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Senhor Diretor,

Para os registros pertinentes nos cadastros desse órgão,
comunico a Vossa Senhoria o recebimento, ocorrido em 16 de dezembro de
2014, da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o
acusado abaixo listado (lista 1), pela suposta prática dos delitos também
abaixo listados (lista 2).

Ademais, para instrução dos autos, solicito as necessárias
providências para que seja encaminhada a este juízo, no prazo de 15
(quinze) dias, certidão de antecedentes criminais dos denunciados abaixo
qualificados, bem como solicito, caso existam antecedentes, que a
respectiva certidão seja detalhada, contendo a data da sentença condenatória,
a data do trânsito em julgado da sentença e o crime e pena acaso imposta ao
acusado.

Tal informação é prestada/solicitada pelo fato de o(s)
acusado(s) terem expedido seu documento de identidade em vosso Estado
e/ou residirem nele.

LISTA 01 – ACUSADO
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RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, filho de Heloisa de
Lima Ribeiro Pessoa, CPF : 063.870.395-68 nascido em 15/11/1951, com
endereço na Al. Ministro Rocha Azevedo, 872, ap. 141, Jardins São Paulo,
atualmente recolhido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

LISTA 02 – CRIMES PELOS QUAIS FOI DENUNCIADO

1) Primeiro fato: a) DALTON DOS SANTOS AVANCINI; b)
JOÃO RICARDO AULER; c) EDUARDO HERMELINO LEITE
(“LEITOSO”) d) RICARDO PESSOA do período de 2004 até 14 de
novembro de 2014, como incursos nas penas do art. 2º “caput” e § 4º, II, III
e V, da lei 12.850/2013, devendo incidir a agravante do art.2º § 3º da lei
12.850/2013 para o denunciado RICARDO PESSOA, que comandou um dos
núcleos do grupo criminoso- pelo mesmo fato, até 17 de março de 2014,
JAYME “CARECA” e ADARICO NEGROMONTE como incursos nas
mesmas sanções;

2) Quarto fato - corrupção ativa e passiva envolvendo o
CONSÓRCIO TUC na obra da COMPERJ: a) RICARDO PESSOA; b)
ALBERTO YOUSSEF; c) MARCIO BONILHO, como incursos nas sanções
do art. 333, parágrafo único, do Código Penal; e a) PAULO ROBERTO
COSTA como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, do
Código Penal;

3) Sexto fato: lavagem de dinheiro do CONSÓRCIO TUC para
a empresa SANKO SIDER: a) RICARDO PESSOA e b) MARCIO
BONILHO como incursos nas sanções do art. 1º da lei 9.613/98, c/c art. 1º
§ 1º, I;

4) Sétimo fato: lavagem de dinheiro das empresas SANKO
para MO CONSULTORIA: b) DALTON DOS SANTOS AVANCINI c) JOÃO
RICARDO AULER; d) EDUARDO HERMELINO LEITE (“LEITOSO”) e)
JAYME CARECA e; f) ADARICO NEGROMONTE por setenta vezes, em
concurso material, como incursos nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 1º, I, da
lei 9613/98 e RICARDO PESSOA, por uma vez, nas penas do art. 1º c/c
art. 1º § 1º, I, da lei 9613/98 lavagem de dinheiro das empresas SANKO para
GFD INVESTIMENTOS:  a) DALTON DOS SANTOS AVANCINI b) JOÃO
RICARDO AULER; c) EDUARDO HERMELINO LEITE (“LEITOSO”) d)
JAYME CARECA e; e) ADARICO NEGROMONTE e; e) WALDOMIRO
OLIVEIRA por quatorze vezes, como incursos nas sanções do art. 1º c/c art.
1º § 1º, I, da lei 9613/98 em concurso material; lavagem de dinheiro das
empresas SANKO para EMPREITEIRA RIGIEZ a) DALTON DOS SANTOS
AVANCINI b) JOÃO RICARDO AULER; c) EDUARDO HERMELINO
LEITE (“LEITOSO”) d) JAYME CARECA e; e) ADARICO NEGROMONTE;
e; WALDOMIRO OLIVEIRA, por trinta vezes como incursos nas sanções
do art. 1º c/c art. 1º § 1º, I, da lei 9613/98 por trinta vezes, em concurso
material;

Atenciosamente,
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