKxm- HOJE LIDA; (v) ]J&:'ER MéDiA LEDA, que são integrantes do grupo

económico por ele liderado, sonegou e omitiu informações com o fim de induzir em eno o

Juiz, o Ministério Público, os credores, a assembleia-geral de credores, o Comitê e,
sobretudo, o administrador-judicial.

De fato, o administrador judicial, necessitando de documentos para auditar a

situação das referidas empresas que haviam pedido Recuperação Judicial, solicitou ao

respectivo gestor a partir de novembro de 2012 documentos que toda empresa deve

obrigatoriamente manter atualizados, segundo a lei vigente, e à disposição para fiscalização e

controle, notadamente em processos judiciais, a saber, como se extrai da sentença: " . . . /ívros

razão e .Hscais, na sua maioria, além de documentos outros, tais como, contratos bancários

(BicBanco, por ucetnplo ) e relatórios $nanceiros, comum a qualquer tipo de empresa. Cabe

ressaltar, que os livros solicitados pela Administradora Judicial são obrigatórios, a saber,

Livros de escrituração contábit (Livro Diário e Livro Razão), conforme art. 1.180 do CC e

11

12

13

Lei l l . IO1/2005:

Indução a erro

AH. 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de
recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fím de induzir a erro o juiz, o Ministério
Público, os credores, a assembléia-geral de credores, o Comité ou o administradorjudicial:
Pena reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Clarice Roman não está sendo denunciada nesta sede processual, pois há pedido de cisão da investigação e,
por via de consequência, da persecução penal.
A cópia deste processo de Recuperação Judicial está a fls. 11-18 1 do INQ 4600 e na mídia digital de fls.

814 do iNQ 3678.
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art. 2' da Instrução Normativa RFB 1. 420/2013, que institui a Escrituração Contábil Digital

(ECD); e os Livros de Escrituração Fiscal(Livro Registro de Entradas, Livro Registro de

Saídas, Livro Registro de Apuração do IPI, Livro Regisü'o de Apuração do ICMS, Livro

Registro de Inventário, Controle de Crédito de ICMS do Atino Permanente CIAP), previsto

na cláusula 7' do Convénio }CMIS n' 143/2006"

Diante da omissão, o administrador judicial relatou a impossibilidade de entregar

a auditoria, descrevendo ao Juiz que não tinha tido acesso aos documentos necessários. O

Juiz emitiu ordem judicial para entrega dos documentos três vezes (no início de 2013, em

04.08.2014 e em 15.09.2014). O acusado sonegou as informações.

A seguir, o Juiz determinou medida de busca e apreensão e novamente os
referidos documentos não foram encontrados nem foram entregues pelo respectivo gestor,

caracterizando-se novamente o crime de sonegação de informações.

Cada uma destas condutas criminosas do acusado que era gestor de fato de

cada uma destas empresas -- , praticadas de modo permanente, é punida como crime

tipiHlcado no art. 171 da Lei ll.IO1/2005.

Como acima referido, as informações omitidas e sonegadas pelo acusado em

cada uma das oportunidades descritas haviam sido formalmente solicitadas a ele pelo

administrador judicial, durante o referido Processo de Recuperação Judicial, que delas

necessitava para cumprir ordem judicial necessária à solução do processo. O acusado, em

coparticipação com sua esposat4, omitiu e sonegou as informações várias vezes, como está

comprovado nos autos do Processo de Recuperação Judicial e consta da sentença judicial de

convolação da falência, aqui aproveitada na narrativa dos crimes e como indicação da

dinâmica da conduta criminosa do acusado naquele processo:

31 -- No que tctnge à dilficllldclde de acesso às inlbrmações, verifica-se que tctnto

o Administrador Judicial substituído, quctnto o anual, reclamaram da postura das

Recuperandas. Vale conferir:

(i) Em 12/03/2013, o Administrador Judicial l)atei Pessali informa:

'para que o Àdnlinistrador Judicial ctlmpra as suas

obrigctções, cls Recuperandas devent entregar todos os

documentos contábeis hábeis para formar o relatório, contudo,

14 Que será denunciada no foro próprio
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cis ntesmas permaneceram inertes não informando os dados

necessários" [mov. 1226. 1, pág. 13]i

(ii) Ent 21. 03.2013, o Sr. Darei Pessali cOrRIa o seguinte

'J\)ram realizadas várias solicitações de documentos para as

Recuperandas, uma delas em novembro de 2012 [...]
dil"etamente a Sra. Ctarice Roman, solicitação esta que não joi

de-vidamente atendida, já que as Recuperandas permctneceram

inertes r. . . l

Ent um segundo momento, ocorreu uma nova solicitação de

esclarecimentos entregue nova+ltente em mãos para a sócia-

administradora, sendo concedido o prazo de 05(cinco dias)

contados a partir de 25 de /evereiro de 2013 [...] Entretanto,

aos 28 de dias do mês de fevereiro do ano corrente as
Recuperandas apresentaram uttla solicitação de
esclarecimentos quanto aos docurtlentos [...] Ta] esclarecimento

foi replicado em 05 de rtlclrço de 2013 [...] Em ]] de março de

2013.foram en piadas.

(iii) alguns documentos requeridos, entretanto, cl grande maioria dos

docurtlentos solicitados até a presente data não foram entregues'' [mov.

1292.1, pág. ll e 12li

(iii) Mesmo após ordem judicial, mov. 1295.1, as Recuperandas continuam

sonegando informações, conforme demonstra outra tnanifestação do Sr. Darci

Pessali prestada em 01. 04. 2013:

'ent que pese todos os es/terços [...] visando a obtenção dos

documentos necessários [...] a maioria deles não são

apresentados pela recuperando, impossibititando assim que ela

seja realizada deforma mais completa" [mo-v. 131 7, pág. 5]i

l0.06.2014, e após a sltbstituição do Administrador Judicial, a

apresenta, detalhadamente, as informações e documentos que

(iv) Em

Deioitte
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necessita para responder os questiortamerttos do Juízo, inclusive aqlieles

relacionados a denúncia dos credores [mop. 4019Ji

lv) Em 22. 07.2014, a Detoitte just$ca o atrctso na eyttrega do relat(brio pela
demora das Recupercwtdas na entrega dos documentos solicitados:

Importante esclarecer que até o momento .foratl't trocados 180

(cento e oitettta) e-mail entre as Recuperctrtdcts e a
Administrcídora Judicial. Segundo informações das
Recuperandas, grande parte do material que resta ser enviado,

seria entregue no dia 18 de julho, o que não ocorrera'' [ mov.

4599.1, Pág. 5J;

lvi) Em 04.08.2014, este Juízo determinou que toda a docuytlentação fosse

apresentada pelas Recuperandas [mov. 4726. 1J;

(vii) Em 15.09.2014, o Administrador Judicial apresentou relatório

ptetiminar, informando que inúmeras questões restaratn inconclusivas porque

documentos essenciais não .foram entregues pelas Recupel"andas [mov.

4868. 1J;

(vivi) Em 16.09.2014, mais uma pez o Juízo determinou a entrega da

documentação em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de busca e ctpreensão

[mov. 4872. 11l

(i)c) Em 24. 09.2014, o Administrcldor Judicial consigna o seguinte

Compulsartdo os autos, verifica-se que os documentos

entregues pelas Recuperandas(ainda que parcialmente) não

são su$cientes para a conclusão dos trabalhos. Adentais,

registra-se que outros documentos descritos taYtlbénl Juram

solicitados, tendo sequer sido apresentados". Novatnente

apresenta lista detalhada dos documentos faltantes [mov.

5219. 1]
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l)c) Diante da inércia, joi ocpedido o tttandado de busca e apreensãoÍmovs.

5219. 1 e 5233.1]. Nen'L assim os documentos apareceram, Jhto que demonstra

a sonegação intencional de informações.

oci) Na apresentação de seu relatório $nat, em 20.10.2014, o Adm

Judicial cortsignct o seguinte:

Inistra.dor

Desde o início de seus trabalhos, a Administradora Judicial

procttrot{ ser o mais $exívet possível para ucecttção dos
trabalhos sempre buscando a celeridade do processo, mas

segundo as Recuperartdas alara de ''funcionários" para gerar

relatórios solicitados, sempre joi o maior impeditivo para a

execução adequada dos trabalhos além de alegados erros no

sistema não constatados pela Administradora Judicial. Disto

resultou na medida de busca e apreensão. Essa AdYtünistradora

Judicial acontpanhada pelo seu Auxiliar Jurídico e pelo Oficial

de Justiça, dirigiu-se a sede da empresa. Nesta diligência

reiterou pedido de solicitação de documentos que jó hctvictnt

sido requeridos [...] concedendo quase uma semana para as

Recuperartdas gerarem as in#orntações pendentes e necessárias

à conclusão dos trabalhos. Porém, mesmo após esse prazo

adicional, as Recuperandas dei)caiam de fornecer informações

completas, limitando-se a entregar tão somente .fiações de

n'teses como ''amostra'', que em nadct contribuem'L para a

$natização dos trabalhos. [. ..]

Um trabalho de perícia contábit não se Jaz con'l antostras e

extrapolações, mcls com documentos completos, anuais e

preferencialmente auditados. Finalmente, não se argumente

que a documentação solicitada era complexa e/ou deveria ser

enviada em padrão exigido pela Administradora Judicial.

E)ca., tratava-se de ti-vãos razão e .Rscais, na sua maioria, aléns

de documentos outros, tais como, contratos bancários \

r
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(BicBanco, por exemplo ) e relatórios .Rnanceiros, contém a

qualquer tipo de empresa.

Cabe ressaltar, que os livros solicitados pela Adminish'adora

Judicial são obrigcltórios, a saber, Livros de escrituração

contábil (Livro Diário e Livro Razão), conforme art. 1.180 do

CC e ctrt. 2' da Instrução Normativa RFB 1.420/2013, que

institui a Escrituração Contábil Digital(ECD); e os Livl'os de

Escriturclção Fiscal(Livro Registro de Entradas, Livro Registro

de Saídas, Livro Registro de .Apuração do IPI, Livro Registro de

Apuração do ICMS, Livro Registro de Inventário, Controle de

Crédito de ICMS do Atino Permanente CIAP), previsto na

cláusula 7' do Convénio ICMS n' 143/2006. (g.n.) [tnov.

5928. /7 (grifos do original suprimidos).

A omissão e a sonegação de informações estão comprovadas nos autos do

Processo de Recuperação Judicial. Estão relacionadas aos fatos descritos no preâmbulo desta

denúncia (item l da presente denúncia). Os depoimentos dos sucessivos administradores

judiciais e demais testemunhas evidenciam a prática do crime e o modo de atuação do

acusado (conferir depoimentos de fls. 468, 5 1 8, 522, 862, sem prquízo da inquirição que será

feita no curso desta ação penal).

No relatório de responsabilidades apresentados pelo administrador judicial

(mídia anexa), a insistência da primeira administradora judicial e a recusa são igualmente
enfatizadas:

De acordo com a Lei n' ]]. IO1/2005, as recuperandas têm obrigação

legal de ntanter a escrituração regular de seus livros e lfornecê-los,

além de outras informações, sempre que requisitados. Entretanto, a

Adntinistradora Judicial à época (Delloite) não teve acesso às

inforrtlações e documentos solicitados, os quctis declararam em seu

relatório que .foram sonegados patos controtadol"es dcts devedorcts, o

que diÕcultou a investigação e justi$cou o atraso na etttrega do
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relatório. Relata nos autos que foram trocados mais de 180 e-mail's,

aléttt de terem sido intimadas judicicllmente e, por Pm, expedido

ntandado de busca e apreensão, porém, nem assim a documentação

joi eyttregue. "

O especial ülm de agir do acusado, ao omitir e sonegar as informações

requisitadas pelo Juiz nos autos do Processo de Recuperação Judicial, era induzir a erro os

atores processuais, a saber, o juiz, o Ministério Público, os credores, a assembleia geral de

credores, o Comitê e, sobretudo, o administrador-judicial.

Duas circunstâncias revelam a culpabilidade do acusado: ele tinha ciência

inequívoca da requisição judicial dos documentos, pois houve pelo menos três ordens

judiciais de entrega dos documentos e também mandado de busca e de apreensão, todos

infrutíferos. Ademais, os documentos são obrigatórios e exigidos por lei de toda e qualquer

empresa, de modo que a sua omissão e sonegação caracteriza inequívoco interesse em

esconder a real situação escritural das empresas no processo de Recuperação Judicial.

A responsabilidade pessoal e criminal do acusado é inequívoca, porque ele era o

administrador de fato da empresa e agiu em coautoria com a pessoa que foi formalmente

intimada para entregar os documentos. Darci Luiz Pessali, Raymundo Galho Sobrinho, José

Edson Ramiro, Luas Claudio Montori Mendes aíirmam que a saída de JAcon KAEFER da

administração das empresas do Grupo foi meramente formal. Este fato também foi apontado

na petição de fls. 295/435, que relata que o denunciado participava de reuniões e de encontros

como responsável pelas empresas, mesmo após o seu desligamento formal.

No mesmo sentido, o sítio sobre a Recuperação Judicial do grupo económico,

contém laudos periciais produzidos por auditores independentes''. Do laudo especificamente

produzido sobre o acusado, colhem-se os seguintes excertos:

Quesito 1 -- 0 Sr. JACOB ALFREDO STOFFELS K.AEFER, possuía participclção

acionária em ctlguma das empresas enxol-vidas na sentença de quebra? Se sim,

gzzais?

1 5 Gravados em mídia anexa à inicial
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Resposta -- Nos diagramas elaborados no início deste laudo,

demonstro as participações acionárias e na adtninistração de todas

as sociedades envolvidas na sentença de quebra. Observa-se a sua

participação em 33(trinta e três) empresas do Grupo Falido
Diplomata/Kaefer.

Quesito 2 Dentre as empresas que o Sr. JACOB ALFREDO STOFFELS

K.AEFER possuía participação como sócio, qual a origem do capital utilizado

para integralizar suas quotas ?

Resposta A análise dos registros contábeis das pessoasjurídicas eo

exctme das declarações do imposto de renda da pessoa $sica
entregues pelo Sr.Atfredo à Secretaria da Receita Federal Mov.

50.37, 50.40, 50.41, 50.42, 50.45 e 70.11, demonstram que a

ala'pancagem lfinanceira do Grupo Diplomata/'Kaelér joi centrada enl

capital de giro de terceiros.

Referidos documentos mostram que o Sr.Aljredo fazia negócios, abria

empresas, quase sempre com dinheiro de terceiros. Capital de giro

próprio, investimento do sócio nos negócios, (dinheiro do próprio

bolso), quase sempre zero. (...)

Quesito 24 -- Quem efetivaYttente exercia a administração das empresas

enfio!-vidas?

Resposta -- Independentemente das empresas terem administradores

eleitos e/ou designados no contrato social, que eram responsáveis

pela gestão do dia a dia das sociedades as quais representavam, o

Sr.Jacob At#edo Stof$els Kaefer era o conlartdante supretno de todo o

Grupo Diplontata/Kaefer.

E, por flm, o próprio acusado afimlou ter-se retirado da sociedade, mas
continuou a administra-la, confomle este trecho destacado de sua fala, transcrito no item 78

da sentença:
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E natural que queira preservar as suas empresas e não deseja em

nenhum momento que a exposição de sua imagem e do seu nome em

função deste '' termómetro da oscilação popular'' cl@te ou prejudique

as suas empresas, por isso é qtle colocou a sua companheira con,lo

sócia e acionista em seu lugar e inclusive, teta't procuração dela para

administração da empresa, também não é novidade para ninguéttl

(por isso mesmo que foi veiculado na imprensa)".

Uma vez demonstrado que JAcoB AtnuDO SToprn.s KAzpcR omitiu e sonegou

informações no processo de Recuperação Judicial, com o flm de induzir a erro o juiz, o

Ministério Público, os credores, a assembleia-geral de credores, o Comitê e, sobretudo, o

administrador-judicial, condutas perpetradas de modo permanente, ele incorreu diversas

vezes na prática do crime tipificado no art. 1 71 da Lei l l .IO1/2005.

I1.2 - CRIME DE FAI.SIDADE I DEOI.ÓGICA

JAcoB ALFREDO STOPPELS K.crer, dotado de vontade livre e consciente, em pelo

menos uma oportunidade, a seguir narrada, inseriu declaração falsa, com o ülm de alterar a

verdade sobre fato juridicamente relevante. Ao agir deste modo, praticou conduta que

caracteriza o crime de falsidade ideológica, tipiHlcado no art. 299 do Código Penal ''.

O acusado fez inserir MAnoEL DIAS MIEDnKos como sócio e administrador da

KLASSUL INDusTlilAL OE AumENTos S/A, empresa que teve origem na mudança da razão social da

Dipi.OMniA AGRO INOUSTmAt S/A, na Junta Comercial do Estado do Paraná, nos seguintes
momentos " '

16 Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o Hm de prdudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.

17 As duas circunstâncias são narradas para a compreensão dos fatos, mas se imputa apenas a segunda
alteração, uma vez que a primeira está prescrita (art. 299 c/c art. 1 09-lV. ambos do Código Penal).
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em 19 de junho de 2008, mediante transferência de 1.550.000 ações ordinárias

nominativas cedidas por Flávio Campos Ruiz, equivalente a 50% (cinquenta por

cento) do capital da Companhia, permanecendo na sociedade até 10 de dezembro de

2.009, quando transferiu as mesmas ações para a empresa Alfredo Kaefer & Cia.Ltda.

M.\J.roem DIAS MEDnKos reingressou em 06 de agosto de 2.01 1, mediante transferência

de 1 .550.000 ações ordinárias nominativas cedidas por Albedo Kaefer & Cia. Ltda.

Em 23 de dezembro de 2.011 transferiu 1.549.000 ações para a Sra.Clarice Roman e,

em 12 de julho de 2.012 transferiu o restante da sua participação para a Sra.Clmice

Roman e para a Diplomata S/A. Industrial e Comercial.

Ações.

no Incidente processual 3 /3)6-3/.2u14.8.1(1).0021 (cópia autuada no MPF em

06.05.2016, ora anexada), movido pelo Ministério Público Estadual contra MANOEL DIAS

MEDnRos, comprovou-se que ele era fomlalmente participante ativo na estrutura societária do

G/"upo -D@/oma/a/Ka(:Áex, mas, na verdade, trata-se de pessoa praticamente analfabeta, sem

património e que assinou todos os documentos relacionados ao Grupo DipLouATX/K,UFER por

ser motorista e amigo do ora denunciado.

O depoimento de M.çt.ion, DIAS MEDnRos -- que consta da mídia juntada a esta

denúncia, em especial no trecho conespondente a 1 '30", a 3'25"-4'10" e a 5' -- deixa claro que

sua presença no contrato social deu-se no interesse e a pedido do acusado. Também esclarece

a circunstância de que o acusado usou a amizade e a pouca instrução de seu amigo (que é

analfabeto) para alcançar este Hlm. O depoimento de MANOEL DIAS MEOKiRos demonstra, ainda

que tais assinaturas se deram na presença do acusado.

A participação de MANOKI. DIAS MEOEiKos na empresa era de mero "testa de ferro

e ocupante formal -- não real -- de ftlnção na empresa, como Ihe foi pedido pelo acusado,

como consta do laudo produzido no Processo de Recuperação Judicial:

Quesito 3 Entre 2011 a 2013 a empresa Klassul teve alguttla ati'cidade

económica? Se positivo, joratt't praticados pelo Sr.Manoet? Se sim, podem ser
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caracterizados como .hauduterttos? O Sr.Manoet teve participação na crise do

Grupo Diplomata? O Sr.Manoel administrou a empresa Ktassul?

Resposta -- Neste período, qtle corresponde a segunda participação do

Sr. Manoel na sociedade, a empresa não teve quctlquer atividade

operaciortat. Manteve-se ittcitiva, gerertciando seu passivo e, apenas

demonstrando em seus balanços vcttores patrimoniais de contas a

receber com partes relacionadas, imobilizado, dívidas tributárias e

com instituição .Rnanceira. Nenhuma atividade de compra, venda,

produção ou intermediação de atividade operacional joi reatizadct.

O Sr.Mandei assutniu a Vice Presidência da Companhia ent 19 de

junho de 2.008 e não localizem documento posterior que compro'pe a

sua saída do cargo. Em 06 de agosto de 2.011 quando houve o seu

reingresso, constava como Diretora Presidente cl Sra. Clarice Romctn

e como Diretor Superintendettte o Sr.Raymundo Gattio Sobrinho. (...)

Qtlesito 5 0 Sr.Manoel recebia pró-tabore, ot{ algurtl tipo de gratificação da

empresa Klassul?

Resposta -- Não hã registro nertl indícios que o Sr.Manoel tenha

recebido pró-labore, distribuição de lucros, gratificações ou,

qucttquer outro tipo de retttuneração da Klassul nertl de qualquer

outra empresa do Grupo Diplomata/Kclefer.(...)

Qtlesito ]2 -- Qual é a origeYtl do capital utilizado pelo Sr. Manoel para adquirir

as quotas da Ktctssul?

Resposta Não há registro de movimentação .Rnanceira envolvendo

as negocictções de compra e venda de ações praticadas pelo Sr.

ManDeI. Há indícios que rtetthunt -valor fnanceiro tenha sido
tnovimentado. As transições descritas em alas não tiverant as

correspondentes entradas e saídas de rectlrsos das pessoas $sicas e

jurídicas envolvidas. Sequer o Sr. Manoet apresentou declaração do
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imposto de renda, mesmo eslartdo obrigado, conforme constata-se

pelos Mov. 71. 7 a 71. 11.

Entendo que tais movimentctções tiYtham por objetivo a tentativa de

confundir e/ou, de dijicuttar o etltendirnento de terceiros interessados

(credores), dentre os qtlais o Fisco e Instituições Financeiras.

O Sr. Mctnoel participou como acionista, vice pl'evidente e até como

secretário em algumas assembleias, como provant as alas lavradas

nctquetas oportunidades. Agora, se ele joi iludido e/ou usado con'lo

um "mero testa de ferro'' como salientado pela Administradora

Judicial no Mov.14.1 itens 13, não me cabe tal conclusão. Pelo

depoimento prestado por ete, que faz parte dos Autos, pelo

relacionamento pessoal que ete disse ter com o Sr.Jacob At»edo

StofÍets Kaefer, pela sua reconhecida bai:ca escolaridade, h(i fortes

indícios que isso elétivamente tenha ocorrido.

Quesüo 13 Qual a origem do património do Sr.Manoel?

Resposta Não há in$orntações no processo nent fora dele que o Sr.

Manoet seja detentor de algum património. Pelo que já Joi dito, há
indícios que as transições acionárias ocorridas, envolvendo valores

de compra e venda de ações de R$ ].550.000,00 (UTtl ntilhão e

quinhentos e cinquenta mil reais), não tiveram cotltrapal"tidcl eYtt

entradas e sctídas efetivcis de recursos $nartceiros envolvendo as

pessoas $sicas e jurídicas participaYttes dos referidos alas.

As alegações finais do Ministério Público do Estado do Paraná, no incidente

processual 37356-57.2014.8.16.0021, relativo a MANOKL DIAS MEDEiKos, conoboram estas

constatações:
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d) M,4NOEL DIAS MEOEIRos nunca recebeu qtlatquer valor ou favorecimento

da empresa Ktassul ou de quatqtter outra empresa pertencente ao Grupo

Diplon'Lata;

Assim como a Administradora destaca ao e-vento 14.1 e o Perito ao

sequencial 153.1, há fortes indícios de que o Sr. Manoet tenha sido usctdo

pelo Sr. Albedo Kaefer como " mero testa de ferro'' , como " tarada".

O depoimento do Requerido evidencia que ao assinar os docuntentos

entregues pelo Sr. At#edo Kaefer acreditava que estava recebendo alguntas

quotas de uma empresa, mas não tinha conhecimento do que realmente

estava assinando, jó que não sabe ler, tampouco no que consistia, de fato,

' receber quotas'' de uYtta sociedade.

O Sr. Manoel esclarece que nunca desempenhou qualquer função junto a

Klassut tampouco recebeu qualquer valor ou javorecimertto desta o que

de fato joi evidenciado após ct instrução, principalmente pelo perito(seq.

153. 1) sendo que ainda acrescenta que na época trabalhava como mero

motorista.

Tclnto desconhecia o Requerido no que consistia '' receber atguntas quotas''

da sociedade que não pagou pela aquisição das ações, posto que não h(í

registro de movimentação envolvendo as }legociações de compra e venda

das ações, ou seja, não ocorreram as devidas entradas e saídas de
recursos das pessoas $sicas e jurídicas envolvidas.

Também não poderia ser diferente, jó que o Requerido não possuía, riem

nunca possuiu, condições financeiras de arcclr com o rtlontante de R$

1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta tl'til l"Cais) refez"ente a

aquisição das ações. Segundo qtle o Sr. Manoet sequer tinha conhecimento

que ao assinar os documentos entregues pelo Sr. Alfredo Kaelêr deveria

pagar tal ntontctnte. Por Pm, se o Requerido não tinha conheciTtlerito no

que cortsistict " receber quotas" , tampouco que tinha que pctgctr pelas ações

recebidas, por óbvio que não saberia que deveria declat'ar em seu imposto

de rendct tais transctções.
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Tudo indica que o Sr. Albedo Kaeler, por ter conhecimento da pouca

insh'ração e bai)ca escolaridade do Sr. Manoel aproveitou-se da

oportunidade e o usou para constar como acionista da emptesci Klasstil

justamente ncl tentativa de ludibriar as autoridades e principalmevtte

terceiros/credores quanto ao real responsável pelas dividas adquiridas

pela sociedade.

A sentença do incidente processual 37356-57.2014.8.16.002 1 reconhece também

o engodo perpetrado em desfavor de M.ç.}aoEL DIAS MEonRos e indica a participação decisiva

dO aCUSadO JACOB AI.FREDO STOFFEI.S KAEF'ER:

28. Também contribuiu para improcedência o depoimento pessoal

prestado pelo réu, que transmitiu cotaÜança ao clDrnlar que ele teria sido

vítima de ctrdit prclticado pelos controladores, não tendo a devida ciência

de que $gurava em quadro societário ou que desemperthctvct qualquer

afinidade de gestão.

29. Todos esses elementos reunidos, sotnados a consistente defesa

apresentadct no mov. 10, te-vam a conclusão de que o réu, em tese, joi vítima

de .»ande praticada pelo Sr. Alj'edo Kaefer, motivo pelo qual não é

responsável pelos prejuízos causados.

Pelos fundamentos expostos, está caracterizado que JAcoB AI.FRn)o STOFFn.s

K.urEK inseriu declaração falsa em documento privado registrado em repartição pública, com

o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sujeitando-se às sanções do art.

299 do Código Penal.

I1.3 CRIMES DE FR,\UDE CONTRA CREDORES

JAcoB ALFRin)o STorrELS K.\i::rER, dotado de vontade livre e consciente e em

unidade de desígnios com Clarice Roman, na condição de administrador de fato das empresas

(1) DIPLOM.ATA S/A INDUSTNAL E COMERCIAL; (I1) 1QASSUL INOUSTRIM. DE AUMENTOS S/A; (II1)

ATIV:A-M ENGENHARIA E ELETNclDADE troa; (iv) JORNAL Hoje LIDA; (v) PAPER MéDiA LIDA,
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integrantes do Grupo DlpLOM,ÓHL'L/KAEFER, em período incerto, seguramente iniciado em 2009 e

agravado ao longo de 2012, em Cascavel (PR), praticou, antes e depois do pedido de

Recuperação Judicial n' 24946-35.2012.8.16.0021, de 3 de agosto 2012, no mínimo, 16

vezes, ates fraudulentos que resultaram ou poderiam resultar em prquízo aos credores, com o

Him de obter e de assegurar vantagem indevida para si e para outrem.

Estas 16 (dezasseis) condutas, praticadas em concurso material, caracterizam

crime tipiflcado no art. 168 da Lei l l .IO1/2005, algumas delas com as causas de aumento dos

$$ 1' e 2', confomle descrição a seguiria

As üaudes realizadas contra os credores podem ser divididas em três blocos:

(i) descapitalização das empresas submetidas à recuperação, com apropriação

dos recursos para si e para terceiros, incluindo doações eleitorais (7 episódios);

(ii) modiHlcações sucessivas na estrutura societária, com blindagem

patrimonial das pessoas físicas e concentração de recursos nas pessoas jurídicas do grupo

económico não abarcadas na Recuperação Judicial (8 episódios);

(iii) transferência das atividades produtivas e seus recursos para pessoas

jurídicas do grupo económico não abarcadas na Recuperação Judicial;

É de se observar que descabe falar em termo legal para os fatos em questão, na

medida em que o instituto (art. 99, inciso ll da Lei ll.IO1/2005) é aplicável aos casos de

falência, não de Recuperação Judicial.

1 8 Crimes em Espécie Fraude a Credores

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a Recuperação Judicial ou
homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores
com o ürm de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem
Pena -- reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Aumento da pena

$ 1' A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente:
1 -- elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos;
11 omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera

escrituração ou balanço verdadeiros;

111 destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema
informatizado:

]V -- simula a composição do capital social;
V destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios

Contabilidade paralela
$2' A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou

valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação
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]1.3.1 CRIMES DE FRAUDE CONTR.4 CREDORES COM DESCAPITALIZAÇÃO DAS ENIPRESAS SUBNIETIDAS
A RECO. PERAÇÃO JUDICIAL

Em execução ajuizada em 2009 por LAW DEBENTURE TRusv CIOMPANy op NEW yORK,

ja mencionada. contra DiPI.OmiTA INDUSTRIAL S/A e JAcon AtFKTDO STorPELS KAzpKR, no valor de

R$ 84.900.765,50 (oitenta e quatro milhões, novecentos mil, setecentos e sessenta e cinco

reais e cinquenta centavos), houve dificuldade em localizar bens para satisfação do credor.

Por isso, o Juízo da 3' Vara Cível de Cascavel (PR) determinou a penhora do faturamento da

empresa, cuja implementação demandou a feitura de duas perícias sobre a situação Hlnanceira

da DIPLOMATA INOUSTitiAL S/A, que revelaram o seguinte:

'Coral certeza a crise $nanceircl intet'nacional desencadeadct no

segundo semestre de 2008joi respons(lvel pela queda do Jaturamento

em mais de 30% e consequentemente, na apuração de prejuízos

relevantes. No entanto já se passaram mais de 02 (dois) anos da crise

e a Empresa não conseguiu retomar ojaturantento das bases de 2007

e 2008, continuando a gerar prquizos, o que nos parece está

havendo umcl detnora na tomclda de decisões para estancar esse

problema. [...]

Couto se constata nos anos de 2007 a 2009, a Empresa sempre teve

valores a receber maiores que os valores a pagar, caracterizando a

transferência de numerário às outras pessoas $sicas e jurídicas

Ligadas. Mesmo que essas pessoas $sicas e jurídicas bens.Rciárias

pagassem os encargos financeiros adequados sobre esses

empréstimos, considerando a existência de compromissos vencidos

em cttraso, seria prudente e recomendável que a Empresa primeiro

honrasse os comprou'tissos assumidos para depois usar setas recursos

como bem entendesse. [... ]

Já em 31.08.10 os Tutores a receber e a pagar são idênticos,

praticclmertte os mesmos, com os maiores 'calores concentrados nas

contas do Sr. Jacob Azedo StoJRls Kaeler a receber e na conta

Inquéritos 3678 e 4600 25



IMnqlSTÉNO PÚBLICO FEDERAL,

PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

Albedo Kaefer & Cia LTDA a pagar. Isso quer dizer, que se de um

[ado o Sr. Jacob A]Pedo StofTe]s Kaefer socorre a Empresct por si otl

através de empresas que detém o controle, por outro lado retira tudo

o que destinou, utilizando outra empresa ligada. Ou seja, empresta

de um lado e retira de outro. [...] Houve desvio e/ou direcionatT'Lento

de recursos das afinidades operacionais para investimentos em
outras empresas coligadas, num total de R$ 127 milhões, com

recursos obtidos através de .Rnanciamentos de capital de giro,

estrangulando ainda mctis as .Rnanças e contribuindo para o
desequilíbrio $nanceiro. Não se pode caracterizar esse desvio de

rectLrsos como um erro de ad7tlinistração .Ênanceira e sim, como uma

decisão consciente, porque o acionista rtlajoritário é um empresário

com vasta e)cperiência e sabe nLuito beta o que estájazendo.

Portanto, se melhor administrados os recursos, ceuan'tente a

Empresa terá sua capacidade de pagamento restabelecida. Conforme

demonstrado no Afinco 4 -- Demonstração dos Fluxos de Caixa a

Empresa tinha em 31.12.07 uma dispottibilidade .Rnanceira de R$

29.797 mil e, de lá pra cá só tem apresentado Pecos negativos,

chegando ent 31.08.10 com uma disponibilidade de RS l0.089 mil,

ot{ seja: R$ ]9.708 mil menor que há 03 (três) anos atrás. Essa

redução de caixa deve-se tnuüo mais etn função de investimentos em

outras empresas do que em imobilizações produto-vas nesta Empresa.

Se Q Empresa tivesse tido o propósito de pagar o que deve e

mantido os recursos nu atividade operacional geradora de cara,

certamente teria saldado esse empréstittto, saltão no todo, mas em

boa parte" (g.n.). [MOV. 6. 71 - Autos n. 12970-60.2014]

(trecho do laudo igualmente destacado da sentença de convocação da

falência).

Este trecho é relevante para, com apoio na prova técnica, comprovar a
sistemática subcapitalização nas empresas a mando do acusado, de modo a saudar credores.
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Cabe narrar, na medida do possível'', para uma imputação criminal mais precisa, e de modo

individualizado, os atos fraudulentos praticados pelo acusado, que resultaram em prquízo

para os credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para o acusado e para

terceiros, incluindo as pessoas jurídicas de seu grupo económico não abarcadas na

Recuperação Judicial2'

O acusado foi responsável por doações de campanha eleitoral, dentre as quais o

montante mais expressivo, em 201 0, favoreceu o próprio acusado, em inequívoca conduta de

confusão patrimonial, com abuso do seu poder de gestão (já que a doação foi o fiel da balança

para tomar a empresa superavitária em deficitária) e de ven/re con/ra áac/z// 2 prof/"/u/7z de se

fazer doação e posteriomlente alegar dificuldade Hlnanceira.

O acusado foi responsável por doações para campanhas para prefeituras

municipais, à véspera do pedido de Recuperação Judicial, em evidente õaude a credores, com

benefícios para aliados políticos do acusado.

Os ates fraudulentos de descapitalização feitos pelo acusado com prquízo a

credores são:

Fato n'

l

Atou criminosos, por
tipo operação

Descrição -- beneficiário

O acusado detemlinou
a venda das quotas da
empresa DipLouATA
DISTRIBI JI('ÃO E 'VAREJO

troa. (rede de
supermercados com
nome fantasia de

Supermercados Super
o@)

Esta operação de compra e venda determinada
pelo acusado gerou lucro contábil, mas não
gerou ingresso de recursos para a DIPLOMATA S/A,
pois está registrado o crédito de R$ 35 milhões
nos controles de contas a receber no Sis/ema

Finctnceiro Posição de Títulos em Aberto em
nome de ALPK{EDO K.\EFER &. CiA LEOA. (empresa
factualmente comandada pelo acusado), com
vencimento em 3 1 .12.201 1, até hoje não
liquidada: '

1 9 A omissão e a sonegação de infomiações pelo acusado no processo de Recuperação Judicial, acima referido,
e as imprecisões escriturais das empresas geridas pelo acusado dificultam a descrição de todas as operações.

20 Excluindo-se, no momento, a transe'erência de atividades e formações de "sociedades espelho", o que será
objeto de imputação, mais adiante.

2 1 0 laudo ainda detalha:

Muito embora esta operação de R$ 35 milhões esteja ainda a receber, o saldo da conta-corrente da
empresa AI/rede Kaefer & Cia Ltda. em 31/0UT/2011, é estimado em R$ 4,6 tttilhões, corlfortlte
demonstrado no item 4 deste relatório, em decorrência de outras operações marltidas com esta empresa.
Assim, considerando apenas o endividamento da Diplomata cona as Instituições Financeiras -ç
Fornecedores '' Cheques Compensar + Venda Entrega Futura, o que totaliza estimados R$ 400 milhões,

Inquéritos 3678 e 4600 27



MnqISTÉNO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

A manutenção destes recursos, portanto, operou
se paralelamente à contabilidade exigida pela
lei, o que enseja a causa de aumento do art. 168
$2' da Lei l l.IO1/2005.

2
O acusado determinou
o empréstimo não
remunerado da
DIPLOMATA S/A a SI
proprio.

Em dezembro de 201 0, houve a assunção de
uma dívida que era do denunciado pela empresa
Diplomata junto ao BANco BIC no valor de R$
32 milhões a ser paga de JAN/201 1 a
MAI/2015 .

Os pagamentos das parcelas desta dívida vêm
sendo feitos com recursos da empresa
Dipi.OUATA. O denunciado, contudo, não paga
juros em favor da empresa, o que configura
empréstimo não remunerado, com prquízo a
credores.

O acusado detemiinou
a alienação fraudulenta
dO WEST SIOE SnOPPTNG a
partir abril de 2012.

As açoes da empresa WEST Slr)E SnOPPiNC ('ENTER
trOA. CNPJ/MF: 68.761 . 170/0001 -22. foram
transferida pela Dipi.OUATA S/A INOUSTRIAL E

COMERCIO- para a ALPREDO KAtPEK & CiA LIDA.,

empresa pertencente a JAcoB ALntEDO STOFFEI.s

KAEPUK e sua esposa CLARiCE RoMAN, não
abrangida no pedido de Recuperação Judicial .

A empresa, novamente, foi transferida em
26.06.2012, por esta Última e Sra. CLAKicE
RouAN, para terceiros (Vegrande Veículos
Casagrande S/A e Claudia Sholl Uno). Os
va[ores da a] ienação feita em abri], pe]a empresa
objeto de recuperação, somaram totalizaram R$
13,9 milhões e nunca ingressaram no caixa da
empresa Diplomata S/A Industrial, ficando claro o
prquízo a credores"

frente aos recebheis de Clientes, que totalizam estimados R$ 95 milhões há tema Jàlta de caixa de
estitttados R$ 300 milhões. Na conta de "JACOB ALFREDO STOFFLES KAEFER" há o registro de
valores a receber do Sr. Àlfredo rto período de 2009 a DEZ/2010, no montante aproximado de R$ 27

A circunstância de ter-se capitalizada por meio da empresa anos antes revela o ardil em descapitalizá-la, com
prquízo a credores e em benefício próprio, e também demonstra a importância de resgatar o período
antecedente à concessão da Recuperação Judicial, cabendo anotar, conforme média anexa, que se vigente a
falência, o termo legal delimitado por último (com base no primeiro protesto apresentado) abarcada todas
estas operações.

m i. 1. h.ões"

22 A mesma conclusão é extraída do laudo pericial Conforme mencionado anteriormente, caso se cotlÕirme
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A manutenção destes recursos, portanto, operou
se paralelamente à contabilidade exigida pela
lei, o que enseja a causa de aumento do artigo
168-$2' da Lei ll.IO1/2005.

O acusado determinou
baixas em seus
registros contábeis de
ativos da empresa
Diplomata S/A, na
conta de "terrenos"

A baixa ocorreu em 201 2, data estimada para
fins da descapitalização promovida pelo
acusado. A ausência de maior detajhamento
deve-se à sonegação de infomiação pelo
acusado.

A empresa DELonTP aponta, neste sentido e dão
um parâmetro do prejuízo causado :

"Essas baixas totalizam aproximadamente
R$ 17 milhões, e ocorreram um mês antes
do pedido de Recuperação Judicial.
. Não recebemos a listagem do ativo
imobilizado registrado na DIPLOMATA S/A no
período anterior ao Plano de Recuperação
Judicia[. Essa listagem é necessária, uma
vez que informações deste período haviam
sido auditadas e, através dela, poderíamos
montar um mapa de movimentação partindo
de números validados por seus auditores
independentes, o que nos daria maiores
condições de identificarmos se essas baixas
se referem aos ativos mencionados pela
Associação Capanema no Movimento 448."

Resta claro, portanto, que o acusado omitiu, na
escrituração contábil, lançamento que deles
deveria constar, o que dá ensdo à causa de
aumento do art. 1 68-g I'- ll da Lei
1 1 . 101 /2005 .

O acusado determinou Segundo balanço auditado de 201 0/201 1,a
a doação a sua própria DIPLOMATA S/A INDUSTmAL E COMERCiALjá

que o resultado de tal venda de ativos ainda está pendente de quitação no contas a receber caiu partes
relacionadas, pode-se cotacluir que a Diplomata alienou ativos(antes da impetração do pedido de
recuperação) que não foram transformados etll caixa para a empresa, prqudicartdo a sua situação
$ttanceira e protegendo ativos para os acionistas alocattdo os mesmos em empresas com situação
$nanceira mais sólida e que não estão em recuperação prejudicando também, assim, os credores
cofzcz/rsa/s". Por outro lado, em junho/2013, tais ações foram novamente vendidas, para a Empresa
Vegrande Veículos Casagrande S/A, pelo valor de R$ 21 .000.000,00 (vinte e um milhões), com um ganho
de capital de aproximadamente 50%, em menos de um ano. Esses valores, repita-se, não foram revestidos
para a empresa em recuperação.
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campanha eleitoral, ao
longo do pleito eleitoral
de 2010

atravessava dificuldade financeira, apresentando
prejuízo de R$ 553 mil em 2010. Este prejuízo
poderia ter sido revertido caso não tivesse
efetuado naquele ano a doação ao acusado no
valor de R$ 1 .733.928,33, devidamente
registrada no Tribunal Superior Eleitoral:;

6
O acusado determinou
a doação de campanha
eleitoral - 06.08.2012

Após o ajuizamento do processo de
Recuperação Judicial, no dia 06.08.2012, o
acusado usou a empresa DlpLOMAiA S/A, para
fazer doação para campanha eleitoral do
candidato a Prefeito Rena Pereira (PSB), no
valor de R$ 4.500,00.

7
O acusado detemünou

a doação de campanha
eleitoral - 1 3/08/2012

Após o 4uizamento do processo de
Recuperação Judicial, no dia 13.08.2012, o
acusado usou a empresa DrpLouAXA S/A, para
promover doação para campanha eleitoral do
candidato a Prefeito Jorge Luiz Lange (PSD), no
valor de R$ 15.000,00.

A conduta do denunciado em sonegar, de forma sistemática, documentos e

informações legalmente exigíveis, fato imputado no tópico acima, impediu a apuração de

diversas outras situações igualmente criminosas, mas não materializadas. Assim, esta

denúncia se ateve à narrativa dos fatos fortemente calçados na prova documental e pericial

Relativamente a este ponto, o laudo pericial da DELon-rE (mídia anexa) aponta

ocorrências diversas, em que há claro prejuízo provocado pelo acusado, insuscetíveis,

contudo, de delimitação precisa, dada a sonegação de iMormações

'Ocorrerartl trens/erências de ati-pos meses antes do pedido de

Recuperação Judicial que somatn aproximadamente R$ 78 milhões de

redução na carita de investimentos. [. . .]

23 Não é fato imputado na presente denúncia, mas o relatório de responsabilidades sugere fortemente a
reiteração desta prática em 2014, com empresas do grupo familiar não abrangida pelo pedido de
R cume anão lud\c\aX. "Átrwés do site do TSE Tribunal Superior Eleitoral constata-se que de julho a
setembro de 2014 o Sr.Alfredo doou para a sua camputlha eleitoral o valor de R$ 1. 007. 045,83. Cortstata-
se também, que rios dias 01 e 03 de outubro de 2.014 a RCK doou para a campanha do Sr. .41fredo a
importância de R$ 34. 934,85. A relação de datas e 'pavores sugere que houve Ênanciamerito de campanha
com recursos obtidos e desviados da RCK ComtiKicações.
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Com base nesses e-ventos registrados nas demonstrações contábeis

não auditadas, nota-se que as Recuperctndas promoveram redução

patrimonial de apro=cimadantente R$ 133 milhões.

Cabe ressaltar que não obtivemos ucplicações por parte da Diplomata

S/A sobre essas saídas até a data deste relatório. Não Jloi possível

identificar e mapear os possíveis pagaYtlerttos realizados pela

Diplomata às pessoas $sicas do Sr. Kclefer e Srct. Clarice, finta vez

que, não recebemos o Razão contábil ou relação das transições

realizadas pelas Recuperctndas com as partes relacionadas

Terrenos: em junho/12, ocorreu a bai)ca da unidade de Farelo e Oleo

de Cascavet no valor de R$12,5tm [Petldente de informações a
respeito do detalhamento da baixa]. Em julho/12, ocorreu a baixa de

R$ 4,8m da unidade chamada no balancete de depto. condomínio

[Perldente de in$orrttctções a respeito do detathamento da baixa].2'

ocorreram hansferêrtcias de ativos meses antes do pedido de

Recuperação Judicial que somam aproximadamente RS 78 milhões de

redução na conta de investimetttos.

No período entre dezembro de 2011 e agosto de 2012 houve ingresso

de R$ 32 milhões nas contas do Atino Imobilizado, sendo que, neste

período, cl Diplontclta S/A ingressou R$ 87 rttilhões na conta de
Edificações e Benfeitorias e baixou R$ 55 Milhões das demais contas

do Imobilizado (valores apresentados com depreciação acumttlctda).

O ingresso realizado de RS 87 milhões trata do registro das unidades

do Frigorí$co de Campo Grande, Londrina, e Xaxim, sendo que, as

duas primeiras foram baixadas, posteriorttlente, da contabilidade da

Diplotltata S/A em maio de 2014.

6 )

r J

24 Eventualmente, os dados coincidiriam em parte com a rubrica baila em terrenos apontada anteriormente
mas a sonegação de dados pelo acusado não permite tal assertiva.
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Com base nesses e-ventos registrados nas demorlstrações contábcis

não auditadas, nota-se que as Recuperandas promoveram redução

patrimoniclt de aproximadamente R$ 133 milhões.

Cabe ressaltar que não obtivemos explicações por parte da Diplomata
S/A sobre essas saídas até a data deste relatório.

Não joi possível identificar e ttlapear os possíveis pagamentos

realizados pela Diplomata às pessoas $siccts do Sr. Kaefer e Sra.

Clarice, uma -pez que, não recebetnos o Razão contábil ou relação das

transições t'ealizadas pelas Recuperandas com as partes

relacionadas. .

A responsabilidade penal do acusado foi amplamente descrita no primeiro bloco

de amputações, e decorre do fato de que JAcoB KAEFEK era o real gestor do Grz/po

Z)@/oma/a,/Ka(:Áer no período das ações criminosas, como consta das provas apresentadas em

anexo, notadamente dos depoimentos, das decisões judiciais e dos laudos já referidos, todos

convergentes e coerentes entre si.

As condutas criminosas atribuídas ao acusado são fraudulentas e causaram

prquízo aos credores, tinham a finalidade de obter e de assegurar vantagem indevida para ele

e para outrem, na forma exposta.

I1.3.2 FRAUDE CONTRA CREDORES A PARTIR DE SUCESSÕES SOCIETÁRIAS FRAUDULENTAS

Nos atos judiciais praticados no processo de Recuperação Judicial, na decisão de

convolação em falência e no acórdão de anulação pelo Superior Tribunal de Justiça, ao

examinar a matéria de fato, os Juízes reconheceram uma estrutura concêntrica, com o Grupo

DipLouATA (DrpLOMATA, KLASSUI,, JotüFI,u. lloiE, PAPEK MllDIA, ATTivAKE, ou sqa as empresas objeto

de Recuperação Judicial)

A distinção entre eles ficou bem evidente, na medida em que, por ardil do

acusado, todas as dívidas Hlcaram no grupo DiPLom.qxA, ficando o acusado, contudo,

formalmente apartado destas empresas, embora, na prática, continuasse a administra-las
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A modificação da estrutura do Grupo D@/oma/a, com a segregação das

empresas, teve início em 2010 e se intensiHlcou no ano de 2012. O denunciado engendrou sua

gradativa saída fomlal com manutenção integral de seus poderes de gestão, de fato, com o

propósito de saudar o pagamento dos credores

Evidências trazidas aos autos do processo de Recuperação Judicial pelos credores

e que constam dos laudos periciais explicitam as seguintes modiülcações societárias,

sistematicamente, com a descapitalização das empresas do Grupo Z)@/amara e o afastamento

formal do acusado2s

(i) Em 14.03.2011 A Dlpl.OMAiA cedeu 99,998% das cotas da Cizal

Construções e Empreendimentos Ltda. em favor da ALFREDO KAEFER &, CíA

LIDA., representada por CLARiCE RoMAN, no valor de R$ 1.01 1 .385,00, tendo

sido dada plena quitação do montante. Não houve esclarecimento acerca da

entrada destes recursos [mov. 454.16, p. O]];

(ii) Às vésperas do pedido de Recuperação Judicial, e em meio a crise, o Sr.

M.ÇJ.ion, DIAS MEDEiKos, cedeu sua participação soctetána na KLASSUt, para a

DIPLOMATA, também no valor de R$ 3 1 0.000,00. [mov. 454.2, p. 49];

25 Na sentença de quebra, destacou-se:
Data 13/12/2012: "Mas ao contrário do qtle a maioria quer imaginar, não Joi por interesses escusos Ol{ comi

objettvos delinquentes e criminosos, pelo contrário, não existe nenhum mistério tta sala saída, ora, o Sr.
Kaefer é$gura pública, político, deputado federal[. ..] é natural que qtleira preservar as suas empresas e
não desça etn taenhum motnento que a acposição de sua imagem e do seta nome em função deste
termómetro da oscilação popular (mete ou prejudique as suas empresas, por isso é que colocou a sala
companheira colho sócia e aciotlista em seu lugar e inclusive, Lent procurctção dela para administração da
empresa[...] mas as recuperando e o Sr. Kaefer estão cientes, grande parte da dívida]oi contraída pela
Diplomata no exercício de sita operação e será paga pela Diplomata, em nenhum momento se está
tentando driblar ou se negar a pagar [...] [PÀG. 7-8/14 do MOV. 635. 1]

77 Como se vê, a justi$cativa formtllada não resiste a unt sopro de seriedade. Neste sentido é o parecer do
Ministério Público: "A saída do Sr. Al$'edo Ka(;fer dos quadros societários do Grupo Diplotnata se deu,
portanto, e cottforme ele próprio confessa, apuaas pró-forma, já qtle continua no contrate e admirüstração
de suas empresas[...] Do peditório(mento de n. 635. 1.), portanto, é possível extrair clara cott$ssão das
Recuperandas e do Sr. Albedo Kaefer de qtle as alterações hwidas nos contratos sociais das Empresas em
Recuperação foram realizadas com intuito de b'ustrar o pagatlienlo dos credores e com a $nalidade de
brindar o património de seta principal acionista que, rta prática, continKot{ na administração da
l)iplomata

78 Friso-se, por oportutto que ttão há nos autos inÍortnação acerca da escrituração das ações dct Diplomata
S/A, notadamerlte da operação de retirada com u venda das rações para Klassul, pelo preço de
aproximadamente R$ 57 milhões

79 - Em resumo, a operação sewiu para blittdar o património do Sr. KaeÍer e driblar a exigência prevista no
art. 51, inc. y] da Lei n'. ]].IO1/0522, di$cultando o rastreamertto da participação eln otltras sociedades.
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(II1) N'O dIa 05.07.2010, M.\RCEI.O LEANDRO DE OLIVEIRA, RAUI. ANTONIO B.\lnA

Sil.VA, GusTAvo WUBSTEK BAzzAxo, se retiraram da ATTivAKZ cedendo as cotas

para KAEFER PAKTtCIPAÇÕKS. As vésperas do pedido de recuperação, KAEPEK

PAKrlCiPAÇÕES vendeu sua participação na ArTivARt para a DiPLomAtA pelo valor

de R$ 47.517.000,00. A operação não foi esclarecida [mov. 454.2, p. 50];

(iv) O Sr. Euíuo FEKNANDO MARrINI, também às vésperas do pedido de

Recuperação Judicial, vendeu sua participação na PM'ER Mioma para a

KLASSUI,, ambas em crise financeira, pe]o va]or de R$ ] ,00. A intenção era de

se retirar do Grupo Z)ip/oma/a. para continuar suas ft)nções na RcK

CIOUUNiCAÇÕES INDA. Esclareça-se que a RCK faz parte do Grupo K.\tpEK e

atualmente explora o mesmo objeto social que antes era explorado pela

PAPER MIOMA ]I.TDA. e JOIO.U, HOJE LIDA. [mOV. 454.2, P. 52/53];

(v) das cinco sociedades do Grupo DIPLOMATA, quatro delas fizeram

alterações contratuais na véspera do pedido de Recuperação Judicial,

segundo o laudo da DELolTTEzó.

V. 1) DIPI,OMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL

Em 12 de março de 2012, o acionista JAcoB Ai.rKEDO STOPPELS K.upEK

transferiu a totalidade de suas ações ordinárias e preferenciais da DIPLOMATA

26 O mesmo laudo aponta ainda que das cinco empresas objeto da recuperação, a Jomal Hoje Ltda., a Paper
Mídia Ltda. e a Attivare Engenharia e Eletricidade Ltda. estavam sem atividades operacionais ao tempo do
pedido de Recuperação Judicial. Na verdade, as cessações das atividades datam de 2000, 2009 e 2011,
respectivamente. A ausência de atividade pela Attivare não impediu a mudança societária exposta
anteriormente. Com relação aos jomais, o administrador judicial identificou a ocorrência da formação de
sociedades espelho, com prejuízo para credores, nos seguintes termos: ",4 Per/c/a consta/o que a empresa
Jornal Hoje funciotaava com o CNPJ 02.376.329/0001-87, e, em 02/2000 esse CNPJJoi "abandonado
passando a operar com o CNPJ 03.598.527/0001-58 sob a denominação Paper Média e um capital
subscrito de RS 5.000,00. Consta do laudo que em março de 2008 o CNPJ da Paper Média tartibétlt Joi

abatldotlado" e o Jorrtat Hoje passou u operar com o CNPJ da RCK Comunicações, e, diante disso, a
30ntabilidade passou a não receber lançamentos. E'pidertciado um corrente "abandono" de CNPJ's, cottl a
Lrarisferência de afinidades para otltros, sob novas dertotninações(Jornal Hoje Lida. , para Paper Média, e
após, para RCK Comllnicações), pr(Inca que corresponde a criação de sociedades "espelho", ou sqa,
erttpresas trclllsferindo recursos para outras, caracterizando a conduta de frclude contra credores, rla forma
da legislação pátria.

Inquéritos 3678 e 4600 34



MINISTÉRIO PÚBI.ICO FEOERN.
PROCURADORIA-GERAL DA REPÜBLICA

S.A. INDUSTRIAL E COMERCIAL, para CLARICE RouAN e KtASSUL INDUSTRIAL DE

AI.IMENSOS S/A.

Confomle descrito no contrato de /ms/fumem/o /'arí/cu/ar de Cessão e

Zrans#êrênc/a de .Pari/c@ações Soc/erá/"ías, a distribuição das ações

se deu na seguinte proporção: 51.445.244 ações ordinárias e 480k

ações preferenciais para CL.\Rico RoMAN e 5.769.418 ações ordinárias

para KtASSUL INDusTm.u DE AuMENTos S/A.

Assim, os acionlstas da DipLouATA S/A INOUSTRIAL E COMERCI.u. estão

distribuídos em Clarice Roman (90%) e KtASSUL INDUSTRIAL DE

AUMENTOS S/A (10o%o).

Em 16 de julho de 2012, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária

que aprovou a cessão dessas cotas, registrada na Junta Comercial do

Paraná dia 27 de julho de 2012

V.II) ATTI\aRE ENGENH,4RH E ELETNCIDADE LIDA

Em 12 de julho de 2012, a pessoa jurídica ALFmoo KAEFER & CIA.

Leoa., representado pelo administrador do Sr. JAcoB ALPKEDO STOPTKLS

KAETEK transferiu a totalidade de suas quotas da ATTlvARE ENGENHARIA E

ELErRlclDADE, para('LAKiCE RouAK.

Conforme descrito na Décima Quarta Alteração de Contrato Social,

houve transferencia de 3.000 cotas da ALFREDO K.\crER &, CIA. LIDA.

para CIL.a.RICO RoM/u}.i. Assim, os sócios da AT'nvARE ENGENH.ÁRIA E

ELETRlcíoAOE Leoa. estão distribuídos em DIPLOMATA S/A INDusTKI.u. E

COMERCIAL (99,9%) e CLARICE ROM.W (O,OI %).

Essa transação foi registrada na Junta Comercial do Paraná dia 30 de

julho de 2012.

A composição societária das empresas "esvaziadas" do grupo DIPLOMATA às

vésperas do pedido de Recuperação Judicial passou a ser a seguinte:
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SOCIEDADE CQMPOSlçÃO EM O1/07/2012 COMPOSIÇÃO EM 03/08/2012

(90%) ClariceRaman
DIPLOMATA

Jacob Alfredo Kaeffer

Clarice Roman

Clarice Roman

Klassu!

(9Q%) Claríce Roman

Diplomata

(99%) Diplomata

Ciarice Roman

(99%) Clarice Roman

KLASSUL
ManDeI Dias Medeiros

Diplomata

Alfreda Kaeffer e Cía Ltda.

Clarice Raman

ATTIVARE

PAPER MIDIA
Emilio Fumando Martini

Paper MEdIa Lida.
Diplomata

(99%) Paper Média

Claríce Roman
JORNAL HOJE

Clarice Roman

Esclareça-se que as referências a esvai/amem/o e a ó/índagem resultam da

análise da mudança de composição societária, com a nítida segregação das empresas do GRUPO

DIPLOMATA, em especial, com a saída formal do acusado, a despeito de ele mesmo reconhecer a

manutenção da gestão nas empresas.

(vi) a retirada da DipLou,trA S/A da sociedade SupER [)ip l)isTKiBuíÇÃo E

V.\ROJO LIDA., em 26.08.2011, cedendo suas cotas (no valor de

aproximadamente R$ 23 milhões) a ALFREDO KAEFER & CiA LIDA.,

também representada por JAcon ALFREoo STOPPELS KAtpEK, sem a

comprovação da entrada de recursos;

(vii) a retirada da DIPLOMATA S/A da sociedade Dip PETRÓI,co

DisTRinuiDOK DE COMBUSTÍvns troa., em 01.03.2011, cedendo suas

cotas (no valor de aproximadamente R$ 3 +lnilhões), em favor de

ALPRtl:oo KAETER &; (:iA Ln)A., sem a comprovação da entrada de

recursos. [pág. 26/29 do mov. 454. 13 e pág. 28/29 mov. 454.20]
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Os crimes descritos são atribuídos ao denunciado com base no

incontroverso mando em todo Grupo Z)ip/oma/a/Ka({ÁeK Estes crimes demonstram o

esvaziamento das únicas empresas postas em Recuperação Judicial são fraudulentos e

causaram prquízo aos credores. Não subsistem dúvidas de que foram praticados para obter e

assegurar vantagem indevida para si e para outrem, na forma exposta.

A dinâmica de todas as situações denunciadas se amolda, no total de oito, à

causa de aumento do art. 168-gl'-lV da Lei l l .IO1/2005, dadas as simulações da composição

do capital social

I1.3.3 FRAUDE CONTRA (CREDORES POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES (ESQUECIA
FRAUDULENTO DE SUCESSÃO EMPRESAR1.4L)

O acusado implementou a estratégia de frustrar o interesse dos credores e

conseguir vantagem indevida para si e para as empresas do G/"upo Dip/oma/cz,/Z(a({Áer que

incluiu a prática de esquema fraudulento de sucessão empresarial, notadamente, entre as

empresas DIPLom.4nA S/A E INTEitAORO.

O acusado promoveu gradativamente a absorção da Diplomata S/A pela

Interagro, de modo a manter os negócios e a frustrar o pagamento de dívidas aos credores da

DIPLOMATA. Para tanto, na condição de administrador de fato das duas empresas, determinou

que fossem feitas as medidas abaixo descritas.

A INTEKACRO, por ordem do acusado, absorveu paulatinamente as atividades da

DIPLOMATA S/A de forma a retirar recursos desta empresa, em Recuperação Judicial, e a

frustrar o interesse dos credores em receber o pagamento de seus créditos. O contrato de

parceria celebrado entre estas duas empresas é parte do esquema e escamoteia a absorção de

atividade e de recursos da empresa em Recuperação Judicial, que é a Diplomata S/A.

As empresas Dlpl.OMITA e INTntAGRO têm o mesmo endereço, idêntica atividade

económica, mesmos funcionários, divisão de tarefas, usufruto de unidades produtivas e

confusão patrimonial. Tais elementos em comum foram adotados por ordem do acusado para

permitir o trespasse dos ativos das duas empresas e a transferência indevida do fundo de

comércio da DIPLOMATA, para a INIER,4GRO, desfavorecendo os credores daquela e esvaziando o

seu Processo de Recuperação Judicial em detrimento dos credores.
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Como anota o administrador-judicial, a confusão entre estas duas empresas era

tão nítida e profunda que a INTERAGRO teve seu objeto social alterado para absorver as

atividades da DIPLOMATA, mas permaneceu parcialmente inativa até a transferência de recursos

e de atividades, mesmo durante o processo de Recuperação Judicial, fraudando os credores:

'A translérência do controle se deu em razão do complexo esquema de

sucessão empresarial, etn que as atividades da Diptotnata foram
nansferidas para a Interagro, cujo objeto social .foi cuidadosamente

transformado para absorver as atividades da Diplomata.

Os fatos apurctdos comprovam que a Interagro passou a integrar o Grupo

Diplomata muito antes do pedido de Recuperação Judicial.

Em depoimento prestado para atender cls disposições do art. 104 da Lei n'

11.101/2005, a administradora da empresa Sra. Everli Vitoria Chandoha

declarou expressamente que a empresa Core-Etubu(atuclt Interagro) hctvia

sido adquirida pelo Grupo Diplomata na -virada do ano de 2006 para 2007,

sendo que permaneceu no ano de 2007 e pcute de 2008 uçercendo suas

funções, registrada como fuvtcionária do Grupo Diplomata, mas com a

responsabilidade ucctusivct de cuidar da lista de pagamentos dos
iYttegrados e demaislornecedores.

A Sra. Everti informou que compilada os dados dos pagamentos que

deveriam ser realizados naquela época, enviando para os responsáveis do

Grupo Diptolrtata para que os n'lesmas realizassem os depósitos, não
in/ortnando através de quais contas-correntes tais pagatl'tentos eram Jeitos,

apenas indicando que não as administrava e que solicitou por diversas

vezes seu destigamento a partir do 2' semestre de 2008, enviando diversos

e-maias, Incas seu pedido Jota atendido apenas em 2013.
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Outra prova da sucessão empresarial fraudulenta para os credores posta em

prática pelo acusado é verificada a partir da simultaneidade do fechamento das unidades da

DIPLOMATA em Londrina, Campo Grande e Mandirituba em paralelo ao pedido de Recuperação

Judicial, o que, ainda segundo o administrador-judicial, "cu/m//zoz/ na drcís//ca redução do

faturamento da Diplomata, que despenhou de aproximadamente 80 milhões/mês para 5
milhões/mês em dezembro de 2012."

Esta conduta, em comparação com os resultados das duas empresas, deixa

evidente a derrocada da empresa Dlpl.OMITA e o vertiginoso e simultâneo crescimento da

INTEKACKO, o que vem se perpetuando, conforme demonstram os resultados de ambas as

empresas, dois anos após o início da fraudulenta sucessão de atividades:

R$ 35.0m.(DO,(D

R$ 30.0(D-000,CD

R$ 25.0(D-000,(H

R$ 20.000.000,(n

R$ 15.000.000,(D

R$ 10.000-000,CD

R$ 5.000.000,00

R$ 0,00

Diplomata

Interagro

C 3
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A conclusão do administrador é de que houve inequívoca: "... .#az/de à

universalidade de credores, o Grupo Kaefer absorveu a parte boa da Diplomata e dei)cou cl

pcu'te podre nas 5 empresas para compor a Recuperação Judicial"

Como reforço a esta sucessão fraudulenta para os credores, com potencial

geração de prejuízos da ordem de R$ 15.549.940,86, dos quais 8.960.802,61 nos anos de

2012 e 2013, verificou-se que o acusado, gestor e responsável de fato da DlpLOM.AIA S/A,

realizou vendas de frangos sem contabilização dos valores, tendo, entre as beneHlciárias

empresas do grupo Kaefer não atingidas pela Recuperação Judicial.

A extensão do esquema de fraudes e do dano que causou aos credores é evidente

e ainda deve ser integralmente medida, pois a proposital omissão e sonegação de informações

pelo acusado -- narrada nesta denúncia -- dificulta a tarefa, como anota a empresa DELonTE em

sua informação técnica:

Segundo maniléstação das Recuperandas as análises realizadas pela

Administradora Judicial se distanciarem da petição /ormulada pela
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Quadro comparativo da receita liquida Diplomata e Interagro
2014 (janeiro-outubro)

  Diplomata l nte ragro
jan/14 R$ 5.928.975,46 R$ 26. 905.321,21
fev/14 R$ 4. 907.059, 50 R$ 31.593.855,44
mar/14 R$ 4.532.170, 13 R$ 25. 387. 102,33

abr/14 R$ 4. 613 .889, 06 R$ 23.882.451,72
mai/14 R$ 4. 834.798, 02 R$ 27. 893.580,78

jun/14 R$ 4. 647.045, 65 R$ 27. 190.292,68

j ul/14 R$ 5 . 825.445, 36 R$ 23.015. 171,02

ago/14 R$ 6.326.374,44 R$ 20. 752.016,40

set/14 R$ 6.751.348, 18 R$ 23.898.223,86
out/14 R$ 6.751.348, 18 R$ 28.470. 822,82
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Associação dos Apicultores. Ressalta-se que o objetivo das ctnálises

foi identificar se as vendas realizadas pela Recuperando

'Diplomata'' estavam devidamente contabilizctdas.

C)corre que, nas análises possíveis de serem ct'Panadas, identiDcou-se

vendas realizadas às empresas KaeÍer Abro Industrial e Interagro,

fato que chamou atenção, pois são ettlpresas ligadas ao Grupo Sr.

Kaefer. Assim, solicitotl-se diversas -vezes e:cpticações às

Recuperandas, no erttartto, nada apreselttaram até a emissão do

mandado de busca e apreensão.

.Ademais, as Recuperandas não disponibilizaram, até a emissão do

relatório 15.09.2014, os razões contábeis abertos por transição,

documentos que demonstrariam de fato as contabitizações dessas

operações, o que atenderia a solicitação do credor supracitado.

Clom as informações disponibilizadas pelas Recuperandas foi

possível somente constatar o registro de algumas vendas de $'angos

vivos no sistema interno da Recuperando Diplomata. A
Adn'Litüstradora Judicial não te-ve como emitir opinião totais profunda

sobre os fatos, pois não obteve documentos e/ou explicações para

suportar tais operações por parte das Recuperandas.

Está comprovado, portanto, que antes e depois do pedido de Recuperação

Judicial em 3 de agosto 2012 o denunciado praticou no mínimo 16 vezes atos fraudulentos

que resultaram ou poderiam resultar em prquízo aos credores, com o íim de obter e de

assegurar vantagem indevida para si e para outrem, praticando o crime tipinlcado no art. 168

da Lei ll.IO1/2005, algumas vezes com as causas de aumento dos $$1' e 2' deste artigo,
como narrado acima.

111 DA CAIHCIDADE PENAL DO ACUSADO

O denunciado era capaz à época dos fatos, tinha consciência da ilicitude e

dele se exigia conduta diversa. Está devidamente narrada nos autos, portanto, a autoria e

materialidade do crime.
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Assim procedendo, de modo livre e consciente, JAcoB ALFREDO STorrEt,s

KAEPEn praticou os crimes tipificados nos artigos 171; 168-$2', duas vezes; 168-$1'- 11, uma

vez, 168-$1'-lV oito vezes; 168, capta/, cinco vezes, todos da Lei l l.IO1/2005; e o crime do

artigo 299 do Código Penal, uma vez.

IV - DO PEDIDO

Pelo exposto, requebro:

(i) a imediata notiHlcação do acusado para oferecer resposta, nos termos do

artigo 4' da Lei n' 8.038/90;

(ii) o recebimento da denúncia, com citação do denunciado para responder a

esta ação penal;

(iii) a condenação do denunciado nas penas estabelecidas para os crimes

tipinlcados nos artigos 171; 168-$2', duas vezes; 168-$1'- 11, uma vez, 168-

$l'-lV oito vezes; 168, captar, cinco vezes, todos da Lei ll.IO1/2005 e do

artigo 299, do Código Penal, uma vez;

(iv) a notificação das testemunhas arroladas abaixo, para deporem sobre as

condutas imputadas ao acusado em juízo;

(v) em caso de condenação, a decretação da perda da função pública para o

condenado detentor de cargo ou emprego público ou mandato eletivo, nos

tempos do art. 92 do Código Penal;

(vi) em caso de condenação, a decretação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de

habilitação para o exercício de atividade empresarial, de impedimento para

o exercício de cargo ou ftlnção em conselho de administração, diretoria ou

gerência de sociedades empresariais de qualquer natureza e de

impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio, na

forma do art. ]81-1, ll e 111 da Lei ll.IO1/2005, a serem expressa e
motivadamente declaradas na sentença;

Inquéritos 3678 e 4600 42



MNISTÉRIO PÚBLICO FEOERAL
PROCURADORIA-G'ERAL DA REPÚBLICA

(vii) a condenação de, no mínimo, R$ 321.214.754,19 (trezentos e quarenta

e um milhões, duzentos e quatorze mil e dezenove centavos):' para reparar o

dano causado aos credores, com acréscimo de juros de mora e de correção

monetária, no tempos do artigo 387-lV do Código de Processo Penal;

(vivi) indenização por danos morais coletivos, nos tempos do art. 387-lV do

Código de Processo Penal, no valor equivalente ao dobro do valor

quantificado no item anterior, uma vez que os prquízos decorrentes das

condutas denunciadas são difusos, pluriofensivos e altamente

comprometedores da ordem económica, na medida em que diversos

credores, responsáveis por postos de trabalho viram-se diretamente afetados

por esta conduta.

Brasília, 3 1 dejaneiro de 2018

Procuradora-Geral da República

Rol de testemunhas

1) Luas Claudio Montori Mendes -- í1. 862/INQ 3678 -- Endereço
Bela Vista, ou Rua Silvia, 1 10, CI 52, ambos em São Paulo/SP;

Rua Holandeses, 31, 71,

2) Darei Luiz Pessali -- f1. 468/nqQ 3678 -- Endereço: R. Riachuelo, 2.956, Cascavel/Parada;

3) Raymundo Galho Sobrinho -- í1. 5 1 8/INQ 3678, com endereço na Rua sete de setembro,
1803, Centro, Cascavel/Paraná;

4) José Edson Ramiro -- f1. 522/INQ 3678
Jardim Vitória. Cascavel/Parara;

com endereço na Rua Vector Meirels, 458, casa,

5) César Luas Scherer auxiliar contábil da Scherer Assessoria Empresarial Ltda., empresa

27 Valor estimado entre a partir das condutas narradas, relacionados à descapitalização das empresas
submetidas e aos valores omitidos para os administradores e auditores, relativamente a dados dos ativos e de
operações das empresas do grupo Diplomata, a incluir informações demandadas e não esclarecidas.
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integrante do Grupo Sigha, nomeada como Auxiliar Contábil e Gestor, com endereço na Rua
Sete de Setembro, 877, Ed. ltacorá Comercial, Centro, 6' andar. Marechal Cândido
Rondon/Paraná;

6) Augusto Antânio de Conto, perito contador, registrado no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Paaná, CRC-PR n' 013258/0-4, com escritório à rua Antonina
n' 2.781 , nesta cidade de Cascavel/Paraná;

7) Manoel Dias Medeiros -- CPF 193.545.090-53, com endereço na Rua Marechal Deodoro,
4368, Claudete, Cascavcl/Paraná;

8) Jair Dutra de Oliveira -- contador auditor do MPPR -- fls. 249/INQ 4600, com endereço
na Avenida Tancredo Neves, 2320, Cascavel/Paraná.
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