
EXMA.  JUÍZA  FE DERAL  DA  4ª  VARA  DA  SEÇÃO  JU DICIÁRIA  DO  ESTADO  DE
PERNAMB U CO.

Processo nº 0004073-09.20 16.4.05.8300
Inquérito Policial nº 0 163 /20 16-SR / DPF /PE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FE DERAL,  oficiando neste feito o Procurador da
República subscrito, com fulcro no artigo 129, inciso I, da CF/88 e no artigo 6º, inciso V, da
Lei Complementar 75/93, oferece DEN Ú NCIA em face de

1)  JOÃO CARLOS  LYRA PESSOA DE  MELO FILHO , brasileiro,
casado,  empresário,  natural  de  Recife/PE,  nascido  aos
22/01/1976, filho de João Carlos Lyra Pessoa de Mello e Paula
Maria  Jucá  de  Alcantara  Velho  Barreto,  portador  do  CPF
018.567.784-36 e da RG 4.175.029-SSP/PE, com endereço de
residência declarado na Rua Setúbal, nº 638, apto. 1602 – Boa
Viagem – Recife/PE;

2)  ED UARDO  FREIRE  BEZERRA  LEITE  (“EDUARDO
VENTOLA”),  brasileiro,  casado,  empresário,  natural  de
Recife/PE,  nascido  aos  20/11/1965,  filho  de  Edson  Bezerra
Leite  e  Risoleta  Freire  Bezerra  Leite,  titular  do  CPF
428.233.904-72  e  da  RG  2.339.180-SDS/PE,  com  endereço
residencial declarado na Av. Boa Viagem, nº 5450 – Ap. 2101 –
Ed. Principe de Marsala – Boa Viagem – Recife/PE;

3) APOLO SANTANA VIEIRA, brasileiro, natural de Recife/PE,
nascido  aos  28/07/1963,  filho  de  Walter  da  Silva  Vieira  e
Cleonice Santana Vieira, titular do CPF 337.006.804-49, do RG
2.352.344-SSP/PE, com endereço na Av. Boa Viagem, nº 5450
– Apto.  1201 -  Edifício  Príncipe de Marsala -  Boa Viagem –
Recife/PE;

4)  ARTH UR  ROBERTO  LAPA  ROSAL (“TUTA  ROSAL”),
brasileiro,  solteiro,  natural  de  Recife/PE,  nascido  aos
29/06/1982,  filho  de  Roberto  Souza  Rosal  e  Roberta  Maria
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Lapa Rosal, titular do CPF 013.070.124-69, do RG 6.366.390-
SDS/PE, e da Carteira Nacional de Habilitação de RENACH
PE023055944, com endereço residencial atual na Rua Delmiro
Gouveia, nº 72 – Matriz – Vitória de Santo Antão/PE;

5)  PAULO GUSTAVO  CR UZ  SAMPAIO,  brasileiro, natural de
Salgueiro/PE,  nascido  aos  01/06/1978,  filho  de  Antônio  de
Alencar Sampaio e Margarida Maria de Oliveira Cruz Sampaio,
titular do CPF 027.336.394-80, do RG 861708482-SSP/BA, do
Título de Eleitor 00.493.594.208-84, e da Carteira Nacional de
Habilitação de RENACH PE067320732, reside na Rua Tenente
João Cícero,  nº  334 -  Apto  502,  Edifício  Antônio  Melo,  Boa
Viagem – Recife/PE;

6)  SEVERINA  DIVANCI  DE  MO URA  (“DIVA”),  brasileira,
convivente,  filha  de  Pepedigno  Augusto  de  Moura  e  Maria
Neves  da  Silva,  nascida  aos  01/09/1963,  natural  de  Santa
Maria do Cambucá/PE, portadora do CPF 336.951.804-04 e do
RG 2.494.769 SSP/AL, residente na Rua Prof. Augusto Luiz e
Silva, 554, Edf. Senzala de Suassuna, Apt. 101, Boa Viagem,
Recife-PE;

7)  CARLOS  ROBERTO  DE  MACE DO ,  brasileiro,  divorciado,
filho  de  Eloi  Macedo  Logo  e  Zuleide  de  Souza  Macedo,
nascido aos 10/10/1954, natural de Fortaleza/CE, portador do
CPF 053.635.433-20 e do RG 6.344.709 SDS/PE, residente na
Rua Cônego Lira, 60, Apt. 101-B. Imbiribeira, Recife-PE;

8)  JOÃO  VICTOR  DE  ALBUQUERQUE  SANTOS  SOBRAL,
brasileiro, casado, filho de José Alberto Sobral de Oliveira e
Rilda Lúcia de Albuquerque Santos, nascido aos 04/12/1984,
natural de Recife-PE, portador do CPF 057.150.444-21 e do
RG 6.384.755 SSP/PE, residente na Av. Pinheiro, 260, Apt. 03,
Imbiribeira, Recife-PE;

9) GILBERTO PEREIRA DA SILVA (“PEPE”), brasileiro, casado,
filho de Luiz Pereira da Silva e Elva maria da Silva, nascido
aos 20/01/1975, natural de Vitória de Santo Antão-PE, portador
do CPF 987.550.644-34 e do RG 4.965.178, residente na Rua
Rui Calaça, 94, Apt. 402, Espinheiro, Recife-PE;

10)  PEDRO  NEVES  VASCONCELOS ,  brasileiro,  casado,  filho
de  Manoel  Vasconcelos  e  maria  José  das  N.  Vasconcelos,
nascido  aos  15/09/1957,  natural  de  São  João  do  Cariri/PB,
portador do CPF 153.122.674-49 e do RG 1.177.489 SSP/PE,
residente  na Av.  Boa Viagem,  2478,  Apt.  301,  Boa Viagem,
Recife-PE, CEP 51020-000;

1 1) CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS , brasileira, nascida
aos 30/04/1983, filha de Pedro Neves Vasconcelos e Gemim
Maria  Câmara  Vasconcelos,  portadora  do  CPF  n.º
045.227.254-85, residente na Av. Beira Mar, n.º 1400, Apt. 302,
Piedade, CEP 54410-000, Jaboatão dos Guararapes-PE;

1 2) SERGIO ANDRE MOTA MARIZ , brasileiro, casado, filho de
Raul  Sagramento  Mariz  e  Nadja  Mota  Mariz,  nascido  aos
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26/03/1971,  natural  de  Recife-PE,  portador  do  CPF
767.102.114-87 e do RG 3.672.105 SSP/PE, residente na Rua
Fernando  Simões  Barbosa,  348,  Apt.  6901,  Boa  Viagem,
Recife-PE;

1 3)  BRUNO  ALEXANDRE  DONATO  MO UTINHO ,  brasileiro,
divorciado, filho de Alexandre da Silva Moutinho Neto e Dayse
Donato Moutinho, nascido aos 22/01/1982, natural de Recife-
PE,  portador  do  CPF  041.828.434-28  e  do  RG  6.330.417
SSP/PE, residente na Rua Jonathas de Vasconcelos, 427, Apt.
803,  Boa  Viagem,  Recife-PE  (endereço  comercial  na  Rua
Ribeiro  de  Brito,  empresarial  Boa  Viagem,  Sala  502,  Boa
Viagem, Recife-PE);

1 4)  CAROLINA  GOMES  DA  SILVA,  brasileira,  divorciado(a),
filho(a) de Aldo Gomes da Silva e Berenice Gomes da Silva,
nascido(a)  aos  19/10/1963,  natural  de  Recife/PE,  instrução
terceiro  grau  completo,  profissão  Secretária,  documento  de
identidade  n°  2251507/SSP/PE,  CPF  388.913.444-00,
residente  na(o)  Rua  Lagoa  Vermelha,  1184,  casa  B,  bairro
Iputinga, Recife/PE, fone (81)991540552.

1 5)  CLEDEILSON  NOGUEIRA DE  SOUZA , brasileiro, casado,
filho de Sebastião Lourenço de Souza e Maria José Nogueira
de  Souza,  nascido  aos  14/01/1975,  natural  de  Floresta-PE,
portador do CPF 907.512.804-53 e do RG 4.719.286 SSP/PE,
residente na Rua Dona Emília, Qd. V1, lt. 05, Casa 01, Jardim
Bela Vista, Goiânia/GO;

16) NE USA MARIA DE  SOUSA , brasileira, divorciada, filha de
Messias Rodrigues de Sousa e Maria Inácia de Sousa, nascida
aos 14/07/1963,  natural  de manhaçu/MG, portadora do CPF
343.104.871-49 e do RG 785.847 SSP/DF, residente na Rua
B5-A,  Qd.  53,  Lt.  20,  4ª  Etapa,  Parque  das  Laranjeiras,
Goiânia/GO;

1 7) SILVÂNIA CRISTINA DANTAS , brasileira, casada, filha de
Maria da Conceição Dantas, nascida aos 27/08/1968, natural
de  recife-PE,  portadora  do  CPF  633.350.774-15  e  do  RG
3.469.096 SSP/PE, residente na Rua Waldemar Nery Carneiro
Monteiro, 866, Apt. 201, Boa Viagem, Recife-PE;

1 8)  VLAMIR  NOGUEIRA DE  SO UZA, brasileiro, casado, filho
de  Vestanio  Gomes de Souza e  Olivia  Nogueira  de  Souza,
nascido  aos  07/05/1960,  natural  de  Recife-PE,  portador  do
CPF 216.297.304-91 e do RG 1.862.536 SDS/PE, residente na
Rua Mário de Andrade, 79, Alto José do Pinho, Recife-PE;

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DA ESTR UT URA GERAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

02. Desde meados do ano de 2010,  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO
FILHO, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e APOLO SANTANA VIEIRA associaram-se
estável  e  ordenadamente  com  o  fito  de  praticar  crimes,  concentrados  nesta  capital
pernambucana,  liderando  uma  organização  criminosa  com  o  objetivo  de  obter  lucro
mediante a prática de agiotagem e o escamoteamento da origem e do destino de capitais,
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incluindo  verbas  oriundas  de  superfaturamento  em  obras  públicas,  envolvendo  o
pagamento de propinas a agentes políticos e funcionários públicos.

03. A organização atuava por meio do controle de movimentações financeiras,
tanto de empresas de fachada quanto do caixa paralelo de empresas em atividade, ora de
maneira  eventual,  através  da  autorização  de  movimentações  bancárias  em  nome  de
empresas  coligadas  à  organização,  ora  de  forma  continuada,  no  caso  das  empresas
gerenciadas pelos membros da organização.

04. Como se sabe, a utilização de interpostas pessoas, físicas ou jurídicas, e de
empresas que sequer  possuíam existência  fática  (empresas de fachada),  bem como a
mescla (commingling) dos ativos lícitos aos ilícitos em algumas empresas participantes do
esquema, são tipologias clássicas de lavagem de dinheiro. Elas revelam o nítido propósito
de dissimular a origem, movimentação, localização, disposição e propriedade de valores
provenientes, direta ou indiretamente de infração penal.

05. Para  tanto,  JOÃO  CARLOS,  EDUARDO  BEZERRA e APOLO  SANTANA
formaram uma intrincada rede de pessoas que viabilizavam o esquema, as quais podem
ser  divididas  em quatro  grupos:  Líderes,  Gerentes,  Colaboradores  e  Subordinados.  Na
visão deste Parquet Federal:

5.1) os líderes da organização criminosa são aqueles que assumiram o papel estratégico e
de proeminência no seio do grupo criminoso, representando-o frente aos “clientes” (isto é,
às pessoas que desejavam lavar dinheiro), indicando as contas a serem utilizadas nesse
fim e determinando a entrega de recursos aos verdadeiros destinatários,  bem como se
responsabilizaram  pela  concessão  de  empréstimos  altos,  sem  garantia  e  mediante  o
pagamento  de  juros,  a  diversas  pessoas  cujas  movimentações  financeiras  ajudavam a
encobrir a origem e o destino ilícitos dos recursos transacionados. Enquadram-se nessa
categoria  JOÃO  CARLOS  LYRA  PESSOA  DE  MELO  FILHO,  EDUARDO  FREIRE
BEZERRA LEITE e APOLO SANTANA VIEIRA;

5.2) os gerentes da organização criminosa são aqueles que mantinham um relacionamento
bastante próximo com os líderes e não só compunham o quadro societário de empresas de
fachada como as  administravam de fato,  cooptavam interpostas  pessoas para  também
figurarem como sócias de empresas do grupo, além de emprestarem suas próprias contas
pessoais para o recebimento e movimentação dos recursos espúrios. Enquadram-se nessa
categoria  PAULO  CÉSAR  DE  BARROS  MORATO,  ARTUR  ROBERTO  LAPA ROSAL,
PAULO GUSTAVO DA CRUZ SAMPAIO e SEVERINA DIVANCI DE MOURA.

5.3) os  colaboradores são aqueles que, não sendo subordinados diretamente aos líderes
ou aos gerentes da organização criminosa, por razões pessoais ou negociais (na maioria
das vezes fruto de empréstimos), cediam as contas das suas empresas (de fachada ou
com regular atividade) aos membros da organização criminosa para que dinheiro de origem
criminosa transitasse pelas mesmas com  a finalidade de dissimular a origem, o destino e a
propriedade dos recursos financeiros. Enquadram-se nessa categoria  JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE  SANTOS  SOBRAL,  CARLOS  ROBERTO  DE  MACEDO,  GILBERTO
PEREIRA  DA  SILVA,  PEDRO  NEVES  DE  VASCONCELOS,  CAROLINA  CÂMARA
VASCONCELOS e SÉRGIO ANDRÉ MOTA MARIZ.

5.4) os subordinados da organização criminosa são aqueles que participavam da gestão de
determinadas empresas da organização e/ou movimentavam contas bancárias pessoais e
empresariais para a circularização dos valores de origem ilícita, sob as ordens dos líderes
ou dos gerentes mas sem a autonomia destes. Enquadram-se nessa categoria BRUNO
ALEXANDRE  DONATO  MOUTINHO,  CAROLINA  GOMES  DA  SILVA,  CLEDEILSON
NOGUEIRA DE SOUZA,  NEUSA MARIA DE SOUSA,  SILVÂNIA CRISTINA DANTAS e
VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA.
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06. A  presente  denúncia  se  focará  na  apresentação  dos  fatos  e  provas,
demonstrando a participação de cada denunciado na organização criminosa em exame,
destacando também o vínculo desses com as empresas ligadas ao esquema.

II – DOS ME MBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

II. 1) DOS LÍDERES

07. Na organização criminosa em exame, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELO  FILHO,  EDUARDO  FREIRE  BEZERRA  LEITE  e  APOLO  SANTANA  VIEIRA
comportavam-se  como  líderes,  tendo  em  vista  deterem o  controle  das  movimentações
financeiras  espúrias  perpetradas  nas  contas  bancárias  das  pessoas  físicas  e  jurídicas
ligadas ao grupo criminoso. Com efeito, cada um dos líderes construiu em torno de si uma
rede de indivíduos e empresas sob seu controle ou influência, servindo-se dessa rede para
circularizar e avultar o capital que eles próprios haviam investido num primeiro momento,
com ações de agiotagem e lavagem de dinheiro.

08. Em 2010, os três líderes foram aproximando suas redes de contatos e de
negócios  espúrios,  utilizando-se das redes um do outro  para  multiplicarem os recursos
usados para  os mesmos fins  criminosos e pulverizarem ainda mais  as  transações que
encobririam a verdadeira origem e destino dessas verbas, dificultando o desvelamento da
empreitada.

09. Observa-se  que  as  redes  em  torno  de  JOÃO  CARLOS  e  EDUARDO
BEZERRA interpenetravam-se em diversos pontos, tendo em vista o vínculo de amizade
entre os dois, enquanto APOLO SANTANA controla uma extensa rede de empresas por sua
própria conta,  envolvendo-se com os outros dois  apenas por  razões negociais,  sempre
ligadas à agiotagem e lavagem de capitais.

10. Serão  individualizadas,  a  seguir,  as  condutas  atribuídas  a  cada  um  dos
líderes da organização criminosa em exame:

II.1.1) JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO

11. Peça fundamental na formação do grupo criminoso e da rede de contatos
para a prática dos ilícitos em comento, JOÃO CARLOS controlava as movimentações de
branqueamento  de  recursos  através  das  contas  de  várias  pessoas  físicas  e  jurídicas
investigadas, sendo inclusive autor mesmo de diversas operações financeiras suspeitas,
além de praticar agiotagem com os recursos “lavados”, a fim de incrementar o lucro que
possuía com a empreitada criminosa. Era dele também a incumbência de contatos com
empreiteiras e gestores oferecendo os serviços da organização criminosa 

12. Embora não apresente vínculos empregatícios e apenas R$ 7,11 (sete reais e
onze centavos) tenham sido encontrados em sua conta bancária, JOÃO CARLOS LYRA é
detentor  de expressivo patrimônio abrangendo veículos,  lanchas e motos aquáticas (jet
skis), sendo detectada elevação patrimonial incompatível com a renda declarada por ele
nos anos de 2010 a 2013. Tal fato salta aos olhos especialmente diante da constatação de
que a empresa por ele alegada como sua fonte de renda, a JCL FOMENTO MERCANTIL
LTDA, é uma empresa de fachada, não funcionando no endereço do registro.

13. O liame entre JOÃO CARLOS LYRA e os demais líderes resta patente desde
o  primeiro  fato  que  motivou  a  investigação  deste  caso:  o  arrendamento  da  aeronave
CESSNA  CITATION  PR-AFA,  cuja  queda  vitimou  fatalmente  o  ex-governador  de
Pernambuco  EDUARDO  CAMPOS.  Para  viabilizar  o  negócio  de  arrendamento,  JOÃO
CARLOS  LYRA buscou  aporte  de  valores,  entre  outros,  com  seu  amigo  EDUARDO
BEZERRA LEITE e com as empresas pertencentes a APOLO SANTANA VIEIRA.

14. Com efeito, JOÃO CARLOS LYRA é amigo pessoal e sócio de EDUARDO
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BEZERRA LEITE, junto com quem figurou no quadro societário de diversas empresas, ora
simultaneamente  ora  alternadamente,  a  exemplo  da  JOCAPE  ADMINISTRADORA  E
GESTORA DE BENS LTDA e BELAG ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA.
Destaque-se,  ainda,  que a JOCAPE está situada no mesmo endereço onde funcionam
outras  empresas  pertencentes  ou  controladas  por  EDUARDO,  tais  como  a  CAMBOA
CERÂMICA LTDA,  a  MM ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS e  a  ELE LEITE
NEGÓCIOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA,  ou  seja,  Av.  Herculano  Bandeira,  nº  399  –  Pina  –
Recife/PE.

15. Ademais, JOÃO CARLOS LYRA e EDUARDO BEZERRA foram juntos aos
operadores financeiros ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, tratar da “venda”
de  dinheiro  em  espécie  para  pagamento  de  vantagens  indevidas  por  parte  da
CONSTRUTORA OAS, cobrando taxa de 2% sobre o montante total e indicando as contas
de diversas pessoas físicas e jurídicas para o recebimento dos recursos, muitas delas ora
denunciadas. 

16. O vínculo entre JOÃO CARLOS LYRA e APOLO é reforçado também pelas
movimentações ilícitas atribuídas ao primeiro, em seu nome e por meio da JCL FOMENTO
MERCANTIL.  Dentre  essas  movimentações,  destaca-se  a  emissão  de  diversos  títulos
emitidos pelas empresas de fachada WEST PNEUS LTDA, no valor de R$ 125.000,00 e
A.M. DE PONTES PNEUS LTDA, nos valores totais de R$ 700.000,00, ambas controladas
de  fato  por  APOLO  SANTANA VIEIRA.  Ademais,  JOÃO  CARLOS  comprou  a  lancha
DELPHOS HOTEIS E TURISMO S/A, pertencente ao grupo de APOLO.

17. O telefone celular apreendido em poder do denunciado, por ocasião de sua
prisão, revelou igualmente a presença dos contatos telefônicos de diversos membros da
organização  criminosa  investigada  e  da  rede  de  contatos  atrelada  a  ela,  bem  como
fotos/vídeos com seus principais integrantes.

18. No  entanto,  JOÃO  CARLOS  atuava  também  por  sua  própria  conta  nas
práticas de lavagem de dinheiro e agiotagem. Ele foi reconhecido pelos ex-empregados da
CAMARGO CORREIA como sendo a pessoa encarregada de entregar a propina devida por
aquela  empreiteira  ao  ex-governador  EDUARDO  CAMPOS  e  ao  senador  FERNANDO
BEZERRA COELHO em virtude das obras na Refinaria Abreu e Lima.

19. A rede  de  contatos  da  organização  criminosa  mais  diretamente  ligada  a
JOÃO CARLOS LYRA e, portanto, por ele controlada, é composta por ARTHUR ROBERTO
LAPA ROSAL, PAULO CESAR DE BARROS MORATO, CARLOS ROBERTO DE MACEDO,
JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, GILBERTO PEREIRA DA SILVA
(por meio de TUTA ROSAL) e PEDRO NEVES DE VASCONCELOS e CAROLINA CÂMARA
VASCONCELOS.

20. Já  no  âmbito  empresarial,  a  rede  de  empresas  sobre  as  quais  JOÃO
CARLOS tem ou teve controle  direto,  no que  pertine  à presente  ação,  engloba a JCL
FOMENTO MERCANTIL, a JOCAPE ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA. e
a BELAG ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA. Por outro lado, em virtude da
sua rede de contatos pessoais, pode-se afirmar que JOÃO CARLOS controla indiretamente
as seguintes empresas:  CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM,
LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,  CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.,
GEOVANE PESCADOS EIRELI,  JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. e POSTO
LATOT; além de, junto a EDUARDO BEZERRA LEITE, as empresas CAMBOA CERÂMICA
e CARPINA INDÚSTRIA. Dessas, comprovou-se serem de fachada ao menos a CÂMARA &
VASCONCELOS,  a  LAGOA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO,  a  CRM  MATERIAL  DE
CONSTRUÇÃO e GEOVANE PESCADOS EIRELI, evidenciando ainda mais o propósito de
branqueamento de recursos nas movimentações controladas por  JOÃO CARLOS LYRA
utilizando as contas bancárias dessas empresas.
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21. Por meio dessa rede de controle, JOÃO CARLOS LYRA operacionalizava a
prática sistemática de agiotagem e de lavagem de capitais desviados dos cofres públicos.
Naquele crime,  JOÃO CARLOS tinha como “clientes” membros da sua própria rede de
contatos – PAULO CESAR DE BARROS MORATO, CARLOS ROBERTO DE MACEDO,
JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, GILBERTO PEREIRA e PEDRO
NEVES  DE  VASCONCELOS  e  CAROLINA  CÂMARA  VASCONCELOS –  aos  quais
emprestava montantes altos, com juros de 2% e curto período de resgate. Ele fazia, assim,
circularizar os capitais que movimentava em razão do segundo crime, de branqueamento
de capitais, mediante a “venda” de dinheiro em espécie, também mediante a cobrança de
juros  de  2%,  esquema  do  qual  eram  seus  “clientes”,  tal  como  dito  acima,  a
CONSTRUTORA OAS, o deputado federal ARTHUR LIRA, o senador BENEDITO DE LIRA,
o falecido ex-governador de Pernambuco EDUARDO CAMPOS e o atual ministro de Estado
FERNANDO BEZERRA COELHO, conforme detalhado no bojo dos Inquéritos Policiais n.º
3994/2015 e 4005/2015,  cujas provas foram compartilhadas nos autos do inquérito que
lastreia a presente denúncia.

22. Com efeito,  JOÃO CARLOS atuava num esquema de  formação de “caixa
dois” de empreiteiras, controlando o recebimento dos pagamentos decorrentes da “venda”
de dinheiro em espécie e a circularização desses ativos ilícitos. Observe-se que todas as
transferências da CONSTRUTORA OAS para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS no
âmbito  das  obras  públicas  tratam-se  de  desvio  de  recursos  estatais,  uma  vez  que  a
CÂMARA  &  VASCONCELOS  era  uma  empresa  de  fachada,  incapaz  de  prestar
efetivamente o serviço declarado como justificativa do pagamento.  Portanto,  apenas de
verbas  públicas  desviadas  pela  CONSTRUTORA  OAS  no  período  de  31/07/2012  a
23/03/2015, por meio de transferências para a conta nº 282260 da agência 2988 do Banco
do Brasil,  titularizada pela  CÂMARA & VASCONCELOS,  a  organização ora  denunciada
“lavou” cerca de R$ 23.759.154,56 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil,
cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). O esquema de desvio e
lavagem beneficiou JOÃO CARLOS LYRA, em sua conta pessoal, com pelo menos R$
2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).

23. Uma vez que JOÃO CARLOS LYRA controlava direta ou indiretamente as
movimentações bancárias que perpassavam as contas das pessoas físicas e jurídicas da
sua  rede de contatos,  as  movimentações financeiras  por  ele  controladas serão  melhor
detalhadas adiante na descrição das condutas das pessoas e empresas que integravam tal
rede.

24. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios1:  relatório  de  análise  da  SPEA/PGR  (fls.  173/182);  contratos  sociais  das
empresas envolvidas (mídia de fl.  722);  depoimentos de SERGIO MARIZ (fls.  268/270),
CARLOS ORBERTO DE MACEDO (fls. 370/372), JOÃO VICTOR SOBRAL (fls. 337/338),
GILBERTO  PEREIRA (fls.  274/275)  e  PEDRO  NEVES  (fls.  256/261);  depoimento  de
PAULO MORATO no bojo do IPL 3994/2015 (mídia de fl. 878); termos de colaboração de
Roberto Trombeta e Rodrigo Morales no bojo IPL n.º 4005/2015 (fls. 183/184 e 423/426);
depoimentos de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales (fls. 431/434 e 423/430); documentos
comprobatórios  das  transferências  ilícitas  (fls.  185/191);  extrato  do  SIMBA  com
movimentações da OAS (mídia de fl. 878); informação policial sobre as transações entre a
OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS (fls.  407/412);  termo de declarações de GILMAR
PEREIRA CAMPOS e WILSON DA COSTA no bojo do PL n.º 4005/2015 (fls. 890/891, 845
e 859 do arquivo gravado na mídia de fl. 167); títulos discriminados nos itens 2.1 a 2.3 e 2.5
a 2.9 do RIF 19030, de 04/01/2016 (fls. 14/43 do Apenso I); item 3.1 do RIF 20063, de
07/04/2016  (fls.  61//120  do  Apenso  I);  registro  da  lancha  (fl.  816);  termo  de  análise
preliminar do material arrecadado – equipe 01A (celular de JCL) – fls. 437/439.

1 As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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25. Não resta  dúvida  de  que  o  conjunto  probatório  trazido  aos  autos  aponta
JOÃO CARLOS LYRA como um dos líderes da organização criminosa denunciada, tendo
em  vista  seu  poder  de  mando  sobre  as  transações  financeiras  envolvendo  diversas
pessoas e empresas que operacionalizaram o esquema, servindo à prática de agiotagem e
lavagem de capitais desviados do erário. 

II.1.2) EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE (EDUARDO “VENTOLA”)

26. Outra  peça  fundamental  na  formação  do  grupo  criminoso  e  da  rede  de
contatos  para  a  prática  dos ilícitos  em comento,  EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE
também controlava as movimentações de branqueamento de recursos através das contas
de várias pessoas físicas e jurídicas investigadas, sendo inclusive autor mesmo de diversas
operações financeiras suspeitas, além de praticar agiotagem com os recursos “lavados”, a
fim de incrementar o lucro que possuía com a empreitada criminosa.

27. É  igualmente  detentor  de  um  vasto  patrimônio,  que  inclui  helicópteros,
automóveis, lanchas e motos aquáticas (jet skis), seja diretamente ou por meio de suas
empresas,  havendo-se  detectado  uma  elevação  patrimonial  incompatível  com  a  renda
declarada por ele nos anos de 2010 a 2013.

28. O liame entre EDUARDO BEZERRA LEITE e os demais líderes resta patente
desde o primeiro fato que motivou a investigação deste caso: o arrendamento da aeronave
CESSNA  CITATION  PR-AFA,  cuja  queda  vitimou  fatalmente  o  ex-governador  de
Pernambuco  EDUARDO  CAMPOS.  Isto  porque,  contribuiu  financeiramente,  juntamente
APOLO SANTANA e JOÃO CARLOS LYRA,  no arrendamento da aeronave.

29. Com efeito, JOÃO CARLOS LYRA é amigo pessoal e sócio de EDUARDO
BEZERRA LEITE, junto com quem figurou no quadro societário de diversas empresas, ora
simultaneamente  ora  alternadamente,  a  exemplo  da  JOCAPE  ADMINISTRADORA  E
GESTORA DE BENS LTDA e BELAG ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA.
Destaque-se,  ainda,  que a JOCAPE está situada no mesmo endereço onde funcionam
outras empresas pertencentes a EDUARDO, direta ou indiretamente, tais como a CAMBOA
CERÂMICA LTDA,  a  MM ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS e  a  ELE LEITE
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,  qual  seja,  Av.  Herculano Bandeira,  nº  399 –  Pina –
Recife/PE.

30. Ademais,  EDUARDO BEZERRA também foi reconhecido pelos operadores
financeiros  ROBERTO  TROMBETA e  RODRIGO  MORALES  e  por  uma  funcionária  do
escritório deles como sendo o acompanhante de JOÃO CARLOS LYRA numa reunião para
tratar do esquema de viabilização da “venda” de dinheiro em espécie para pagamento de
vantagens indevidas por parte da CONSTRUTORA OAS. O esquema envolvia a cobrança
de taxa de 2% sobre o montante total e a indicação das contas de diversas pessoas físicas
e jurídicas para o recebimento dos recursos, muitas delas ora denunciadas. 

31. A rede  de  contatos  da  organização  criminosa  mais  diretamente  ligada  a
EDUARDO  BEZERRA e,  portanto,  por  ele  influenciada  ou  controlada,  é  composta  por
ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, PAULO CESAR DE BARROS MORATO, SEVERINA
DIVANCI DE MOURA, VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA e SÉRGIO MOTA MARIZ.

32. Já no âmbito empresarial,  a rede de empresas sobre as quais EDUARDO
BEZERRA tem ou teve controle direto, no que pertine à presente demanda, engloba as
empresas  BELAG  ADMINISTRADORA  E  GESTORA  DE  BENS  LTDA  (cujo  quadro
societário  é  composto  pelos  seus  filhos),  CAMBOA  CERAMICA,  ENGENHARIA  E
COMERCIO LTDA. e ELE LEITE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (registrada em nome
do denunciado e de seus filhos).  Ademais,  controlava indiretamente todas as empresas
com  endereços  coincidentes  com  os  da  matriz  e  filial  da  CAMBOA  CERÂMICA,
circunstância  que  já  lhes  apontava  o  caráter  de  fachada:  TECPRO  INDÚSTRIA  E

www.prpe.mpf.mp.br , Telefone:(81)2125-7300
Avenida Agamenon Magalhães, 1800, Espinheiro, Recife - PE, CEP: 52.021-170                             8

http://www.pral.mpf.gov.br/


COMÉRCIO LTDA (formalmente registrada em nome do subordinado VLAMIR NOGUEIRA
DE SOUZA) e LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (formalmente registrada em nome
do  gerente  PAULO  CESAR  DE  BARROS  MORATO),  JOCAPE  ADMINISTRADORA E
GESTORA DE BENS (a qual já teve JOÃO CARLOS LYRA em seu quadro societário), MM
ADMINISTRADORA E  GESTORA DE BENS LTDA e  D&G GERÊNCIA (registradas  em
nome da gerente SEVERINA DIVANCI DE MOURA), E&S ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA e PRISMA TUBOS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA (formalmente registrada em
nome do subordinado SÉRGIO MOTA MARIZ).

33. O liame entre EDUARDO BEZERRA e as pessoas e empresas ligadas à
organização financeira ficou claramente demonstrado também por diversos achados das
medidas de busca e apreensão deferidas por esse MM. Juízo nos autos em apenso,  a
saber:

• documentos  em  nome  de  EDUARDO  BEZERRA encontrados  na  residência  de
SEVERINA DIVANCI DE MOURA, confirmando que ela seria sua gerente;

• veículo  Land  Rover  Evoque,  cor  vermelha,  placa  PGH-3354/PE,  encontrado  na
garagem  do  apartamento  de  EDUARDO  BEZERRA,  titularizado  pela  MM.
ADMINISTRADORA E  GESTORA DE  BENS  e  constante  nas  redes  sociais  de
ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL como sendo um “presentinho de papai”;

• agenda  encontrada  na  residência  de  EDUARDO  BEZERRA contendo  diversas
anotações  indicativas  de  controle  de  pagamentos  efetuados  por/para  ARTHUR
ROBERTO LAPA ROSAL e controle de pagamentos envolvendo a empresa LAGOA
INDÚSTRIA E  COMÉRCIO,  além  do  controle  do  conteúdo  de  faturas  a  serem
emitidas pela empresa CAMBOA CERÂMICA ENGENHARIA LTDA. para a empresa
VASCONCELOS & CÂMARA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, pertencente
aos  colaboradores  PEDRO  NEVES  VASCONCELOS  e  CAROLINA  CÂMARA
VASCONCELOS; e

• notas fiscais emitidas pela CÂMARA & VASCONCELOS e um e-mail relativo a essa
empresa encontrados no local onde funciona o escritório de EDUARDO BEZERRA;

34. Sobre  o  vínculo  com  a  última  empresa  supracitada,  verificou-se  que
EDUARDO  BEZERRA LEITE  foi  o  responsável  por  ter  indicado  a  conta  da  empresa
CÂMARA & VASCONCELOS LTDA para recebimento de valores oriundos de empresas de
fachada  vinculadas  ao  doleiro  ALBERTO  YOUSSEF,  a  MO  CONSULTORIA  e  a
EMPREITEIRA RIGIDEZ, as quais teriam sido utilizadas para o recebimento de vantagens
indevidas destinadas ao deputado federal  ARTHUR LIRA e ao senador  BENEDITO DE
LIRA, em decorrência de sobrepreço nas obras relacionadas à PETROBRAS.

35. Por  meio  dessa  rede  de  controle,  EDUARDO  BEZERRA  LEITE
operacionalizava a prática sistemática de agiotagem e de lavagem de capitais desviados
dos cofres públicos. Naquele crime, EDUARDO BEZERRA tinha como “clientes” membros
da sua própria  rede de contatos  –  PAULO CESAR DE BARROS MORATO e SÉRGIO
MOTA MARIZ – aos quais emprestava montantes altos, com juros de 2% e curto período de
resgate. Ele fazia, assim, circularizar os capitais que movimentava em razão do segundo
crime, de branqueamento de capitais, mediante a “venda” de dinheiro em espécie, também
mediante  a  cobrança  de  juros  de  2%,  esquema  do  qual  eram  seus  “clientes”  a
CONSTRUTORA OAS, o  Consórcio Mendes Júnior, o deputado federal ARTHUR LIRA, o
senador  BENEDITO  DE  LIRA,  o  falecido  ex-governador  de  Pernambuco  EDUARDO
CAMPOS  e  o  atual  ministro  de  Estado  FERNANDO  BEZERRA COELHO,  conforme
detalhado no bojo dos Inquéritos Policiais n.º 3994/2015 e 4005/2015, cujas provas foram
compartilhadas nos autos do inquérito que lastreia a presente denúncia.

36. Com  efeito,  EDUARDO  BEZERRA  também  atuava  num  esquema  de
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formação  de  “caixa  dois”  de  empreiteiras,  controlando  o  recebimento  dos  pagamentos
decorrentes da “venda” de dinheiro em espécie e a circularização desses ativos ilícitos.
Observe-se  que  todas  as  transferências  da  CONSTRUTORA  OAS  para  a  empresa
CÂMARA & VASCONCELOS no âmbito de obras públicas tratam-se de desvio de recursos
estatais,  uma  vez  que  a  CÂMARA &  VASCONCELOS  era  uma  empresa  de  fachada,
incapaz  de  prestar  efetivamente  o  serviço  declarado  como  justificativa  do  pagamento.
Portanto, apenas de verbas públicas desviadas pela CONSTRUTORA OAS no período de
31/07/2012 a 23/03/2015, por meio de transferências para a conta nº 282260 da agência
2988 do Banco do Brasil, titularizada pela CÂMARA & VASCONCELOS, a organização ora
denunciada  “lavou”  cerca  de  R$  23.759.154,56  (vinte  e  três  milhões,  setecentos  e
cinquenta e nove mil,  cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). O
esquema de desvio e lavagem beneficiou EDUARDO BEZERRA, em sua conta pessoal e
nas da CAMBOA CERÂMICA e CIDELL CRED FACTORY LTDA (atualmente denominada
MM ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA), com pelo menos R$ 1.360.000,00
(um milhão, trezentos e sessenta mil reais).

37. Uma vez que EDUARDO BEZERRA LEITE controlava direta ou indiretamente
as movimentações bancárias que perpassavam as contas das pessoas físicas e jurídicas
da sua rede de contatos, as movimentações financeiras por ele controladas serão melhor
detalhadas adiante na descrição das condutas das pessoas e empresas que integravam tal
rede.

38. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios2:  relatório  de  análise  da  SPEA/PGR  (fls.  173/182);  contratos  sociais  das
empresas envolvidas (mídia de fl. 722); depoimento de Sergio Mariz (fls. 268/270); termos
de colaboração de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales no bojo IPL n.º 4005/2015 (fls.
183/184 e 423/426); depoimento de Mariana de Paula no bojo do IPL n.º 4005/2015 (fls.
435/436); depoimentos de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales (fls. 431/434 e 423/430);
documentos comprobatórios das transferências ilícitas (fls. 185/191); extrato do SIMBA com
movimentações da OAS (mídia de fl. 878); informação policial sobre as transações entre a
OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS (fls. 407/412); depoimento de EDUARDO VENTOLA
no bojo do inquérito nº 3994/2015-STF (mídia de fl. 878);  RIF 19030, de 04/01/2016 (fls.
14/43 do Apenso I); RIF 20063 de 07/04/2016 (fls. 61//120 do Apenso I); RIF 20421, de
28/03/2016 (fls. 44/60 do Apenso I); RIF 14463, de 08/12/2014 (fls. 2/13 do Apenso I); item
1 do termo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE-10 (fls. 487/492); itens
5 e 10 do termo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE-02 (fls. 440/452);
itens 31, 34 e 39 do termo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE-26 (fls.
498/545).

39. Dessa forma, dado o conjunto probatório trazido aos autos, conclui-se que
EDUARDO  FREIRE  BEZERRA  LEITE  também  era  um  dos  líderes  da  organização
criminosa utilizada para lavagem de dinheiro proveniente de delitos antecedentes de desvio
de recursos públicos e também para agiotagem.

II.1.3) APOLO SANTANA VIEIRA

40. Terceira peça fundamental na formação do grupo criminoso e da rede de
contatos  para  a  prática  dos  ilícitos  em  comento,  APOLO  SANTANA,  dono  de  duas
embarcações e um automóvel,  possui  uma extensa rede de pessoas  jurídicas sob seu
controle fático (ainda que conste formalmente apenas como acionista) e de pessoas físicas
sob sua influência (as quais APOLO indicava para compor os quadros societários e o corpo
diretor das empresas por ele comandadas). Assim, também controlava as movimentações
de branqueamento de recursos através das contas de várias pessoas físicas e jurídicas
investigadas, sendo inclusive autor mesmo de diversas operações financeiras suspeitas,

2 As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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além de praticar agiotagem com os recursos “lavados”, a fim de incrementar o lucro que
possuía com a empreitada criminosa levada a cabo junto com JOÃO CARLOS LYRA  e
EDUARDO BEZERRA.

41. Diferentemente  de  JOÃO CARLOS LYRA e EDUARDO BEZERRA LEITE,
que além de parceiros de negócio são também amigos de longa data, a relação de APOLO
SANTANA com os outros dois líderes da organização são estritamente profissionais, e ao
que tudo indica, remonta pelo menos ao arrendamento da aeronave CESSNA CITATION
PR-AFA,  cuja  queda  vitimou  fatalmente  o  ex-Governador  de  Pernambuco  EDUARDO
CAMPOS. Isto porque,  APOLO também aportou recursos financeiros para a compra da
aeronave.

42. Ademais,  houve  intensa  movimentação  financeira  entre  empresas
controladas  por  APOLO  VIEIRA  e  empresas  controladas  JOÃO  CARLOS  LYRA  e
EDUARDO BEZERRA LEITE, como será melhor detalhado adiante. 

43. As  pessoas  físicas  da  organização  criminosa  subordinadas  a  APOLO
SANTANA eram  DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA,  BRUNO  ALEXANDRE  DONATO
MOUTINHO,  PAULO  GUSTAVO  CRUZ  SAMPAIO,  CAROLINA  GOMES  DA  SILVA  e
SILVÂNIA CRISTINA DANTAS,  havendo  sido  indicados  por  ele  para  trabalharem  em
diversas funções nas empresas do conglomerado e reportando-se a ele hierarquicamente,
pelo poder de gestão que ele detinha sobre as empresas.

44. O conglomerado empresarial controlado por APOLO SANTANA é composto,
dentre  outras,  pelas  seguintes  pessoas  jurídicas,  ligadas  à  organização  criminosa  ora
denunciada:  ASV  HOLDING  S/A3,  MS  PESCADOS  COMERCIO  IMPORTAÇÃO  E
EXPORTAÇÃO S/A4,  D'MARCAS COMERCIO LTDA – ME, GATEWAY PARTICIPAÇÕES
LTDA. e REFIN INVESTIMENTOS E PARTICPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.5, DELPHOS
HOTEIS  E  TURSIMO  S/A6,  BANDEIRANTES  DISTRIBUIDORA  DE  PNEUS  LTDA.7,
BANDEIRANTES  RENOVADORA  DE  PNEUS  S/A8,  BR  PAR  PARTICIPAÇÕES  S/A
(atualmente  denominada  BR  HOLDING  S/A)9,  SMARTCRED  SECURITIZADORA  DE
CRÉDITOS10, SPE HORIZONTE & PARTICIPAÇÕES S/A11, NORCRED SECURITIZADORA
DE  CRÉDITOS  S/A12,  AM  DE  PONTES  PNEUS  LTDA,  TONIMAR  ARAÚJO  RIBEIRO,
WEST PNEUS e NEGOCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL.

45. Uma vez que EDUARDO BEZERRA LEITE controlava direta ou indiretamente
as movimentações bancárias que perpassavam as contas das pessoas físicas e jurídicas
da sua rede de contatos, as movimentações financeiras ilícitas por ele controladas serão
melhor  detalhadas  adiante  na  descrição  das  condutas  das  pessoas  e  empresas  que
integravam tal rede.

46. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos

3 Empresa formalmente titularizada por Patrícia Vieira e DIANA VIEIRA.
4 Empresa formalmente titularizada por PAULO CRUZ e DIANA VIEIRA.
5 Três empresas formalmente titularizadas por APOLO VIEIRA e MATTEO BOLOGNA.
6 Empresa formalmente titularizada por APOLO e DIANA VIEIRA.
7 Empresa formalmente titularizada por REFIN INVESTIMENTOS e BANDEIRANTES S/A.
8 Empresa formalmente titularizada por REFIN INVESTIMENTOS e GATEWAY PARTICIPAÇÕES.
9 Empresa atualmente cadastrada em nome de BRUNO MOUTINHO e anteriormente titularizada por PAULO

CRUZ e CAROLINA GOMES.
10 Empresa  da  qual  APOLO  é  acionista  controlador  e  cujo  corpo  diretor  já  foi  composto  por  BRUNO

MOUTINHO e PAULO CRUZ.
11 Empresa cujo diretor-presidente é BRUNO MOUTINHO e cujos títulos emitidos compõem majoritariamente a

carteira do fundo de investimento em participações da NORTHVIEW FIP, sócio da BR HOLDING, antiga BR
PAR PARTICIPAÇÕES S/A.

12 Empresa formalmente titularizada por PAULO CRUZ e SILVÂNIA DANTAS.
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probatórios13: item 1 do Termo de Análise Preliminar Equipe PE-04 (fl. 456); depoimentos de
DIANA  MARGARIDA  FERRY  VIEIRA  (fls.  230/231),  BRUNO  ALEXANDRE  DONATO
MOUTINHO (fls. 367/369), PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO (fls. 342/346 e 373/375),
CAROLINA GOMES DA SILVA (fls. 360/363), SILVÂNIA CRISTINA DANTAS (fls. 364/366),
TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO (fls. 416/418); contratos sociais das empresas envolvidas
(mídia de fl. 722). Consultou-se, ainda, o sítio eletrônico www.cvm.gov.br (informações de
regulados > fundos de investimento > Northview FIP > composição da carteira – acesso em
12/07/2016).

II.2) DOS GERENTES

47. Os  gerentes  da  organização  criminosa  ora  denunciada  assumiam  um
relacionamento bastante próximo com os líderes, gerenciavam as empresas de fachada e
as  movimentações  ilícitas  das  empresas  ativas,  emprestavam  suas  próprias  contas
bancárias para essas movimentações e cooptavam intermediários para o mesmo mister, tal
como será detalhado abaixo.

II.2.1) PAULO CESAR DE BARROS MORATO

48. Dentro da estrutura da organização criminosa, PAULO CESAR DE BARROS
MORATO era  diretamente  subordinado  a  JOÃO CARLOS LYRA e  EDUARDO  FREIRE
BEZERRA, sempre agindo a mando destes dois. 

49. Figurou como sócio das empresas CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO
E TERRAPLANGEM LTDA (atual MORATO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI ME) e
LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, empresas de fachada controladas de fato por
JOÃO CARLOS LYRA  e EDUARDO BEZERRA LEITE.

50. Quanto à CÂMARA & VASCONCELOS, diligências in loco no endereço onde
a empresa teria supostamente funcionado até dezembro/2014 revelaram que no mesmo
local funcionava outra empresa, a VASCONCELOS & CÂMARA LTDA., igualmente utilizada
para a realização de movimentações financeiras atípicas. Bem assim, diligências in loco no
endereço  atual  da  empresa,  após  a  entrada  formal  de  PAULO  MORATO  no  quadro
societário,  revelaram que no referido endereço funciona,  de forma irregular,  a  empresa
SHIFTY COMUNICAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME.

51. O  caráter  “fantasma”  dessa  empresa  é  corroborado,  ainda,  pelo  fato  de,
conquanto seu objeto social declarado seja aluguel de material para terraplanagem, nem
essa empresa,  nem a LAGOA INDÚSTRIA,  nem o próprio PAULO MORATO possuíam
veículos  do  tipo  caminhão  registrados  em  seus  nomes,  muito  embora  o  aluguel  de
caminhões seja referido, inclusive, como a justificativa para as transações entre a empresa
e a empreiteira OAS, adiante detalhadas. Vale salientar que, desde 2009, os então sócios
da CÂMARA & VASCONCELOS, HÉLIO DIAS DE MORAIS e ERNANI DIAS DE MORAIS
FILHO,  confessaram sua condição de interpostas pessoas, alegando que compuseram o
contrato social da empresa a pedido de PAULO MORATO

52. O controle de fato de tais empresas por parte de JOÃO CARLOS LYRA e
EDUARDO FREIRE BEZERRA fica patente quando se percebe que, a despeito de PAULO
MORATO declarar-se como dono da CÂMARA & VASCONCELOS desde que ela foi criada,
em  2009,  e  apresentar-se  como  único  sócio  da  empresa  em  questão  a  partir  de
agosto/2015, ele recebeu apenas R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) no período de 2012 a
2016,  ao  passo  que  ARTHUR  ROBERTO  LAPA  ROSAL,  subordinado  a  EDUARDO
BEZEERA,  recebeu  R$ 644.358,58  e  JOÃO CARLOS LYRA foi  destinatário  de  R$ R$
463.785,34.

53. Tal circunstância é reforçada pelos depoimentos de CARLOS ROBERTO DE

13  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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MACEDO, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, que apontam JOÃO CARLOS
LYRA como o autor da ordem para que os recursos ilícitos recebidos ou transferidos de
suas empresas tivessem como destino ou origem a CÂMARA & VASCONCELOS. Por sua
vez, GILBERTO PEREIRA DA SILVA indica ARTHUR ROSAL como o autor dos recursos
encaminhados  à  sua  empresa  provenientes  da  CÂMARA &  VASCONCELOS.  Por  fim,
ALBERTO YOUSSEF afirmou que  as contas da CÂMARA & VASCONCELOS teriam sido
indicadas  por  EDUARDO  FREIRE  BEZERRA  LEITE  para  recebimento  de  valores
provenientes  de  contas  das  empresas  MO CONSULTORIA e  EMPREITEIRA RIGIDEZ,
controladas por Alberto Youssef e destinados a parlamentares alagoanos como pagamento
de  propina  decorrente  da  execução  de  obras  públicas  superfaturadas  relacionadas  à
Petrobras, apuradas no bojo da “Operação Lava Jato”.

54. Por  fim,  na  residência  de  EDUARDO  FREIRE  BEZERRA  LEITE  foi
apreendido  um  caderno  contendo  diversas  anotações  manuscritas,  dentre  as  quais
registros das movimentações havidas na CÂMARA & VASCONCELOS.

55. Todas essas provas e circunstâncias não deixam dúvidas de que a empresa
CÂMARA  &  VASCONCELOS  era  controlada  de  fato  por  JOÃO  CARLOS  LYRA  e
EDUARDO  FREIRE BEZERRA LEITE,  agindo  PAULO  CÉSAR DE BARROS MORATO
como  mero  subalterno  daqueles  dois,  figurando  como  interposta  pessoa  apenas  para
ocultar a propriedade dos recursos que passavam nas contas daquela empresa.

56. Já no tocante à LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, diligências de campo no
local  de seu cadastro revelaram tratar-se de um endereço residencial,  onde o morador
trabalha  com  reparos  de  aparelhos  celulares.  Vale  ressaltar  que,  de  julho/2010  a
outubro/2013, essa empresa declarava funcionar no mesmo endereço de outras empresas
investigadas nos autos, como a CAMBOA CERAMICA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
–  EPP  e  a  TECPRO  LOCAÇÃO  E  SERVIÇOS  LTDA –  ME,  ambas  controladas  por
EDUARDO BEZERRA.

57. Cumpre salientar que, na agenda apreendida na residência de EDUARDO
BEZERRA  LEITE  também  foram  encontrados  manuscritos  em  nome  da  LAGOA
INDÚSTRIA vinculados a supostos pagamentos efetuados por “Tuta” (ARTHUR ROBERT
LAPA ROSAL), que era diretamente subordinado a EDUARDO FREIRE BEZERRA.

58. Dessa  forma,  resta  evidenciado  que  a  empresa  LAGOA INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO LTDA era apenas uma empresa de fachada, utilizada unicamente para ocultar
a origem e a propriedade de recursos financeiros provenientes de atividades ilícitas, sendo
controlada de fato por EDUARDO FREIRE BEZERRA, não passando PAULO CESAR DE
BARROS MORATO de mero empregado daquele. 

59. Por  meio das contas bancárias dessas duas pessoas jurídicas,  o gerente
PAULO CESAR DE BARROS MORATO,  recebendo  ordens  diretas  de  JOÃO CARLOS
LYRA  e  EDUARDO  BEZERRA  LEITE,  movimentou  um  grande  volume  de  recursos
provenientes de atividade criminosa.

60. Inicialmente  a  CONSTRUTORA  OAS  transferiu  para  a  CÂMARA  &
VASCONCELOS14, uma soma milionária de recursos, no valor total de R$ 23.759.154,56
(vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e seis centavos), no período de 31/07/2012 a 23/03/2015.

61. Ora,  em se tratando a CÂMARA &  VASCONCELOS de uma empresa de
fachada,  que  possui  interpostas  pessoas  confessas  em  sua  composição  societária,  as
transferências milionárias da CONSTRUTORA OAS ganham a conotação clara de lavagem
de  dinheiro.  Nesse  contexto,  insta  salientar  que  dita  empreiteira  fora  contratada  para

14 Por meio da conta nº 282260 da agência 2988 do Banco do Brasil.
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executar obras de Transposição do Rio São Francisco, sendo investigada no bojo de uma
outra  investigação  policial,  denominada  “Operação  Vidas  Secas”,  em trâmite  perante  o
Juízo Federal de Serra Talhada/PE, nos autos do Inquérito Policial n.º 93/2014-SR/DPF/PE,
por suspeita de direcionamento de licitação e superfaturamento na execução da referida
obra pública.

62. Ademais, a CONSTRUTORA OAS também fora alvo de apuração policial no
curso  da  “Operação  Lava  Jato”,  já  tendo  os  seus  principais  executivos,  inclusive,  sido
condenados por corrupção ativa e desvio de recursos públicos envolvendo a execução das
obras  da  Refinaria  Getúlio  Vargas,  no  Paraná  (REPAR),  e  Refinaria  de  Abreu  e  Lima
(RENEST),  em Pernambuco.  Dessa forma, é bastante provável que recursos desviados
dessas obras também tenham irrigado as contas da Câmara & Vasconcelos.

63. Também de forma bastante suspeita, no dia 29/08/2014, PAULO MORATO
sacou  em espécie  a  quantia  de  R$ 2.000.000,00  (dois  milhões  de reais)  da  conta  da
Câmara & Vasconcelos15. O saque de tal valor em um único dia é bastante incomum, não
havendo justificativa para tanto. Tal saque provavelmente serviu para que JOÃO CARLOS
LYRA pudesse “vender” tais recursos a pessoas interessadas em pagar para trocar dinheiro
desviado de órgãos públicos  por  dinheiro  em espécie  e formar  caixa  2 sem chamar  a
atenção dos órgãos de controle, mediante o pagamento da remuneração de 2% ao líder da
organização criminosa.

64. Para dificultar ainda mais o rastreamento dos recursos criminosos e ligá-los
aos desvios de recursos de obras públicas federais por parte da OAS, PAULO MORATO, a
mando de JOÃO CARLOS LYRA e EDUARDO BEZERRA, no período entre 2012 a 2014,
transferiu enormes somas da conta bancária da CÂMARA & VASCONCELOS16 para contas
das outras empresas e pessoas sob controle da organização criminosa, pulverizando os
recursos financeiros no nítido intuito de consumar os propósitos de agiotagem e lavagem
de capitais engendrados pela organização. As transferências até o momento identificadas
estão abaixo resumidas:

64.1) R$ 1.433.000,00 para a empresa CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA;

64.2) R$ 1,297.000,00 para a empresa GEOVANE PESCADOS EIRELI;

64.3) R$ 900.000,00 para a empresa POSTO PAIS E FILHOS; 

64.4) R$ 800.000,00 para a empresa LATOT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS;

64.5) R$ 540.000,00 para a empresa FELIZZ DISTRIBUIDORA LTDA;

64.6) R$ 325.365,00 para a conta de  KLEYTON ALBERT DA SILVA;

64.7) R$ 644.358,58 para a conta de ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL;

64.8) R$ 463.785,34 para a conta JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO.

65. A  LAGOA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  também  foi  utilizada  pela
organização criminosa,  através de PAULO MORATO,  para  movimentar  recursos ilícitos,
sendo identificados até o momento as operações adiante expostas.

66. Inicialmente,  a  empresa  recebeu  recursos  da  própria  CÂMARA  &
VASCONCELOS, no valor total de R$ 580.874,00, sem justificativa, uma vez que ambas
são empresas de fachada. Compondo ambas o mesmo grupo da organização criminosa,
controlada  de  direito  por  PAULO  MORATO,  verifica-se  tratar-se  de  típica  atividade  de
branqueamento de capitais.

15 Conta de nº 885134, da agência 1503, do banco Bradesco.
16 Conta de nº 885134, da agência 1503, do banco Bradesco.
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67. A empresa LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO também foi  o  instrumento
utilizado para a lavagem de recursos de empresas controladas por APOLO VIEIRA. Com
efeito,  a empresa foi  beneficiária de recursos no valor  total  de R$ 4.143.780,00 (quatro
milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e oitenta reais), provenientes da emissão
de vinte e quatro títulos titularizados pela empresa A.  M. DE PONTES PNEUS, de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) oriundos da cobrança de um título emitido pela empresa
TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO e de R$ 768.700,00 (setecentos e sessenta e oito mil e
setecentos reais) oriundos da cobrança de títulos emitidos pela empresa WEST PNEUS
LTDA, todas controladas por APOLO VIEIRA. Tratando-se de empresa de fachada, resta
claro que os valores recebidos o foram com a finalidade de ocultar sua origem ilícita.

68. Também o gerente ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL aportou recursos na
conta da empresa de fachada, no valor de R$ 13.184,00 (treze mil, cento e oitenta e quatro
reais), por meio de conta que tinha como procurador KLEYTON ALBERT DA SILVA.

69. Por  fim,  algumas  operações  suspeitas  nas  contas  da  empresa,  não
totalmente explicadas até o momento, estão abaixo discriminadas:

69.1) 62 transações para a conta de PAULO MORATO de forma fracionada que totalizaram
R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil). Aqui a intenção claramente foi ludibriar o
controle do COAF sobre as operações suspeitas;

69.2) saque em espécie realizado por PAULO MORATO na importância de R$ 125.000,00
(cento e vinte cinco mil reais);

69.3) saque e depósito em espécie, realizados por ROBSON HERMÍNIO ANDRE, no total
de, respectivamente, R$ 222.487,00 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e
sete reais) e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).  Convém destacar que, na
época dos saques supracitados, ROBSON HERMÍNIO ANDRÉ figurava como empregado
da própria CÂMARA & VASCONCELOS;

69.4) saques e depósito em espécie, realizados por LAMIR MEDEIROS DOS SANTOS no
total de, respectivamente, R$ 1.513.851,00 (um milhão, quinhentos e treze mil, oitocentos e
cinquenta  e  um mil  reais)  e  R$  250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  reais).  Convém
destacar que, na época dos saques supracitados, LAMIR MEDEIROS DOS SANTOS, era
funcionário da CAMBOA CERÂMICA, controlada por EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE.

70. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios17: depoimento de PAULO CESAR MORATO (mídia de fl. 878), HÉLIO DIAS DE
MORAIS e ERNANI DIAS DE MORAIS FILHO no bojo do Inquérito nº 3994/2015 (mídia de
fl.  169);  depoimento de ALBERTO YOUSSEF (fls.  40/48,  201/204 e 212/214 do IPL n.º
3994/2015,  gravado  na  mídia  de  fl.  169);  informação  policial  n.º  256/2016-
NA/DELEFIN/SR/DPF/PE (fls. 142/162); item 2.2 do RIF 14463 (fls. 2/13 do Apenso I); item
3.2 do RIF 19030 (fls. 14/43 do Apenso I); itens 4.1 a 4.27, 6.1 a 6.21, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6 do RIF 20063, de 07/04/2016 (fls. 61//120 do Apenso I); itens 1.1 a 1.5 do RIF
20421, de 28/03/2016 (fls. 44/60 do Apenso I); item 5 do termo de análise preliminar do
material arrecadado – equipe PE-02 (fls. 440/452); informação policial n.º 209/2016 (mídia
de fl. 141); termos de colaboração de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales no bojo IPL n.º
4005/2015 (fls. 183/184 e 423/426); depoimentos de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales
(fls.  431/434  e  423/430);  documentos  comprobatórios  das  transferências  ilícitas  (fls.
185/191);  extrato do SIMBA com movimentações da OAS (mídia de fl.  878);  informação
policial sobre as transações entre a OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS (fls. 407/412);
contratos sociais das empresas envolvidas (mídia de fl.  722).  Consultaram-se, ainda, os
seguintes sítios eletrônicos:

17  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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• http://www.oas.com/oas-com/oas-engenharia/realizacoes/especiais/irrigacao-
barragens/mi-transposicao-rio-sao-francisco-lote-11/;

• http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/pf-prende-executivos-suspeitos-
de-desvios-na-transposicao-do-sao-francisco;

• http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/08/justica-condena-executivos-da-oas-
por-crimes-investigados-na-lava-jato.html

71. Assim, não pairam dúvidas de que as contas da CÂMARA & VASCONCELOS
e da  LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO foram movimentadas  por  PAULO CÉSAR DE
BARROS MORATO para branqueamento de capital de origem ilícita, atendendo a ordens e
orientações de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e EDUARDO FREIRE
BEZERRA LEITE, sendo esta a sua posição na organização criminosa.

72. Contudo, é de se acrescentar que PAULO MORATO foi encontrado morto no
dia  seguinte  à  deflagração  da  fase  ostensiva  da  investigação  desde  caso  (que  ficou
conhecida por “Operação Turbulência”), em circunstâncias ainda não esclarecidas.

II.2.2) ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL (“TUTA” ROSAL)

73. ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL era parte imprescindível na organização
criminosa,  haja  vista  que  ele  conferia  liquidez  ao  negócio,  sendo  responsável  pelo
recebimento, coleta e saques de dinheiros das diversas contas de empresas e pessoas
integrantes do esquema criminoso.

74. No  seio  da  organização  criminosa,  ARTHUR  ROSAL  era  subordinado
diretamente a  EDUARDO FREIRE BEZERRA. Com efeito, o mesmo apresenta em redes
sociais fotos com a lancha de nome “Sedução”, registro no SISGEMB sob nº 2210149134,
embarcação pertence a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, e do veículo Land Rover
Evoque cor vermelha (placa PGH-3354/PE), supostamente um “presente de papai” (sic),
que se encontra registrado em nome da empresa MM ADMINISTRADORA E GESTORA DE
BENS, controlada por EDUARDO BEZERRA. Referido veículo, inclusive, foi apreendido na
residência de EDUARDO BEZERRA, por ocasião do cumprimento de mandados de busca e
apreensão  expedidos  por  esse  MM.  Juízo.  ARTHUR ROSAL foi  ainda  mencionado  em
anotações  manuscritas  constantes  de  agenda  apreendida  na  residência  de  EDUARDO
FREIRE  BEZERRA LEITE  atrelados  à  empresa  LAGOA,  embora  não  guarde  nenhum
vínculo formal com referida empresa. Dessa forma, as operações financeiras realizadas por
ARTHUR o foram a mando de EDUARDO BEZERRA.

75. Não  bastassem  todos  esses  elementos  probatórios,  também  no  celular
apreendido na residência de ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL há evidências quanto ao
liame dele com os principais membros da organização criminosa investigada, tendo sido
constatados em sua agenda telefônica os contatos de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO e de SEVERINA DIVANCI DE MOURA, secretária de EDUARDO FREIRE
BEZERRA LEITE, além de conversas no aplicativo  Whats App com essas pessoas. Além
disso, foi identificada uma foto, apagada na véspera da deflagração da fase ostensiva da
investigação que lastreia esta denúncia, referente à CRLV de um caminhão pertencente à
JOCAPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., empresa controlada por JOÃO CARLOS
LYRA e EDUARDO BEZERRA LEITE.

76. ARTHUR  ROSAL  integra  o  quadro  societário  de  diversas  empresas,
notadamente  postos  de  gasolina,  dentre  os  quais  cabe  mencionar  o  AUTO  POSTO
RIBEIRÃO LTDA – ME (POSTO RIBEIRÃO), no qual ele é sócio de ROMERO URQUIZA
VERAS (CPF 031.713.764-66). 

77. ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL também foi o responsável por indicar as
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contas  do  POSTO  LATOT  e  do  POSTO  PAIS  &  FILHOS,  pertencentes  a  GILBERTO
PEREIRA DA SILVA,  para o recebimento de recursos de origem ilícita,  provenientes da
empresa CÂMARA & VASCONCELOS e do esquema de venda de dinheiro em espécie que
fora utilizado para abastecer o caixa dois de diversas empreiteiras acusadas de corrupção e
superfaturamento de obras.

78. A rede de  ARTHUR ROSAL se  completa  com a conta  de titularidade  de
KLEYTON  ALBERT  DA  SILVA,  que  foi  bastante  utilizada  por  aquele  em  razão  de
procuração conscientemente outorgada por KLEYTON.

79. No tocante  às  operações  financeiras  da  organização  criminosa,  ARTHUR
ROSAL foi o beneficiário de recursos provenientes de duas empresas de fachada ligadas a
EDUARDO BEZERRA, a LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO e a TECPRO LOCAÇÕES E
SERVIÇOS.

80. Também figura como terceiro beneficiário de cinco títulos no valor total de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) emitidos pela AM DE PONTES PNEUS LTDA, uma das
empresas de fachada controlada por APOLO VIEIRA. 

81. Curioso notar  ainda  que a empresa RU VERAS,  pertencente a ROMERO
URQUIZA VERAS, sócio de TUTA na empresa AUTO POSTO RIBEIRÃO LTDA – ME, foi
beneficiária de R$ 300.000,00 oriundos da Câmara & Vasconcelos Ltda.

82. Também merece destaque que por indicação de ARTHUR ROSAL, o POSTO
LATOT recebeu R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) em conta corrente, e o próprio ARTHUR
ROSAL recebeu,  em  sua  conta  pessoal,  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  oriundos  dos
operadores  financeiros  Rodrigo  Morales  e  Roberto  Trombeta,  em  virtude  da  venda  de
dinheiro em espécie efetuada por JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO.

83. Assim, verifica-se até o momento que TUTA ROSAL realizou as seguintes
operações financeiras a serviço dos propósitos criminosos da organização:

• recebeu  R$  350.000,00  da  empresa  CÂMARA &  VASCONCELOS LOCAÇÃO  E
TERRAPLANAGEM LTDA;

• recebeu na conta que tinha como procurador/representante KLEYTON ALBERT DA
SILVA  o  valor  total  de  R$  150.000,00  provenientes  da  empresa  CÂMARA  &
VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA;

• recebeu na conta que tinha como procurador/representante KLEYTON ALBERT DA
SILVA o valor total de R$ 13.184,00 provenientes da empresa LAGOA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA;

• recebeu na conta que tinha como procurador/representante KLEYTON ALBERT DA
SILVA o valor total de R$ 97.000,00 provenientes da empresa LTA BRASIL LTDA;

• recebeu na conta que tinha como procurador/representante KLEYTON ALBERT DA
SILVA o  valor  total  de  R$  100.000,00  provenientes  de  JOSE  LINDINALDO  DE
ANDRADE GUERRA;

• recebeu na conta que tinha como procurador/representante KLEYTON ALBERT DA
SILVA o  valor  total  de  R$  28.000,00  provenientes  da  L  &  J  COMÉRCIO  DE
ALIMENTOS LTDA;

• recebeu R$ 127.318,26 em sua própria conta, da empresa TECPRO LOCAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA;

• sacou em espécie o valor de R$ 130.000,00 da conta titularizada pela empresa D
LINDSAY LTDA – ME;
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• efetuou seis saques em espécie no valor total de R$ 747.000,00 na sua conta;

• efetuou um saque em espécie no valor de R$ 167.000,00 na conta  titularizada por
KLEYTON ALBERT DA SILVA;

• KLEYTON  ALBERT  DA SILVA efetuou  um  saque  em  espécie  no  valor  de  R$
107.500,00 da conta de ARTHUR ROSAL;

• recebeu R$ 115.600,00 em sua conta, proveniente de AMANDA VITALIANO;

• efetuou  pagamento  de  bloqueto  da  Caixa  Econômica  Federal,  no  valor  de  R$
132.000,00, a crédito do Tribunal de Justiça de PE;

• recebeu  recursos  no  total  de  R$  600.000,00,  provenientes  da cobrança  de  seis
títulos emitidos pela empresa A M DE PONTES PNEUS. 

84. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios18: perfis de TUTA nas redes sociais  Facebook19 e  Instagram20;depoimentos de
GILBERTO PEREIRA DA SILVA e KLEYTON ALBERT DA SILVA (fls. 274/275 e 244/245);
item 2.1 do RIF 14463, de 08/12/2014 (fls. 2/13 do Apenso I); tem 3.2 do RIF 19030, de
04/01/2016  (fls.  14/43 do  Apenso I);  itens  8.3  e  9.5  do  RIF 20063  de 07/04/2016 (fls.
61//120 do Apenso I); itens 1.1 a 1.11 do RIF 20421, de 28/03/2016 (fls. 44/60 do Apenso I);
termos de colaboração de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales no bojo IPL n.º 4005/2015
(fls. 183/184 e 423/426); depoimentos de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales (fls. 431/434
e 423/430); documentos comprobatórios das transferências ilícitas (fls. 185/191); extrato do
SIMBA com  movimentações  da  OAS  (mídia  de  fl.  878);  informação  policial  sobre  as
transações entre a OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS (fls. 407/412);  itens 5 e 11 do
termo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE-02 (fls. 440/452); Item 1 do
termo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE-05 (fls. 459/461); contratos
sociais das empresas envolvidas (mídia de fl. 722).

85. Não  pairam  dúvidas,  assim,  do  estreito  vínculo  existente  entre  ARTHUR
ROBERTO LAPA ROSAL e os demais integrantes da organização criminosa em comento,
seja  porque realiza constantes  movimentações financeiras  com diversas contas por  ela
utilizadas,  seja  porque  ele  ainda  demonstrou  possuir  relação  com  parte  do  patrimônio
pertencente a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO.

II.2.3) PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO

86. PAULO GUSTAVO é um dos funcionários de confiança de APOLO VIEIRA, já
foi empregado na empresa D’MARCAS COMÉRCIO LTDA e é atualmente diretor da MS
PESCADOS  COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  S/A  junto  com  DIANA
MARGARIDA FERRY VIEIRA, esposa de APOLO VIEIRA, embora o acionista majoritário
dessa empresa seja a ASV HOLDING S/A – todas as três pertencentes ao conglomerado
de empresas direta ou indiretamente ligadas a APOLO.

87. Também cabe frisar que, a despeito de não integrar o quadro societário ou
possuir qualquer ação da ASV HOLINDG S/A, APOLO SANTANA VIEIRA é apontado pelo
próprio PAULO GUSTAVO como uma das pessoas sobre quem conversa a respeito das
estratégias de futuro relacionadas à MS PESCADOS. Com efeito, foi APOLO VIEIRA quem
convidou PAULO GUSTAVO para participar da gestão da referida empresa, nunca tendo
realizado qualquer tratativa com as pessoas vinculadas de direito à ASV HOLINDG S/A.

18  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
19 https://www.facebook.com/tuta.rosal
20 https://www.instagram.com/tutarosal
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88. Ademais,  PAULO  GUSTAVO  foi  presidente  da  empresa  BR  PAR
PARTICIPAÇÕES  S/A,  empresa  por  meio  da  qual  APOLO  SANTANA  VIEIRA tentou
participar, sucedendo a AF ANDRADE, no contrato de arrendamento mercantil da aquisição
da aeronave envolvida no acidente de EDUARDO CAMPOS. E quem figura como vice-
presidente da BR PAR é CAROLINA GOMES DA SILVA, secretária de APOLO SANTANA
VIEIRA  na  empresa  BANDEIRANTES  PNEUS  S/A.,  convidada  a  adentrar  o  quadro
societário pelo próprio PAULO GUSTAVO.

89. O  vínculo  de  PAULO  GUSTAVO com  as  empresas  do  conglomerado  de
APOLO que participam do esquema criminoso ora denunciado é corroborado, ainda, pelo
fato  de,  em janeiro/2012,  PAULO GUSTAVO ter  adquirido  duas  mil  ações  da empresa
SMARTCRED  SECURITIZADORA  DE  CRÉDITOS  S.A  pertencentes  à  BR  PAR
PARTICIPAÇÕES  S/A.  Ora,  a  SMARTCRED  foi  responsável  pela  remessa  de  R$
500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  para  a  GEOVANE  PESCADOS  EIRELI,  empresa  de
fachada que também serve aos propósitos da organização.

90. Ademais disso, embora inicialmente tenha declarado desconhecer os créditos
milionários  recebidos  pela  MS PESCADOS provenientes  das  empresas  WEST PNEUS
LTDA e TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO EPP de julho/2013 a março/2015, posteriormente
confessou que as transações em comento teriam sido realizadas a mando de APOLO. Da
mesma forma,  conquanto inicialmente tenha alegado desconhecer  o vínculo de APOLO
com as empresas SMARTCRED e BR PAR PARTICIPAÇÕES S/A (atual  BR HOLDING
S/A), em seguida admitiu que não apenas fora convidado por APOLO para trabalhar nessas
duas empresas,  mas também que estava subordinado diretamente  a ele  na gestão de
ambas.

91. Na  condição  de  diretor  da  MS  PESCADOS  COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E
EXPORTAÇÃO S/A, embora a empresa estivesse sob o comando de APOLO VIEIRA, é de
PAULO  GUSTAVO  a  responsabilidade  direta  pelas  seguintes  operações  financeiras  a
serviço da organização criminosa ora denunciada:

• movimentação de recursos em transações junto a sua conta 0020296,  do Banco
Safra,  agência  14400,  com ligações  para  a  empresa  ASV HOLDING S/A,  onde
figuram como beneficiários os filhos de APOLO VIEIRA: APOLO GABRIEL, LARA
FERRY,  JOÃO  RAFAEL,  e  sua  esposa,  DIANA  MARGARIDA,  no  período  de
01/02/2016  a  11/03/2016,  num  montante  de  R$  3.772.090,00  (três  milhões,
setecentos e setenta e dois mil e noventa reais);

• terceiro  beneficiário  na  emissão  de  sete  títulos  no  total  de  R$  900.341,00
(novecentos  mil,  trezentos  e quarenta  e  um reais)  todos emitidos  pela  empresa
WEST PNEUS LTDA, empresa de fachada;

• terceiro beneficiário,  na emissão de 13 títulos  no total  de R$ 2.225.526,00 (dois
milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais), todos emitidos
pela empresa TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO EPP, empresa de fachada;

• terceiro beneficiário dos recursos oriundos da emissão de título da A M DE PONTES
PNEUS, empresa de fachada, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

92. Rememore-se que APOLO SANTANA VIEIRA é o controlador das empresas
TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO EPP, WEST PNEUS e AM DE PONTES PNEUS.

93. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios21: depoimentos de PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO (fls. 342/346 e 373/375)
e CAROLINA GOMES DA SILVA (fls. 360/363), SILVÂNIA CRISTINA DANTAS (fls. 364/366)
e TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO (fls. 416/418); itens 1.1, 1.2, 2.1 a 2.6 a 2.20 do RIF

21  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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21072, de 12/05/2016 (fls. 121/131 do Apenso I); itens 4.954, 4.960, 4.972, 4.973, 4.978,
4.979, 4.984 e 3.7 do RIF 21.321, de 25/05/2016 (fls. 134/388 do Apenso I); itens 5 e 7 do
auto de apreensão – equipe PE-11 (mídia de fl.  878, pasta “Documentos produzidos por
equipe”); documentos apreendidos Paulo Gustavo (mídia de fl. 878), contratos sociais das
empresas envolvidas (mídia de fl. 722).

94. Resta nítido, portanto, que PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO, além de ser
o  responsável  pela  gerência  da  MS  PESCADOS  COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E
EXPORTAÇÃO,  empresa,  como  se  viu,  cujas  contas  eram  utilizadas  pela  organização
criminosa  em  comento,  era  verdadeiro  empregado  de  APOLO  SANTANA VIEIRA,  não
apenas emprestando o seu nome para figurar, como interposta pessoa, à frente de diversas
empresas, mais também acobertando o vínculo de seu superior com as referidas empresas.
Ademais, PAULO GUSTAVO teria ainda cooptado CAROLINA GOMES DA SILVA, também
funcionária de APOLO, para que figurasse no estatuto social de uma das empresas do
conglomerado, a fim de também servir de interposta pessoa a APOLO VIEIRA.

II.2.4) SEVERINA DIVANCI DE MOURA (“DIVA”)

95. “DIVA” figura como sócia administradora da empresa MM ADMINISTRADORA E
GESTORA DE BENS LTDA – ME, que possui o mesmo endereço de cadastro de diversas
empresas  vinculadas  a  EDUARDO  FREIRE  BEZERRA LEITE,  tendo  sido  inicialmente
constituída (sob a  denominação CIBELCRED FACTORING LTDA)  em nome do próprio
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e sua mãe, RISOLETA MEIRA FREIRE. SEVERINA
DIVANCI tornou-se a única sócia da MM ADMINISTRADORA quando CARLOS HENRIQUE
GUIMARÃES BARBOZA retirou-se da sociedade, transferindo todas as suas cotas para a
sócia  remanescente.  Vale  salientar  que  tanto  SEVERINA DIVANCI  DE MOURA quanto
CARLOS HENRIQUE BARBOZA trabalham na CAMBOA CERÂMICA ENGENHARIA LTDA.
EPP, pertencente a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE.

96. Embora  SEVERINA  alegue  que  abriu  a  MM  ADMINISTRADORA  E
GESTORA DE BENS porque decidiu abrir um negócio de confecção, uma simples análise
no  histórico  do  contrato  social  daquela  empresa  demonstra  que  esse  argumento  não
convence, uma vez que o objeto social da empresa surgiu como exploração da atividade de
factoring; em  2011  mudou  para  “aluguel  de  máquinas  e  equipamentos,  representação
comercial  em geral,  facção  de  peças  de  vestuário  e  comércio  atacadista  de  roupas  e
acessórios para uso profissional” (duas áreas comerciais bastante distintas) e logo em 2015
mudou novamente, desta vez para “gestão e administração da propriedade imobiliária e
atividades de consultoria em gestão empresarial”

97. Ademais, observa-se que SEVERINA DIVANCI já integrou o quadro social
das seguintes empresas vinculadas aos principais integrantes da organização criminosa:

• D  &  G  GERENCIA  E  ADMINISTRAÇÃO  LTDA  -  ME  (de  16/06/2015  a
23/07/2015),  que  declara  como  endereço  de  funcionamento  a  Av.  Herculano
Bandeira, nº 399 – 1º andar – Pina – Recife/PE e tem como sócios atuais JOSEMAR
CAVALCANTI  DE MORAIS BEZERRA LEITE,  CPF 076.083.784-84,  e  seu irmão
EDSON BEZERRA LEITE NETO, CPF 060.625.024-71 (sobrinhos de EDUARDO
BEZERRA LEITE). Por oportuno, cabe informar que essa empresa é a proprietária
da  aeronave prefixo  PTZPE,  modelo  RV-10,  série  FVE-1828,  ano  de  fabricação
2011, pertencente a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE;

• JOCAPE ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA, empresa que já
teve EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELO FILHO em seu quadro societário;

• HAPPY  HOUSE  GERENCIA  E  ADMINISTRACAO  LTDA  (de  30/11/2015  a
15/02/2016), que tem como sócios atuais VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA e sua
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esposa ELIANE MARQUES SILVA NOGUEIRA DE SOUZA (o primeiro é sócio da
TECPRO  LOCAÇÃO  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA,  a  qual  supostamente
funciona  no  mesmo  endereço  da  CAMBOA  CERÂMICA  ENGENHARIA  LTDA,
pertencente a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE).

98. Aliás,  vale salientar  que,  além da CAMBOA,  DIVA já  apresentou também
vínculo empregatício com a LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, empresa de fachada
que  tem PAULO DE CÉSAR BARROS MORATO como sócio  e  controlada  de fato  por
EDUARDO BEZERRA.

99. No período em que foi sócia da MM ADMINISTRADORA, DIVA apresentou
média  salarial  de  9 a 10 salários mínimos,  incompatíveis  com a grande quantidade de
veículos registrados em nome de sua empresa, e principalmente com os carros de luxo
igualmente cadastrados em nome da empresa, a exemplo de uma Evoque Dyamic e do
Audi TT Coupê 230cv, cor vermelha, placa ORL 1007, ano 2015, o qual apresenta valor de
mercado superior  a  R$ 200.000,00 (duzentos  mil  reais)  –  mesmo veículo  apontado no
Facebook de TUTA ROSAL como sendo um “presentinho de papai”, conforme visto acima. 

100. Na  condição  de  sócia  da  MM  ADMINISTRADORA,  embora  a  empresa
estivesse  sob  o  comando  de  EDUARDO  BEZERRA,  é  de  SEVERINA  DIVANCI  a
responsabilidade direta pelas seguintes operações financeiras a serviço da organização
criminosa ora denunciada:

• figurar  como  terceira  beneficiária  de  vinte  e  dois  títulos  emitidos  pela  AM  DE
PONTES PNEUS LTDA., no valor total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil) –
“MM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA” é a antiga denominação da MM
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA. ME –  nas datas de 28/04/2010
e 21/09/2010, período em que EDUARDO BEZERRA também integrava o quadro
societário da empresa (de setembro/2005 a maio/2011);

• receber  recursos  desviados  pela  CONSTRUTORA  OAS  para  a  MM
ADMINISTRADORA, quando essa chamava-se CIBELL CRED FACTORY LTDA., no
valor  de  R$  230.000,00  (duzentos  e  trinta  mil  reais),  no  mencionado  esquema
delatado por Roberto Trombeta e Rodrigo Morales, operadores de “caixa dois” da
empreiteira OAS S/A, referente aos valores superfaturados por essa empresa na
execução dos contratos firmados com a Petrobras S/A, para posterior pagamento de
propina a políticos.

101. Não bastasse isso, na residência de SEVERINA DIVANCI DE MOURA foram
apreendidos diversos documentos referentes a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e à
JOCAPE ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS, inclusive cheques assinados e em
branco  em  nome  desta  última  empresa,  indicando  que  ela  teria  o  controle  sobre  as
movimentações efetuadas nas contas titularizadas pela JOCAPE.

102. Ademais,  uma  breve  checagem  de  seu  aparelho  celular,  igualmente
apreendido em cumprimento a mandado expedido por esse MM. Juízo, notadamente no
aplicativo Whats App, revela o envolvimento de DIVA não só nos negócios de seu patrão,
EDUARDO BEZERRA LEITE, e da empresa CAMBOA, mas também com PAULO MORATO
(documentos de compra de passagens aéreas dele)  e com outras empresas envolvidas
neste caso,  tais como a VASCONCELOS & CÂMARA (e-mails tratando de honorários a
serem recebidos da empreiteira  Mendes Júnior),  CÂMARA & VASCONCELOS (TEDs a
serem recebidos), JOCAPE e BELAG. Tais fatos não são condizentes com o depoimento de
SEVERINA DIVANCI, quando afirma não possuir qualquer relação com essas empresas,
sequer tendo ouvido falar delas.

103. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
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probatórios22:  contratos sociais das empresas envolvidas (mídia de fl. 722),  itens 1 e 2 do
termo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE 10 (fls. 487/492), consulta
ao sistema da ANAC (fl. 17 do pedido de quebra em apenso), depoimento de SEVERINA
DIVANCI (fls. 248/250), itens 5.1 e 5.2 do RIF 20063 de 07/04/2016 (fls. 61//120 do Apenso
I),  termos  de  colaboração  de  Roberto  Trombeta  e  Rodrigo  Morales  no  bojo  IPL  n.º
4005/2015 (fls. 183/184 e 423/426), depoimentos de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales
(fls.  431/434  e  423/430),  documentos  comprobatórios  das  transferências  ilícitas  (fls.
185/191),  extrato do SIMBA com movimentações da OAS (mídia de fl.  878);  informação
policial sobre as transações entre a OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS (fls. 407/412).

104. Portanto,  resta  claro  que  SEVERINA  DIVANCI  DE  MOURA  está
umbilicalmente envolvida na organização criminosa em tela, não apenas cedendo seu nome
para figurar em empresas controladas por seus principais integrantes, como EDUARDO
FREIRE BEZERRA LEITE e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, inclusive
abrigando pertences deles (como é o caso da Evoque vermelha), mas também controlando
contas e transferências efetuadas, efetuando contatos com outros membros da organização
e, ainda, tentando ocultar as atividades ilícitas de seu patrão, EDUARDO BEZERRA, das
quais ela própria tomava parte, embora sob o controle final dele.

II.3) DOS COLABORADORES 

105. Alguns  membros  da  organização  criminosa  eram  sócios  de  empresas
utilizadas no esquema e titulares de contas bancárias que serviram à circularização dos
recursos da organização criminosa, embora não subordinados hierarquicamente aos líderes
ou gerentes da organização criminosa.

106. Tais pessoas mantinham o controle de fato das suas respectivas empresas,
cedendo  apenas  a  utilização  de  suas  contas  bancárias  para  operações  específicas
indicadas pelos líderes da organização criminosa. Dessa forma, os líderes da organização
criminosa tinham o controle indireto e eventual de tais empresas.

107. Em troca,  obtinham vantagens da  organização  criminosa,  na maioria  das
vezes empréstimos de dinheiro sob condições mais vantajosas do que a oferecida pelo
mercado financeiro regular.

108. Algumas das empresas desse grupo eram apenas de fachada, ao passo que
outras  tinham  atividade  regular,  misturando  recursos  de  origem  ilícita  da  organização
criminosa ao seu caixa legítimo.

109. Importante destacar que todos nesse grupo conheciam a origem criminosa
dos recursos que passavam por suas empresas, pois já tinham vínculos de amizade ou
profissional com os integrantes da organização criminosa com quem negociavam. 

II.3.1) CARLOS ROBERTO DE MACEDO 

110. Sócio  responsável  pela  empresa  CRM  MATERIAL DE  CONSTRUÇÃO  &
CONSTRUTORA EIRELI – EPP e controlador de fato da empresa GEOVANE PESCADOS
EIRELI. Diligências in loco constataram o não funcionamento dessas empresas nos locais
apontados como sede,  tratando-se,  pois,  de empresas de fachada.  O próprio CARLOS
ROBERTO DE MACEDO confirmou que a empresa CRM só teria funcionado no referido
local  por  apenas  dois  ou  três  meses  após  a  sua  abertura,  no  ano  de  2012  ou  2013,
enquanto  a  GEOVANE  PESCADOS  servia  apenas  aos  propósitos  de  movimentações
ilícitas por parte do colaborador, à revelia de Geovane de Sá Barreto, o titular formal da
empresa, a quem CARLOS ROBERTO enganou alegando que iria apenas dar baixa na
empresa.

22  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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111. Enquanto sócio da CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, portanto, CARLOS
ROBERTO  foi  responsável  pelo  aporte  de R$  290.000,00  a  AF  ANDRADE
EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES,  referente  à  compra  do  avião  CESSNA
CITATION,  prefixo  PR-AFA,  além do recebimento  de mais  de R$ 700 mil  reais  com o
esquema  de  venda  de  dinheiro  em  espécie  engendrado  por  JOÃO  CARLOS  LYRA e
delatado por Rodrigo Morales e Roberto Trombeta, evidenciando sua utilização efetiva para
lavagem de dinheiro. Ele foi responsável, igualmente, pelas movimentações ilícitas junto à
CÂMARA & VASCONCELOS – dentre as quais o recebimento de depósitos/transferências
de mais R$ 1,4 milhões –  e junto a EDUARDO BEZERRA LEITE – dentre as quais  o
recebimento de depósitos/transferências de cerca de R$ 207 mil.

112.  A respeito das transações nas contas de ambas as empresas,  CARLOS
ROBERTO DE MACEDO informou que os recursos nelas aportados eram provenientes de
empréstimos tomados com JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, ao passo
que grande parte dos débitos desses empréstimos eram efetuados em contas de terceiros,
indicados pelo líder da organização criminosa em comento.  Ademais, o outro colaborador
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, proprietário da JVAS COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS EIRELI, declarou que os valores provenientes da GEOVANE PESCADOS
EIRELI  foram  depositados  a  mando  de  JOÃO  CARLOS  LYRA,  em  virtude  de  um
empréstimo que teria tomado com ele. 

113. CARLOS  ROBERTO  também  possuía  vínculo  direto  com  EDUARDO
BEZERRA LEITE, visto que, dentre os materiais apreendidos no local onde funcionavam
diversas  empresas  vinculadas  a  esse  líder,  foram  encontradas  folhas  referentes  à
contabilidade da CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Ademais,  as declarações do outro
colaborador SÉRGIO  ANDRÉ MOTA MARIZ, proprietário  da  empresa  PRISMA TUBOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,  dão conta de que os R$ 340.638,28 creditados pela
GEOVANE PESCADOS EIRELI na conta de sua empresa referiam-se a recursos que lhe
foram emprestados por EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, evidenciando o poder de
controle deste sobre a referida conta.

114. Portanto, as provas apontam que o colaborador, no âmbito da organização
criminosa,  cedeu  as  contas  de  suas  empresas  a  JOÃO  CARLOS LYRA e  EDUARDO
BEZERRA LEITE. Todavia, CARLOS ROBERTO também possuía vínculos negociais com
APOLO VIEIRA, tal qual se percebe das movimentações ilícitas na conta da GEOVANE
PESCADOS  envolvendo  duas  empresas  do  conglomerado  daquele,  SMARTCRED
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS e WEST PNEUS, as quais remetem juntas mais de R$
1,5 milhão de reais para a conta da citada empresa de fachada do colaborador, como será
detalhado abaixo.

115. Na qualidade de diretor da CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, além do já
citado aporte de recursos para a aquisição da aeronave CESSNA CITATION a mando de
JOÃO CARLOS LYRA,  CARLOS ROBERTO DE MACEDO também foi  responsável  por
receber  recursos  desviados  pela  CONSTRUTORA OAS  para  as  contas  da  CRM,  no
mencionado esquema delatado por Roberto Trombeta e Rodrigo Morales, operadores de
“caixa  dois”  da  empreiteira  OAS  S/A,  referente  aos  valores  superfaturados  por  essa
empresa  na  execução  dos  contratos  firmados  com  a  Petrobras  S/A,  para  posterior
pagamento de propina a políticos.

116. Ademais,  até  o  momento  identificou-se  que  o  colaborador,  ainda  na
qualidade  de  sócio  da  empresa  de  fachada  CRM  MATERIAL DE  CONSTRUÇÃO,  foi
responsável pelas seguintes operações financeiras a serviço dos propósitos da organização
criminosa:

• recebeu R$ 1.433.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil) da  empresa
CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA;
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• transferiu R$ 380.000,00 para a empresa PONTO EXTRA ALIMENTOS LTDA;

• recebeu R$ 207.250,00 de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE.

117. Já na qualidade de responsável de fato pela empresa de fachada GEOVANE
PESCADOS EIRELI, até o momento identificou-se que CARLOS MACEDO foi responsável
pelas seguintes operações financeiras a serviço dos propósitos da organização criminosa,
as quais somam quase R$ 21 milhões de reais:

• recebeu R$ 1.297.000,00 da empresa CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E
TRERAPLANAGEM LTDA – ME;  

• recebeu  R$  1.041.134,83  da  empresa  NEGOCIAL  FACTORING  FOMENTO
COMERCIAL LTDA, como pagamento de títulos emitidos pela WEST PNEUS LTDA;

• recebeu R$ 655.455,55 da empresa ALMEIDA & DALE GALERIA DE ARTE LTDA -
EPP; 

• recebeu  R$  500.000,00  da  empresa  SMARTCRED  SECURITIZADORA  DE
CREDITOS S/A;

• recebeu R$ 207.250,00 de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE;

• transferiu  R$ 12.500,00 para a empresa AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, a qual seria a proprietária do avião envolvido no acidente
que ultimou com a morte do candidato Eduardo Campos;

• transferiu R$ 165.000,00 para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E
TERRAPLANAGEM LTDA – ME;

• transferiu R$ 165.000,00 para a empresa VASCONCELOS & CÂMARA LTDA – ME;

• transferiu  R$  457.600,00  para  a  empresa  JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
EIRELI – APP;

• transferiu  R$  340.638,28  para  a  empresa  PRISMA  TUBOS  INDUSTRIAIS  E
COMÉRCIO LTDA – ME;

• transferiu  R$  254.400,00  para  a  empresa  A.  R.  TRANSPORTE,  COMÉRCIO  E
LOCAÇAO LTDA – ME;

• transferiu R$ 120.000,00 para a empresa PONTO EXTRA ALIMENTOS LTDA-ME,
CNPJ 10.229.251/0001-04.

118. Sobreleva  apontar  a  equivalência  entre  o  montante  total  creditado  (R$
10.491.801,12) e o montante total  debitado (R$ 10.491.031,50) da conta da GEOVANE
PESCADOS EIRELI nesse período, sugerindo tratar-se de mera conta de passagem dos
recursos, constituindo-se em claro indicativo de lavagem de dinheiro.

119. Vale salientar que, embora CARLOS ROBERTO DE MACEDO tenha alegado
desconhecer  a origem criminosa dos valores que transitaram tanto pela conta da CRM
quanto da GEOVANE PESCADOS, não se pode negar que, pelas circunstâncias em que
eram realizados os supostos empréstimos, conforme por ele mesmo mencionado em suas
declarações, já se era possível perceber a ilicitude em tais transações. 

120. Ademais, o próprio CARLOS ROBERTO declarou que foi JOÃO CARLOS
LYRA quem o questionou sobre a existência de outra conta para recebimento dos recursos
a fim  de  não  chamar  atenção  dos  órgãos  de  controle,  tendo  CARLOS ROBERTO DE
MACEDO,  por  este  motivo,  segundo  ele,  decidido  utilizar  a  conta  da  GEOVANE
PESCADOS. Ora, só esse argumento já deixa evidente que JOÃO CARLOS pretendia fugir
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de uma fiscalização sobre as movimentações financeiras,  não pairando dúvidas que se
tratava de uma ilicitude,  uma vez que não haveria o que se temer caso as transações
fossem regulares. 

121. Por fim, em seu depoimento, também restou patente que, além de fornecer a
conta bancária de suas empresas para a circularização dos ativos ilícitos a mando de JOÃO
CARLOS, CARLOS MACEDO também utilizou-se do esquema em benefício próprio, com a
finalidade de lucro, ao também praticar agiotagem com os recursos aportados nas contas
de suas empresas, para tanto cobrando juros ainda maiores que os cobrados por JOÃO
CARLOS, a fim de tirar para si a diferença entre os juros cobrados de outrem e os juros que
ele mesmo tinha que pagar a JOÃO CARLOS.

122. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios23: depoimentos de CARLOS ROBERTO MACEDO (fls. 370/372), Geovane de
Sá Barreto  (fls.  335/336),  JOÃO VCITOR SOBRAL (fls.  337/338),  SÉRGIO MARIZ (fls.
268/270); informação policial nº 209/2016 (mídia de fl. 141); item 13 do termo de análise
preliminar de material arrecadado - equipe PE 26 (fls. 498/545); termos de colaboração de
Roberto Trombeta e Rodrigo Morales no bojo IPL n.º 4005/2015 (fls. 183/184 e 423/426);
depoimentos de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales (fls. 431/434 e 423/430); documentos
comprobatórios  das  transferências  ilícitas  (fls.  185/191);  extrato  do  SIMBA  com
movimentações da OAS (mídia de fl. 878); informação policial sobre as transações entre a
OAS  e  a  CÂMARA &  VASCONCELOS  (fls.  407/412);  contratos  sociais  das  empresas
envolvidas  (mídia  de  fl.  722);  itens  1  e  2  do  termo  de  análise  preliminar  do  material
arrecadado – equipe PE 10 (fls. 487/492); itens 2.2.1 e 2.5 do RIF 14463, de 08/12/2014
(fls. 2/13 do Apenso I); item 1.1 do RIF 19030, de 04/01/2016 (fls. 14/43 do Apenso I); itens
4.1 e 7.3 do RIF 20063 de 07/04/2016 (fls. 61//120 do Apenso I).

123. Assim, CARLOS ROBERTO DE MACEDO, por intermédio das contas das
empresas  por  ele  controladas,  a  CRM  MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  e  GEOVANE
PESCADOS  EIRELI,  viabilizou  que  a  organização  criminosa  recebesse  e  repassasse
recursos  de  origem espúria,  ocultando  os  verdadeiros  responsáveis  pelas  operações  e
beneficiando-se desses recursos praticando agiotagem com o objetivo de obter lucro para
si.

II.3.2) JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL 

124. JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL é o representante
legal  da  empresa  JVAS  COMÉRCIO  DE  COSMÉTICOS  EIRELI,  em  cuja  sede  hoje
funciona um POSTO SHELL, portanto, a empresa não mais se encontrava em atividade
quando  recebeu  créditos  milionários  das  empresas  GEOVANE  PESCADOS  EIRELI  e
CAMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, ligadas aos líderes
JOÃO CARLOS LYRA e EDUARDO BEZERRA, evidenciando o caráter de fachada daquela
empresa, quando adentrou a organização criminosa.

125 Tal vínculo é corroborado pelas própria declarações de JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,  nas  quais  alegou  que  os  valores  creditados  pela
GEOVANE PESCADOS EIRELI e CÂMARA & VASCONCELOS nas contas de sua empresa
teriam sido decorrentes  de concessões de empréstimos efetuadas por  JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELO FILHO. Da mesma maneira, os valores aportados na conta de
sua empresa oriundos de empresas vinculadas ao grupo MANWIN (controlado por Rodrigo
Morales e Roberto Trombeta) teriam sido efetuados a mando de JOÃO CARLOS LYRA.
Convém registrar, ainda, que a mãe de JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL
é prima da ex-esposa de CARLOS ROBERTO DE MACEDO, o qual, como se viu, também
fazia parte da rede de contatos de JOÃO CARLOS LYRA.

23  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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126. Portanto,  o  colaborador  ora  denunciado  era  vinculado  a  JOÃO CARLOS
LYRA no âmbito da organização criminosa em análise. 

127. Na  condição  de  sócio  da  JVAS  COMÉRCIO  DE  COSMETICOS,  até  o
momento  identificou-se  que  JOÃO  VICTOR  SOBRAL foi  responsável pelas  seguintes
operações financeiras a serviço dos propósitos da organização criminosa:

• recebeu  R$  157.800,00  de  contas  vinculadas  a  operadores  da  OAS  S/A para
formação  de  “caixa  dois”  daquela  empreiteira  com  recursos  superfaturados  de
contratos firmados com a Petrobras;

• recebeu R$ 457.600,00 da empresa GEOVANE PESCADOS EIRELI, empresa de
fachada, como visto;

• recebeu  R$  476.175,00  da  empresa  CAMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO  E
TERRAPLENAGEM LTDA, também empresa de fachada.

128. Nessa  toada,  os  argumentos  suscitados  por  JOÃO  VICTOR  negando
conhecer  a  origem  criminosa  dos  recursos  que  transitaram  por  sua  conta,  além  de
irrazoáveis  pelas  características  das  operações,  não  têm  o  condão  de  elidir  a  sua
responsabilidade pelo delito de organização criminosa, uma vez que, com sua conduta, ele
viabilizou  a  circulação  de  recursos  ilícitos  de  forma  completamente  desvinculada  da
operação de compra e venda de dinheiro em espécie que lhe fora subjacente. Com efeito,
as  circunstâncias  em  que  tais  empréstimos  eram  concedidos,  sempre  fracionados  em
valores  inferiores  a  R$  100.000,00  (cem  mil  erais),  conforme  dito  pelo  próprio  JOÃO
VICTOR,  aliado  ao  fato  de  serem  sempre  provenientes  de  pessoa  jurídica  que  não
guardava  qualquer  vínculo  com  o  concedente  do  empréstimo,  já  eram  indicativos
suficientes para se estranhar a origem dos recursos.

129. Por fim, em seu depoimento, também restou patente que, além de fornecer a
conta bancária de sua empresa para a circularização dos ativos ilícitos a mando de JOÃO
CARLOS, JOÃO VICTOR SOBRAL também utilizou-se do esquema em benefício próprio,
com a finalidade de lucro, ao também praticar agiotagem com os recursos aportados na
conta da JVAS COMERCIO DE COSMÉTICOS, para tanto cobrando juros ainda maiores
que os cobrados por  JOÃO CARLOS, a fim de tirar  para si  a diferença entre os juros
cobrados de outrem e os juros que ele mesmo tinha que pagar a JOÃO CARLOS. 

130. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios24:  depoimento  de  JOÃO  VICTOR  SOBRAL  (fls.  337/338);  termos  de
colaboração  de  Roberto  Trombeta  e  Rodrigo  Morales  no  bojo  IPL n.º  4005/2015  (fls.
183/184 e 423/426); depoimentos de Roberto Trombeta e Rodrigo Morales (fls. 431/434 e
423/430); documentos comprobatórios das transferências ilícitas (fls. 185/191); extrato do
SIMBA com  movimentações  da  OAS  (mídia  de  fl.  878);  informação  policial  sobre  as
transações entre a OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS (fls. 407/412); contratos sociais
das empresas envolvidas (mídia de fl. 722); itens 6.1 e 8.6 do RIF 20063, de 07/04/2016
(fls. 61//120 do Apenso I); item 2.1.1 do RIF 14463, de 08/12/2014 (fls. 2/13 do Apenso I).

131. Assim, JOÃO VICTOR SOBRAL, por intermédio da conta da empresa por ele
controlada, a JVAS COMÉRCIO DE COSMETICOS viabilizou que a organização criminosa
recebesse  e  repassasse  recursos  de  origem  espúria,  ocultando  os  verdadeiros
responsáveis  pelas  operações e beneficiando-se desses recursos praticando agiotagem
com o objetivo de obter lucro para si.

II.3.3) GILBERTO PEREIRA DA SILVA (“PEPE”) 

132. O denunciado GILBERTO PEREIRA DA SILVA ("PEPE") figura como sócio

24  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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das empresas LATOT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME (REDE PEPE LEGAL)
e   POSTO  PAIS  &  FILHOS  DERIVADOS  DE  PETRÓLEO  LTDA,  sendo  inclusive  o
responsável pela gestão e pelas movimentações financeiras das contas das empresas.

133. GILBERTO PEREIRA possuía uma relação direta com o gerente ARTHUR
ROBERTO LAPA ROSAL, uma vez que tomava empréstimos anualmente com o mesmo.
Em troca destes favores, GILBERTO aceitava que ARTHUR ROSAL transitasse recursos
financeiros nas contas de suas empresas, com a finalidade de ocultar a origem ilícita dos
mesmos. 

134. Assim sendo, ambas as empresas supracitadas receberam valores que lhe
foram repassados por intermédio de empréstimos tomados com ARTHUR ROBERTO LAPA
ROSAL, que eram realizados cerca de cinco vezes ao ano por GILBERTO.

135. A LATOT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME explora o comércio
varejista  de  combustíveis  para  veículos  automotores,  com  endereço  de  funcionamento
declarado na Av. Costa e Silva, nº 56-A – KM 480 – Centro – Paudalho/PE, é constituída
pelo seguinte quadro social: GILBERTO PEREIRA DA SILVA, vulgo “PEPE”, e seu pai, LUIZ
PEREIRA DA SILVA,  que ainda figuram na composição societária  de outros  postos  de
gasolina, como o POSTO PAIS & FILHOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME (REDE
PEPE  LEGAL),  POSTO  DE  COMBUSTÍVEIS  EUROPA  LTDA.,  AUTO  POSTO
GUADALAJARA LTDA.

136. Contudo, no endereço declarado da empresa funciona de fato um posto de
gasolina da bandeira “TOTAL”,  integrante da rede “POSTOS LEGAL”,  porém,  de razão
social B & G COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (REDE POSTO LEGAL), aberta em
09/09/2015, que tem como sócios BRENDA ANIELLE FERREIRA PEREIRA DA SILVA (filha
de GILBERTO PEREIRA) e GEORGE AMADOR DO NASCIMENTO.

137. Dessarte, a LATOT recebeu da CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E
TERRAPLENAGEM LTDA o total de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)25.

138. A empresa POSTO PAIS & FILHOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA –
ME também tem como sócios LUIZ PEREIRA DA SILVA e GILBERTO PEREIRA DA SILVA,
compondo  a  rede  de  postos  de  gasolina  denominada  PEPE  LEGAL,  tendo  endereço
declarado na Rodovia BR 232, KM 35 – Zona Urbana 3 – Moreno/PE. 

139. Entretanto,  no  local  em  apreço  funciona  de  fato  um  posto  da  bandeira
“TOTAL”, também integrante da rede “PEPE LEGAL”, porém com a razão social de AUTO
POSTO  BONANÇA  LTDA,  aberta  em  04/09/2015,  que  tem  como  sócios  GEORGE
AMADOR DO NASCIMENTO e BRENDA ANIELLE FERREIRA PEREIRA DA SILVA, filha de
GILBERTO PEREIRA e JOSEANE FERREIRA. 

140. Esta  empresa,  assim  como  a  LATOT,  recebeu  da  CÂMARA  &
VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA depósito  no valor  total  de  R$
550.00,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).26

141. Em vista disso, verifica-se que tais movimentações financeiras não possuem
lastro  real  em  transações  efetuados  entre  as  empresas,  haja  vista  que  a  LATOT
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME (REDE PEPE LEGAL) e a POSTO PAIS &
FILHOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA nunca  realizaram negócios com a CÂMARA &
VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA,  mas serviram de fato apenas
para  a  intermediar  a  movimentação  dos  recursos  públicos  com  escopo  de  dificultar  a

25 Os valores foram depositados mediante duas transferências, uma no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais)  da conta n.º 885134, agência n.º 1503, do BRADESCO e outra no valor de  R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil) da conta n.º 28226, agência n.º 2523, do Banco do Brasil.

26 O valor foi transferido através da conta n. 28226, agência n.º 2523, do Banco do Brasil.
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identificação de suas origens, inclusive com a utilização de empresas fantasmas que não
exerciam atividade nos endereços declarados.

142. Ademais, o posto de gasolina LATOT também recebeu recursos no montante
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da conta vinculada à empresa MANWIN SERVIÇOS
de RODRIGO MORALES e ROBERTO TROMBETA, os quais operavam esquema de caixa
dois da CONSTRUTURA OAS S/A para abrir valores decorrentes de superfaturamento de
contratos  firmados  com a  PETROBRÁS e  posterior  pagamento  de  propina  a  políticos,
conforme fatos apurados no bojo da Operação Lava Jato.

143. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios27:  depoimentos  de  GILBERTO  PEREIRA DA SILVA (fls.  274/275)  e  LUIZ
PEREIRA DA SILVA (fl. 299); item 2.2.1 do RIF 14463 (fls. 2/13 do Apenso I); e  itens 7.3 e
8.6 do RIF 20063, de 07/04/2016 (fls. 61/120 do Apenso I).

144. Diante  disto,  conclui-se  que  GILBERTO  PEREIRA DA SILVA integrava  a
organização  criminosa  ao  permitir  que  ARTHUR  ROBERTO  LAPA utilizasse  as  contas
bancárias de suas empresas para ocultar  a origem ilícita  dos valores provenientes dos
recursos públicos destinados a obras públicas desviados da CONSTRUTORA OAS S/A e
PETROBRAS.

II.3.4) PEDRO NEVES VASCONCELOS e CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS

145. PEDRO NEVES VASCONCELOS é sócio  da empresa VASCONCELOS &
CÂMARA LTDA junto  com  Gemim  Maria  Câmara  Vasconcelos,  sua  esposa.  Em  seu
depoimento,  PEDRO  NEVES  afirma  que  suas  filhas,  MAÍRA e  CAROLINA CÂMARA
VASCONCELOS, trabalhavam na VASCONCELOS & CÂMARA e eram responsáveis por
movimentar  as  contas  da  empresa.  Sua  esposa GEMIM,  porém,  declinou que PEDRO
NEVES e CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS eram as pessoas que realmente geriam a
empresa, sendo que essa última era formada em Administração e trabalhava nas empresas
da família junto com o pai há bastante tempo. Ambos são, pois, responsáveis de fato pela
VASCONCELOS  &  CÂMARA,  conforme  foi  confirmado  pelas  buscas  e  apreensões
mencionadas a seguir.

146. No âmbito  da organização  criminosa,  PEDRO NEVES VASCONCELOS  e
CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS eram diretamente  ligados a  EDUARDO LEITE e
JOÃO  CARLOS  LYRA,  uma  vez  que  tomavam  empréstimos  regulares  dos  líderes  da
organização.  Em troca de tais empréstimos, cederam a sua empresa VASCONCELOS &
CÂMARA LTDA para que recebesse e movimentasse recursos financeiros provenientes de
lavagem de dinheiro.

147. O  vínculo  de  PEDRO  VASCONCELOS  e  CAROLINA  CÂMARA
VASCONCELOS com  os  líderes  da  organização  é  de  tamanha  intensidade  que  eles
cederam o controle de outra empresa (de fachada) que a família possuía, a CÂMARA &
VASCONCELOS LTDA, a EDUARDO LEITE e JOÃO CARLO LYRA. Nessa operação, a
participação societária de PEDRO e GEMIM foi cedida a PAULO MORATO, que apenas
obedecia ordens dos líderes, como já visto linhas atrás.

148. Assim,  em virtude  de  tais  ligações,  EDUARDO  LEITE e  JOÃO  CARLOS
LYRA tinham efetivo controle sobre a VASCONCELOS & CÂMARA LTDA, para permitir a
passagem de dinheiro oriundo de crimes nas contas da empresa. Tal circunstância está
plenamente esclarecida,  na media  em que anotações envolvendo a VASCONCELOS &
CÂMARA  foram  encontradas  numa  agenda  apreendida  na  residência  de  EDUARDO
FREIRE  BEZERRA  LEITE,  bem  como  anotações  envolvendo  a  mesma  empresa  e
relacionado-a a  CAROLINA VASCONCELOS,  foram encontradas em folhas  contendo a

27  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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movimentação  bancária  da  empresa  TECPRO  LOCAÇÕES E  SERVIÇOS,  na  sede  da
empresa ELE LEITE. Da mesma forma, o celular apreendido na residência de SEVERINA
DIVANCI  DE  MOURA,  secretária  e  “gerente”  de  EDUARDO  LEITE,  continha  diversas
mensagens  trocadas  entre  ela  e  CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS,  referentes  a
contratos  e  notas  fiscais  relacionada à  empresa a  VASCONCELOS & CÂMARA LTDA.
Também em poder  de SEVERINA DIVANCI  encontravam-se contratos  firmados entre  a
VASCONCELOS & CÂMARA e a NORTRAL Transportes,  outra empresa de CAROLINA
CÂMARA VASCONCELOS – tudo a demonstrar que EDUARDO tinha o controle indireto
não apenas sobre aquela empresa mas também sobre a atividade empresária da família.

149. A empresa VASCONCELOS & CÂMARA LTDA foi aberta em 29/11/1990, e
tem por atividade o aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.
Tal atividade é de suma importância para os propósitos da organização criminosa, uma vez
que  permite  a  simulação  de  contratos  com  empreiteiras  para  justificar  a  entrada  de
recursos desviados ou superfaturados provenientes de obras públicas.

150. Importante  destacar  que  a  VASCONCELOS & CÂMARA não  funciona  no
endereço apontado em seus cadastros, a indicar possível empresa de fachada. PEDRO
NEVES VASCONCELOS confirma que a empresa não funciona no referido local, mas sim
em outro endereço, tendo optado por mantê-lo no antigo endereço por questões tributárias,
fato a ser devidamente confirmado. Entretanto, seja de fachada ou não, o importante é que
a  empresa  VASCONCELOS  &  CÂMARA,  por  ordens  de  EDUARDO  LEITE  e  JOÃO
CARLOS  LYRA  e  autorizadas  por  PEDRO  NEVES  e  CAROLINA  VASCONCELOS,
movimentou milhões de recursos de origem espúria, com o claro intuito de escamotear o
seu caráter criminoso e integrá-los licitamente ao sistema financeiro, trazendo lucros ilícitos
para a organização criminosa.

151. Nesse  diapasão,  a  VASCONCELOS  &  CÂMARA LTDA também  recebeu
recursos milionários provenientes da CONSTRUTORA OAS e da MENDES JÚNIOR em
virtude de supostos serviços prestados nas obras de transposição do Rio São Francisco. A
esse respeito, observa-se que a VASCONCELOS & CÂMARA foi beneficiária de mais de
R$ 41  milhões  de  reais  provenientes  das  empreiteiras  OAS,  COESA e  Mendes  Júnior
somente no período de 2012 a 2016. Se não tudo, mas ao menos grande parte desses
recursos é proveniente de superfaturamento por qualidade e por quantidade na execução
das obras de transposição do Rio São Francisco por parte do consórcio formado pelas
empreiteiras  OAS  Ltda,  COESA  e  Barbosa  Mello,  desvios  estes  que  estão  sendo
investigados nos autos do Inquérito Policial  nº  93/2014-SR/DPF/PE, em trâmite na Polícia
Federal.

152. Além  desses,  a  empresa  também  recebeu  recursos  provenientes  de
empresas controladas por JOÃO CARLOS LYRA e EDUARDO LEITE. Dessa forma, até o
momento identificou-se que entre os anos de 2012 e 2016, houve o recebimento de R$
165.000,00 da empresa GEOVANE PESCADOS, R$ 312.455,17 da empresa CÂMARA &
VASCONCELOS e R$ 394.429,83 da CAMBOA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sem
quaisquer  justificativas  empresariais,  denotando  tratar-se  de  recursos  produto  de
agiotagem ou de dinheiro proveniente de desvio de recursos públicos.

153. Por outro lado, nesse mesmo período parte desses recursos retornou para
empresas controladas por JOÃO CARLOS LYRA e EDUARDO LEITE. Com efeito, até o
momento identificou-se que a empresa transferiu R$ 114.500,00 para a conta da CÂMARA
& VASCONCELOS e  R$  5.897.664,89  para  a  CAMBOA ENGENHARIA E  COMÉRCIO
LTDA,  certamente  parte  do  dinheiro  desviado  das  obras  da  transposição  do  Rio  São
Francisco,  haja vista a inexistência de justificativa empresarial  para tais  movimentações
financeiras.

154. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
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probatórios28:  termo  de  análise  preliminar  do  material  arrecadado  –  equipe  PE-02
(fls.440/452);  termo  de  análise  preliminar  do  material  arrecadado  –  equipe  PE-10  (fls.
487/493); ermo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE-02 (fls.498/545);
termo de declarações de PEDRO NEVES VASCONCELOS (fls. 256/261); transações OAS,
COESA,  Mendes  Júnior  –  Vasconcelos  &  Câmara (mídia  de  fl.  878,  na pasta  “Laudos
Bancários”);  RIF 14463,  de 08/12/2014 (fls.  2/13 do Apenso I);  transações CAMBOA –
Vasconcelos & Câmara (mídia de fl. 878, na pasta “Laudos Bancários”);  contratos sociais
das empresas envolvidas (mídia de fl. 722).

155. Dessa  forma,  resta  devidamente  comprovado  que  PEDRO  NEVES  e
CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS  tiveram  importante  participação  na  estrutura  da
organização criminosa, haja vista que cederam as contas de sua empresa VASCONCELOS
&  CÂMARA  LTDA  para  movimentar  vultosos  recursos  provenientes  de  lavagem  e
agiotagem.

II.3.5) SÉRGIO ANDRÉ MOTA MARIZ 

156. Desde  o  dia  24/08/2012,  SÉRGIO  ANDRÉ  MOTA  MARIZ  é  sócio  e
administrador da empresa PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, aberta
em 01/10/2010,  ainda em atividade,  que explora  o comércio atacadista de resíduos de
papel  e  papelão,  tendo adicionado,  em 13/10/2014,  ao seu objeto  social,  o  aluguel  de
máquinas e equipamentos agrícolas e para construção sem operador, com sede na Rua
Alfredo Marcondes, nº 140 – Letra A – Imbiribeira – Recife/PE.

157. Em virtude de empréstimos contraídos com EDUARDO FREIRE BEZERRA
LEITE e com JOÃO CARLOS LYRA, SÉRGIO MARIZ autorizou que recursos de origem
espúria  dos líderes  da organização criminosa transitassem pela  conta  de sua empresa
PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, a fim de ocultar a sua origem ilícita.

158. Com  tal  autorização,  EDUARDO  LEITE  e  JOÃO  CARLOS  LYRA
internalizaram a PRISMA TUBOS à sua rede empresarial de controle e passaram a enviar e
receber recursos de origem criminosa para tal empresa.

159. Tal  controle  encontra-se devidamente  evidenciado,  ainda  mais  quando no
escritório de diversas empresas vinculadas a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE29 foram
apreendidos documentos  razão analítico  indicando verdadeira  contabilidade de diversas
contas atreladas à presente investigação, dentre as quais, a PRISMA TUBOS INDUSTRIA
E COMÉRCIO.  Além disso,  na agenda de contatos do telefone pertencente a SÉRGIO
MARIZ, apreendido em sua residência, foi encontrado o contato de ARTHUR ROBERTO
LAPA ROSAL,  que  como  visto  era  diretamente  subordinado  a  EDUARDO  LEITE  na
estrutura da organização criminosa. Ademais, na própria residência de SÉRGIO ANDRÉ
MOTA MARIZ foram encontradas anotações manuscritas indicando valores e nomes de
EDUARDO LEITE e ARTHUR ROSAL. Por fim, na residência de SÉRGIO MARIZ foram
encontrados impressos do POSTO ESCADENSE LTDA, que é proprietário  de um veículo
Jeep Cherokee prata, placa PFG0400, apreendido na residência de JOÃO CARLOS LYRA.

160. Dos  recursos  financeiros  da  organização  criminosa  que  transitaram  pela
empresa  PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E  COMÉRCIO  LTDA –  ME identificou-se  até  o
momento o recebimento de depósito de R$ 340.638,28 oriundo da empresa GEOVANE
PESCADOS EIRELI, controlada por CARLOS ROBERTO DE MACEDO, sob controle de
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, além do recebimento de transferência
de R$ 400.000,00 proveniente da ELE LEITE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, controlada
diretamente por EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE.

28  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
29  localizado na Av. Herculano Bandeira, n. 383 e 399, Pina, Recife/PE.
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161. Tais  movimentações  financeiras  são  incompatíveis  com  a   capacidade
econômica da PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e não encontram lastro
em negociações empresariais, sendo apenas fruto de ocultação da origem criminosa dos
recursos.

162. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios30: termo de declarações de Sérgio André Mota Mariz (fls. 268/270); itens 13 e 23
do termo de análise preliminar do material arrecadado – equipe PE-26 (fls. 498/545); auto
de  apreensão  –  equipe  PE-15  (mídia  de  fl.  878,  pasta  “Documentos  produzidos  por
equipe”); item 6 do auto de apreensão – equipe PE-32 (mídia de fl. 878, pasta “Documentos
produzidos por  equipe”);  itens 2.1.1 e 3.2.1 do RIF 14463,  de 08/12/2014 (fls.  2/13 do
Apenso I);  itens 4.2 e 6.1 do RIF 20063, de 07/04/2016 (fls. 61//120 do Apenso I); contratos
sociais das empresas envolvidas (mídia de fl. 722).

163. Diante do exposto, verifica-se que SÉRGIO ANDRÉ MOTA MARIZ integrou a
estrutura da organização criminosa ao ceder as contas de sua empresa PRISMA TUBOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME para movimentar recursos provenientes de lavagem
e agiotagem.

II.4) DOS S UBORDINADOS

164. Nessa  classe  encontram-se  todas  as  demais  pessoas  que  não  tinham
autonomia  ou  algum poder  de  mando,  limitando-se  a  cumprir  as  ordens  dos  líderes  e
gerentes da organização criminosa. 

165. Tais pessoas faziam a gestão indireta de empresas de fachada ou de capital
mesclado (lícito/ilícito) sob o comando dos líderes da organização, a fim de operacionalizar
as transações ilícitas do esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro engendrado por
esses. 

166. Embora também aleguem desconhecer os propósitos ilícitos da organização
e de fato não aparentem possuir um relacionamento próximo e de confiança com os líderes,
esses  intermediários  trabalhavam  na  gestão  das  empresas  envolvidas  no  esquema,
possuindo toda a condição de ao menos suspeitar das ordens de seus superiores quanto a
registros  documentais  e movimentações financeiras manifestamente ilícitas,  seja por  se
tratarem de  empresas sem atividade  efetiva  (empresas de fachada),  seja  porque  dizer
respeito a empresas cuja atividade efetiva não justificaria tais registros ou movimentações
(empresas de capital mesclado). 

167. Assim,  ao deliberadamente gerirem indiretamente empresas participantes  do
esquema sob o comando dos principais  membros da organização,  os subordinados ao
menos  aquiesceram  com  a  possibilidade  de  participarem  das  atividades  ilícitas  em
comento,  pois  nem  ao  menos  acuraram  com  relação  à  procedência  dessas  diretivas,
assumindo os riscos delas decorrentes. 

168. Não obstante todos terem negado a consciência ilícita de suas condutas, tais
alegações  incluem-se  na  chamada  “cegueira  deliberada”  (willfull  blindness),  na  qual  o
agente  escolhe  permanecer  ignorante  quanto  à  natureza  dos  bens,  direitos  ou  valores
envolvidos nas suas ações, quando, em verdade, tinha condição (e dever) de aprofundar o
seu conhecimento sobre os fatos – mormente quando as transações ou diretivas envolviam
seus próprios nomes ou os de suas empresas.

169. Passa-se,  agora,  à  descrição  das  condutas  típicas  atribuídas  a  cada
subordinado.

II.4.1) BRUNO ALEXANDRE DONATO MOUTINHO

30  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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170. O  denunciado BRUNO  ALEXANDRE  DONATO  MOUTINHO  figura  como
gerente financeiro da empresa TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO EPP (TONIMAR PNEUS),
e diretor das empresas BR PARTICIPAÇÕES S/A (atual BR HOLDING S/A), SMARTCRED
SECURITIZADORA  DE  CRÉDITOS  S/A,  SPE  HORIZONTE  E  PARTICIPAÇÕES,
NORCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS e da empresa ALTAS FINANÇAS ANÁLISE
E COBRANÇA, sendo o responsável pelas operações financeiras realizadas pelas referidas
empresas.

171. Ocupando essas funções, BRUNO MOUTINHO era diretamente subordinado
a APOLO SANTANA VIEIRA, pessoa que o colocou no conselho de direção das empresas
mencionadas,  para  figurar  como  seu  representante,  sendo,  na  verdade,  APOLO  o
verdadeiro  proprietário  –   possuindo  o  efetivo  poder  de  gestão  –  da  maior  parte  das
empresas da qual BRUNO MOUTINHO integra ou já integrou o conselho de direção.

172. A  TONIMAR PNEUS, empresa de pequeno porte que explora o comércio
varejista de pneus, é empresa de fachada. Confrontando-se as informações constantes nos
autos, pôde-se perceber que o endereço declarado da empresa, ou seja, na Rua Jamaica,
nº 72-B, Imbiribeira, é o mesmo em que funcionaria a empresa A. M. DE PONTES PNEUS
e WEST PNEUS LTDA, embora no local funcione, de fato, a empresa “AMERICA FARMA
MEDICAMENTOS”. Além disso,  TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO, proprietário formal da
empresa,  informou  que  desde  o  ano  de  2010  sua  empresa  não  estava  mais  em
funcionamento, alegando desconhecer a pessoa de BRUNO MOUTINHO, acrescentando
que nunca autorizou ele ou qualquer outra pessoa a realizar movimentações em nome de
sua empresa. 

173. A despeito  dessas  informações,  PAULO  EDUARDO  BARRETO  GOMES
PEREIRA, representante da NEGOCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL, informou
que nos registros da factoring, BRUNO MOUTINHO figura como um gerente financeiro da
empresa TONIMAR PNEUS, a qual, por sua vez, teria sido apresentada àquela factoring
pela pessoa de APOLO SANTANA VIEIRA. 

174. SILVÂNIA CRISTINA DANTAS, funcionária de APOLO há mais de 20 anos,
confirma que cabia a MOUTINHO acompanhar o saldo e os pagamentos efetuados com os
títulos da TONIMAR, concluindo que BRUNO trabalha diretamente com APOLO, na parte
financeira de algumas empresas. O próprio MOUTINHO afirma que, embora não guardasse
vínculo formal com a referida empresa, encaminhava ordens de pagamento da TONIMAR à
NEGOCIAL por ordens de APOLO. 

175. Inobstante  ser  uma  empresa  de  fachada,  a  TONIMAR  PNEUS  emitiu
diversos títulos tendo por beneficiário pessoa jurídica integrante da organização criminosa
objeto desta denúncia. Todos estes títulos foram emitidos para poder justificar a remessa de
recursos financeiros da empresa NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
para a outra empresa integrante da organização criminosa. 

176. Nessa esteira, identificou-se que a TONIMAR PNEUS emitiu 13 (treze) títulos
no valor total de R$ 2.126.526,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte
e seis reais), todos no ano de 2015 e tendo como beneficiária a empresa MS PESCADOS
LTDA, empresa controlada por APOLO SANTANA VIEIRA.

177. BRUNO  MOUTINHO  exerce,  ainda,  a  função  de  diretor-presidente  da
SMARTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, posição a que foi alçado a convite
de APOLO, que seria um acionista controlador da empresa. O poder de decisão de APOLO
na SMARTCRED é confirmado por PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO quando afirma que
APOLO,  embora  não  fosse  o  responsável  pela  operacionalização  da  empresa,  era  o
representante  dos  acionistas,  possuindo,  assim,  poder  de  decisão  final.  A ligação  de
APOLO com a SMARTCRED se confirma também pelo fato de sua irmã, Patricia Santana
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Vieira, apresentar vínculo empregatício desde 2011 com a referida empresa. 

178. Ademais,  a  partir  dos  documentos  apreendidos  na  residência  de  Paulo
Gustavo  Cruz  Sampaio  vê-se  que as  testemunhas  que  assinavam  os  contratos  da
NORCRED,  da  SMARTCRED  e  da  BR  PARTICIPAÇÕES,  eram  todas  funcionárias  ou
estagiárias das empresas de APOLO, conforme se depreende do Termo de Declarações de
Silvânia Cristina Dantas e Carolina Gomes da Silva.

179. Conforme o relatório de informações financeiras do COAF, a SMARTCRED
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS remeteu  R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a
conta da empresa de fachada GEOVANE PESCADOS EIRELI, corroborando cada vez mais
o vínculo de BRUNO MOUTINHO, não só com APOLO  SANTANA VIEIRA,  mas com a
organização criminosa investigada.

180. Convém  acrescentar  que,  a  partir  dos  documentos  apreendidos  na
residência de PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO, relativos justamente à SMARTCRED, é
possível verificar que BRUNO MOUTINHO tinha plena ciência acerca do repasse efetuado
pela SMARTCRED Securitizadora de Créditos S/A para a Geovane Pescados Eireli, no ano
de  2014,  pois,  nessa mesma época,  figurou  como testemunha em vários  contratos  da
referida empresa. 

181. Por  fim,  BRUNO  MOUTINHO  também  é  o  Diretor  da  BR  PAR
PARTICIPAÇÕES S/A, agindo a mando de APOLO VIEIRA nos negócios desta empresa,
como visto anteriormente.

182. Nesse ponto, a BR PAR PARTICIPAÇÕES S/A teria participação central nos
planos  da  organização  criminosa,  pois  seria  a  empresa  que  sucederia  a  empresa  AF
ANDRADE  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  no  contrato  de  arrendamento
mercantil  para  a  aquisição  da  aeronave  CESSNA CITATION  PR-AFA  junto  ao  banco
CESSNA FINANCE CORPORATION, aeronave esta envolvida no acidente que vitimou o
Ex-Governador EDUARDO CAMPOS.

183. Entretanto, a negociação só não prosperou pois o cadastro da BR PAR foi
recusado pela instituição financeira. Em virtude dessa situação, a organização criminosa,
não  desistindo  do  seu  intento,  iria  concluir  o  negócio,  substituindo  a  BR  PAR
PARTICIPAÇÕES S/A pela empresa BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,
também controlada  por  APOLO SANTANA VIEIRA.  Todavia,  o  acidente  fatal  por  todos
conhecido encerrou de vez as negociações. 

184. Todos esses fatos foram confirmados por GUILHERME VIEIRA MACHADO,
consultor que intermediou o negócio, o qual informou que a BR PAR PARTICIPAÇÕES (BR
HOLDING  S/A)  pertencia  ao  mesmo  grupo  da  BANDEIRANTES  PNEUS,  empresa
controlada por APOLO SANTANA VIEIRA.

185. Os fatos acima indicados podem ser comprovados por meio dos seguintes
documentos: 1) Termo de Declarações de BRUNO MOUTINHO  (fls. 367/369 e mídia à fl.
878 do IPL); 2) interrogatório de BRUNO MOUTINHO (fls. 618/621); 3) Auto de Qualificação
e interrogatório de Apolo Santana (fls.  219/223);  4)  termo de declarações de TONIMAR
RIBEIRO  (fls.  416/418);  5)  termo  de  declarações  de  PAULO  EDUARDO  BARRETO
GOMES  PEREIRA (FLS.  352/354);  6)  Termo  de  declarações  de  SILVÂNIA CRISTINA
DANTAS (FLS. 364/366); 7) termo de declarações de PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO
(mídia  à  fl.  878  do  IPL);  8)  RIF  21072,  itens  2.7,  2.8,  2.9,  2.10  e  2.12  a  2.20  (fls.
121/131,apenso I, volume I); 9) RIF 20063, item 6.1 (fl. 69, apenso I, volume I); 10) Auto de
Apreensão Equipe PE-11 (mídia de fls. 878, pasta “documentos produzidos por equipes”);
11)  contratos  sociais  das  empresas  envolvidas (mídia  de  fl.  722);  e  12)  termo  de
declarações de GUILHERME VIEIRA MACHADO (mídia à fl. 878 do IPL).
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186. Ante o exposto, BRUNO MOUTINHO era parte integrante da organização
criminosa, tendo em vista que acatando ordens de APOLO SANTANA VIEIRA realizou
negociações  espúrias  com  as  empresas  TONIMAR  DE  ARAÚJO  RIBEIRO  EPP,
SMARTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A e BR PAR PARTICIPAÇÕES S/A.

II.4.2) CAROLINA GOMES DA SILVA

187. CAROLINA GOMES DA SILVA é secretária de APOLO SANTANA VIEIRA há
quase 18 anos e também integrou a organização criminosa na sua finalidade de lavar
dinheiro proveniente de crimes. 

188. Por determinação de APOLO SANTANA VIEIRA, compôs o quadro societário
das  empresas  BR  PAR  PARTICIPAÇÕES  S/A  (atual  BR  HOLDING  S/A)  e  MULTI
LOGÍSTICA, além de ter atuado como mandatária das empresas LÍDER REMOLDAGEM,
GAMA PNEUS  e  COMPNEUS,  todas  sob  o  controle  de  fato  de  APOLO.  Importante
destacar  que pelo menos em relação à BR PAR PARTICIPAÇÕES, CAROLINA não se
limitou a emprestar seu nome para figurar como acionista, uma vez que na residência de
PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO foram apreendidos  diversos  contratos  da  BR PAR
PARTICIPAÇÕES assinados por CAROLINA.

189. CAROLINA SILVA também teve participação na movimentação de recursos
da MS PESCADOS e ASV HOLDING S/A, uma vez que ela preparava a documentação
referente à gestão dessas duas empresas e as entregava para assinatura à esposa de
APOLO, DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA, que figurava como proprietária e gestora de
tais empresas, embora não exercesse qualquer poder de gestão sobre elas, sendo todas
controladas de fato por APOLO VIEIRA.

190. Por fim, CAROLINA GOMES DA SILVA foi responsável direta por parte de
movimentação  financeira  ilícita  da  organização  criminosa,  haja  vista  que  a  BR  PAR
PARTICIPAÇÕES S/A detinha ações da SMARTCRED Securitizadora de Créditos S/A, e
esta,  como  se  viu,  além  de  ser  controlada  por  APOLO,  transferiu  R$  500.000,00
(quinhentos  mil  reais)  para  a  conta  de  GEOVANE  PESCADOS  EIRELI,  empresa
manifestamente de fachada.

191. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios31: termo de declarações de Diana Margarida Ferry Vieira (fls. 230/231);  termo
de  declarações  de  CAROLINA GOMES  DA SILVA (fls.  360/363);  item  2  do  auto  de
apreensão – equipe PE-11 (mídia de fl. 878, pasta “Documentos produzidos por equipe”);
contratos sociais das empresas envolvidas (mídia de fl. 722).

192. Diante  do  exposto,  CAROLINA GOMES DA SILVA também  era  uma  das
integrantes  da  organização  criminosa,  na  medida  em  que  aceitou  compor  o  quadro
societário  e  praticou  atos  de  gestão  de  empresas  sob  controle  de  APOLO  SANTANA
VIEIRA que movimentaram recursos de origem criminosa.

II.4.3) CLEDEILSON NOGUEIRA DE SOUZA e NEUSA MARIA DE SOUSA 

193. CLEDEILSON  NOGUEIRA  DE  SOUZA  figura  como  um  dos  sócios  da
empresa  WEST PNEUS LTDA,  que  tem  por  objeto  social  o  comércio  por  atacado  de
pneumáticos e câmaras-de-ar, cuja sede declarada encontra-se na Rua Campo Grande,
S/N, Quadra 45, Lote 07, Sala 02, Jardim das Esmeraldas, Aparecida de Goiânia/GO.

194. A outra sócia da WEST PNEUS é a empresa estrangeira CORALFINK S. A,
com sede em Montevidéu,  capital  do Uruguai,  tendo como acionista OSCAR ENRIQUE
ALGORTA RACHET32, advogado, natural de Montevidéu/Uruguai, que explora a atividade

31  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
32 OSCAR ALGORTA RACHETTI foi condenado, no bojo da Operação Lava Jato, em trâmite perante a 13ª

www.prpe.mpf.mp.br , Telefone:(81)2125-7300
Avenida Agamenon Magalhães, 1800, Espinheiro, Recife - PE, CEP: 52.021-170                             34

http://www.pral.mpf.gov.br/
file:///C:/Users/prpe/Documents/GroupWise/Documentos%20produzidos%20por%20equipe/Auto%20de%20Apreens%C3%A3o%20EQ%2026.pdf


de holdings de instituições não financeiras. A CORALFINK é uma off-shore (no caso, uma
SAFI – Sociedad Anónima Financiera de Inversión).

195. No  Brasil,  a  CORALFINK  SA  é  representada  por  sua  procuradora
(representante legal) NEUSA MARIA DE SOUSA.

196. Ocorre que tanto a WEST PNEUS como a CORALFINK são empresas de
fachada. No tocante à WEST PNEUS, diligências policiais realizadas no local indicado em
seus registros indicaram que não havia no local qualquer atividade empresarial, a despeito
da existência  de sinalização contendo sua identificação.  Ademais,  na mesma diligência
houve entrevistas com os vizinhos,  os quais afirmaram que a mesma não funciona e é
raramente vista com portas abertas. Já  no endereço da CORALFINK constam inúmeras
outras empresas ali registradas, dentre os quais o “Estudio Algorta & Asociados”, escritório
pertencente a OSCAR ALGORTA, especializado em assuntos jurídicos, notariais, contábeis,
fiduciários e investimentos.

197. Na  verdade,  a  WEST  PNEUS  LTDA foi  constituída  de  fato  por  APOLO
SANTANA VIEIRA, com a única finalidade de promover a lavagem de ativos financeiros de
origem  criminosa  da  organização  criminosa,  atuando  CLEDEILSON  NOGUEIRA  DE
SOUZA e  NEUSA MARIA DE  SOUSA na  qualidade  de  interpostas  pessoas  sob  seu
comando.

198. Esta  circunstância  resta  evidenciada  por  diversos  elementos  colhidos  na
investigação. 

199. Inicialmente, malgrado figurar como sócio da WEST PNEUS, CLEDEILSON
sequer conhecia quem iria integrar a sociedade junto com ele. 

200. Por outro lado, de acordo com informações prestadas pela própria NEUSA
MARIA  DE  SOUSA,  os  funcionários  da  WEST  PNEUS,  quando  esta  encerrou  suas
atividades, foram todos absorvidos pela empresa BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE
PNEUS LTDA,  controlada por  APOLO SANTANA VIEIRA.  A própria NEUSA MARIA DE
SOUSA é a atual gerente financeira da BANDEIRANTES PNEUS. NEUSA também afirmou
que antes de trabalhar para a WEST PNEUS, ela era empregada da Central Expresso,
empresa pertencente a Robson Magno Conceição Fonseca, o qual figura como réu nas
ações  penais  nº  2009.83.00.001580-8,  2009.83.00.001581-0,  juntamente  com  Apolo
Santana Vieira, por importações fraudulentas de pneus.

201. Outra prova que não deixa dúvidas do controle que APOLO exercia sobre a
WEST  PNEUS  LTDA é  que  no  IPAD  de  APOLO  apreendido  em  sua  residência  foi
encontrado  o  contato  de  OSCAR  ALGORTA,  responsável  pela  CORALFINK  S/A  no
Uruguai, sócia de CLEDEILSON na WEST PNEUS.

202. Além disso,  a maioria  dos títulos emitidos  pela  WEST PNEUS LTDA tem
como terceiros beneficiários os principais integrantes da organização criminosa investigada,
quais  sejam  JOÃO  CARLOS  LYRA PESSOA DE  MELO  FILHO,  EDUARDO  FREIRE
BEZERRA  LEITE,  PAULO  CÉSAR  DE  BARROS  MORATO  (proprietário  da  empresa
LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) e APOLO SANTANA VIEIRA (este último, por
intermédio  de sua empresa BANDEIRANTES COMÉRCIO E RENOVAÇÃO DE PNEUS
LTDA.), além de MATTEO BOLOGNA, sócio de APOLO SANTANA VIEIRA.

203. Por  sua  vez,  PAULO  EDUARDO  BARRETO  GOMES  PEREIRA,
representante da NEGOCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL, empresa que prestava

Vara Federal de Curitiba/PR, como um operador que criou a JOLMEY S/A, uma SAFI – Sociedad Anónima
Financiera de Inversión localizada no mesmo endereço da CORALFINK, a qual teria lavado dinheiro para
encobrir  as  vantagens  indevidas  adquiridas  por  NESTOR  CUÑAT  CERVERÓ,  ex-Diretor  da  área
internacional da Petrobras.
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serviço de cobranças de cheques e duplicatas para a WEST PNEUS, informou que esta
empresa lhe foi apresentada por APOLO SANTANA VIEIRA, e os títulos da WEST PNEUS
lhe eram entregues por SILVÂNIA CRISTINA DANTAS, funcionária de APOLO SANTANA
VIEIRA há mais de 20 anos, responsável pela parte financeira da BANDEIRANTES PNEUS
e sem quaisquer vínculos formais com a WEST PNEUS, informação esta ratificada pela
documentação  apreendida  na  sede  da  empresa  NEGOCIAL  FACTORING  FOMENTO
MERCANTIL de titularidade da WEST PNEUS, todas assinadas por SILVÂNIA. A própria
SILVÂNIA confessou que estava agindo a mando de APOLO. Ademais, nos documentos
cadastrais mantidos junto à NEGOCIAL FACTORING, a gerência financeira da empresa
WEST PNEUS teria endereço na Rua Jamaica, nº 72-B, Imbiribeira, mesmo endereço das
empresas TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO EPP, AMERICA FARMA E AM DE PONTES
PNEUS, todas controladas por APOLO SANTANA VIEIRA.

204. Assim,  não  pairam  dúvidas  que  todas  as  operações  da  empresa  WEST
PNEUS LTDA foram  praticadas  sob  o  comando  de  APOLO  SANTANA VIEIRA,  agindo
CLEDEILSON  NOGUEIRA  DE  SOUZA  e  NEUSA  MARIA  DE  SOUSA  como  meros
empregados daquele.

205. Inobstante ser uma empresa de fachada, a WEST PNEUS emitiu diversos
títulos  tendo  por  beneficiários  diversas  pessoas  físicas  e  jurídicas  integrantes  da
organização criminosa objeto desta denúncia, todas domiciliadas em Recife, muito embora
a empresa seja sediada em Aparecida de Goiânia/GO. Todos estes títulos foram emitidos
para  poder  justificar  a  remessa  de  recursos  financeiros  da  empresa  NEGOCIAL
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA para as outras empresas e integrantes da
organização criminosa.

206. Até o momento foram identificados os seguintes títulos emitidos pela WEST
PNEUS:

206.1)  5 títulos no valor  total  de R$ 768.700,00,  figurando como terceira beneficiária  a
empresa LAGOA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, que tem por sócio PAULO MORATO e
controlada de fato por JOÃO CARLOS LYRA e EDUARDO BEZERRA LEITE;

206.2) 7 títulos no valor total de R$ 900.341,00, que tem por beneficiário a empresa MS
PESCADOS COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A,  controlada por  APOLO
SANTANA VIEIRA; 

206.2)  4 títulos no valor  total  de R$ 238.300,00,  onde figura como terceiro beneficiário
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE;

206.3)  1  título  no  valor  de  R$  125.000,00,  tendo  JOÃO  CARLOS  LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO como beneficiário;

206.4)  2  títulos  no  valor  total  de  R$  41.318,00,  onde  figura  como terceiro  beneficiário
MATTEO BOLOGNA, sócio de APOLO SANTANA em 3 empresas;

207. Além destes títulos, a WEST PNEUS também transferiu R$ 361.330,15 para
a conta bancária da empresa BANDEIRANTES COMÉRCIO E RENOVAÇÃO DE PNEUS
LTDA, controlada por APOLO SANTANA VIEIRA, repita-se.

208. Todas  as  transações  acima  mencionadas  tinham  o  propósito  de  lavar
recursos de origem criminosa, uma vez que a WEST PNEUS não tinha existência de fato,
não havendo lastro empresarial para as transferências financeiras. 

209. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios33: Informação Policial n.º 209/2016-NA/DELEFIN/SR/DF/PE (mídia de fl. 141);

33  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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termo de declarações de CLEDEILSON NOGUEIRA DE SOUZA  (fls. 309/311); termo de
declarações de NEUSA MARIA DE SOUZA (fls. 315/317); RIF 21321, de 25/05/2016 (fls.
134/388  do  Apenso  I);  termo  de  declarações  de  SILVÂNIA  CRISTINA DANTAS  (fls.
364/366);  item  6  do  auto  de  apreensão  –  equipe  PE-31 (fls.  mídia  de  fl.  878,  pasta
“Documentos produzidos por equipe”); item 1 do auto de apreensão – equipe PE-04 (mídia
de fl.  878,  pasta “Documentos produzidos por  equipe”);  termo de análise preliminar  do
material arrecadado – equipe PE-04 (fls.455/458); itens 1.2 e 2.1 a 2.6 do RIF 21072, de
12/05/2016 (fls. 121/131 do Apenso I); itens 4.954, 4.960, 4.972, 4.973, 4.978, 4.979, 4.984
e 3.7 do RIF 21321, de 25/05/2016  (fls. 134/388 do Apenso I); item 2.7 do RIF 14463, de
08/12/2014  (fls. 2/13 do Apenso I); itens 1.41, 1.42, 1.45, 1.47 e 2.10 do RIF 19030, de
04/01/2016 (fls. 14/43 do Apenso I); itens 4.25, 4.26 e 4.27, 3.1, 8.4, 8.5, 10.2 e 10.3 do RIF
20063,  de  07/04/2016  (fls.  (fls.  61//120  do  Apenso  I);  contratos  sociais  das  empresas
envolvidas (mídia de fl. 722).

210. Diante do exposto, na medida em que aceitaram compor quadro societário e
atuar  como procurador  de empresa de fachada utilizada para  lavar  dinheiro  de origem
ilícita, CLEDEILSON NOGUEIRA DE SOUZA e NEUSA MARIA DE SOUSA também eram
integrantes da organização criminosa.

II.4.4) SILVÂNIA CRISTINA DANTAS

211. SILVÂNIA CRISTINA DIAS  trabalha  há  mais  de  vinte  anos  para  APOLO
SANTANA VIEIRA,  sendo  encarregada  de  cuidar  da  parte  financeira  de  sua  empresa
BANDEIRANTES PNEUS.

212. No tocante à organização criminosa em comento, SILVÂNIA teve participação
fundamental  em  2  empresas  utilizadas  pelo  grupo  para  lavar  ativos  financeiros,  quais
sejam, WEST PNEUS LTDA e A.M. DE PONTES PNEUS.

213. Nas duas empresas,  SILVÂNIA DIAS era a responsável  pela confecção e
entrega dos títulos da WEST PNEUS LTDA e A.M.  DE PONTES PNEUS LTDA para a
NEGOCIAL  FACTORING  FOMENTO  MERCANTIL,  muito embora  ela  não  mantenha
nenhum vínculo formal com ambas empresas.

214. Tal  circunstância,  além  de  confessado  pela  própria  SILVÂNIA  DIAS,  é
corroborado  pelos  cadastros  das  referidas  empresas  mantidos  na  NEGOCIAL
FACTORING, no qual SILVÂNIA figura como sua gerente financeira, também confirmado
pelo proprietário da empresa de fomento mercantil, PAULO EDUARDO BARRETO GOMES
PEREIRA. Nesse ponto, convém chamar a atenção que o telefone celular de SILVÂNIA
constante nos cadastros da NEGOCIAL coincide com o número por ela mesma oferecido
quando de seu depoimento na polícia federal. 

215. Como visto linhas atrás, a WEST PNEUS LTDA e A.M. DE PONTES PNEUS
eram  empresas  de  fachada,  logo,  toda  a  movimentação  financeira  de  tais  empresas
(incluindo a emissão dos títulos) tinham o único propósito de lavar dinheiro.

216. Reforçando o que fora dito anteriormente,  tanto a WEST PNEUS como a
A.M.  DE  PONTES  PNEUS  eram  controladas  de  fato  por  APOLO  SANTANA VIEIRA,
circunstância que fica mais evidente  na medida em que a movimentação financeira  de
ambas as empresas eram de responsabilidade de sua empregada de longa data SILVÂNIA
CRISTINA DIAS.  A própria SILVÂNIA CRISTINA DIAS confessou que agia a mando de
APOLO VIEIRA. O vínculo entre SILVÂNIA e APOLO é reforçado na medida em que aquela
figurou  formalmente  no  Conselho  de  Administração  da  NORCRED  -  Companhia
Securitizadora  de  Créditos  do  Nordeste,  além de  ter  composto  o  quadro  societário  da
empresa PNEUS BRASIL, empresas controladas por APOLO.

217. Assim, toda a movimentação financeira criminosa da WEST PNEUS LTDA e
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A.M. DE PONTES PNEUS, (incluindo a emissão dos títulos), já explicitadas anteriormente,
são de responsabilidade direta de SILVÂNIA CRISTINA DIAS, tendo esta agido em prol da
organização criminosa.

218. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios34:  termo de declarações de SILVÂNIA CRISTINA DANTAS (fls.  364/366);  2)
termo  de  declarações  de  Paulo  Eduardo  Barreto  Gomes  Ferreira (fls.  352/354); 3)
interrogatório  de  BRUNO  ALEXANDRE  DONATO  MOUTINHO (fls.  618/621); contratos
sociais das empresas envolvidas (mídia de fl. 722).

219. Diante  do  exposto,  na  medida  em  que  promoveu  a  movimentação  de
recursos financeiros criminosos das empresas WEST PNEUS LTDA  e A.M. DE PONTES
PNEUS, SILVÂNIA CRISTINA DIAS compunha a organização criminosa na parte financeira
das duas empresas.

II.4.5) VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA 

220. VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA figura  como  sócio,  com  99% do  capital
social, da TECPRO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, cujo objeto social consiste na
exploração da atividade de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na
construção, exceto azulejos e pisos. Até março/2013, a empresa chamava-se BERNARDO
& FILHOS LTDA e de março a agosto/2013 tinha como endereço de funcionamento a Av.
Antônio de Goes, nº 405 – Pina – Recife/PE. 

221. O  outro  sócio  é  BRUNO  FELIPPE  MARQUES  DE  MATTOS  SILVA,  que
detém apenas 1% do capital social e constava apenas formalmente no quadro social. Tal
conclusão  é  facilmente  perceptível  quando  se  verifica  que  de  novembro/2011  até
março/2016  mantinha  vínculo  empregatício  com  a  empresa  EXTRA PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  LTDA,  recebendo  em  contrapartida  um  salário  mínimo  em  média  nesse
período.

222. Ocorre que a empresa TECPRO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA não possui
existência  de  fato,  constituindo  mera  empresa  de  fachada.  Com  efeito,  o  endereço
registrado da empresa  (  Estrada  da  Camboa,  S/N –  Anexo  –  Zona Rural  –  Lagoa do
Itaenga/PE)  é  o  mesmo  das  empresas   CAMBOA  CERÂMICA,  ENGENHARIA  E
COMÉRCIO  LTDA  –  EPP,  LAGOA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  e  CARPINA  -
INDÚSTRIA E  COMÉRCIO  LTDA –  EPP,  todas  controladas  por  EDUARDO  BEZERRA
LEITE. Ademais,  buscas realizadas em tal  endereço nada encontraram que indicasse o
funcionamento efetivo da empresa naquele local.

223. No âmbito da organização criminosa, VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA era
diretamente subordinado a EDUARDO BEZERRA LEITE, agindo apenas a mando deste.

224. Evidência nesse sentido extraem-se pelo fato da esposa de VLAMIR, ELIANE
MARQUES NOGUEIRA, ser sócia de outra empresa, HAPPY HOUSE, que teve como sócia
SEVERINA DIVANCI DE MOURA, pessoa de confiança de EDUARDO BEZERRA LEITE,
como visto.  Também a irmã de VLAMIR,  VILMA NOGUEIRA DE SOUZA,  já  figurou no
quadro societário  da ELE LEITE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS,  pertencente aos filhos de
EDUARDO BEZERRA LEITE e por este controlada.

225. A própria circunstância da TECPRO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ser uma
empresa  de  fachada  com  endereço  registrado  no  mesmo local  de  3  outras  empresas
controladas EDUARDO BEZERRA LEITE não deixam dúvidas do controle que este exerce
não apenas em relação à empresa mas também sobre VLAMIR.

226. Como  se  não  bastassem  todas  essas  evidências,  diversos   documentos

34  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.

www.prpe.mpf.mp.br , Telefone:(81)2125-7300
Avenida Agamenon Magalhães, 1800, Espinheiro, Recife - PE, CEP: 52.021-170                             38

http://www.pral.mpf.gov.br/


relacionados  à  TECPRO  e  VLAMIR  foram  apreendidos  no  escritório  de  EDUARDO
BEZERRA LEITE  (Av.  Herculano  Bandeira,  n.  383  e  399,  Pina),  endereço  que  consta
também como sede de diversas  empresas por  ele controlada.  Dentre  a  documentação
destacam-se  cheques  e  extratos  de   movimentação  bancária  da  empresa,  documento
autorizando VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA a requerer parcelamento junto à Prefeitura de
débitos  da  BELAG  Administradora  e  Gestora  de  Bens  Ltda,  empresa  controlada  por
EDUARDO LEITE e planilhas com o nome da TECPRO e uma série de lançamentos a
débitos  e  créditos,  muitos  dos  quais  relativos  a  pessoas  e  empresas  da  organização
criminosa.

227. Tais elementos traduzem com segurança que a TECPRO era controlada de
fato por EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, figurando VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA
como mero empregado daquele.

228. Inobstante  ser  mera  empresa  de  fachada,  a  TECPRO  efetuou
movimentações  financeiras  em  prol  de  outras  contas  titularizadas  pela  organização
criminosa, tendo VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA realizado tais operações sob ordens de
EDUARDO BEZERRA LEITE.

229. Nesse sentido,  até o momento identificou-se que a TECPRO recebeu  R$
40.000,00  (quarenta  mil  reais)  provenientes  da  empresa  CÂMARA &  VASCONCELOS
LOCAÇÃO  E  TERRAPLENAGEM  LTDA,  que  também  era  de  fachada,  ao  passo  que
transferiu  R$ 127.318,26 para conta titularizada por ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL,
que era subordinado a EDUARDO BEZERRA LEITE, como visto anteriormente.

230. Tais  movimentações,  pelas  características  apresentadas  (transações entre
empresas de fachada e integrantes da organização criminosa),  não deixam dúvidas de
tratar-se de lavagem de dinheiro ilícito.

231. Os  fatos  acima  indicados  encontram  suporte  nos  seguintes  elementos
probatórios35:  auto de apreensão – equipe PE-25 (mídia de fl.  878,  pasta “Documentos
produzidos  por  equipe”);  termo  de  declarações  e  termo  de  reinquirição  de  VLAMIR
NOGUEIRA DE SOUZA (fls. 280 e 419); Informação Policial nº 209/2016 (mídia de fl. 141);
informação policial  s/n datada de 15/03/2016 (fls.  77/97);  itens 3, 4, 9 e 20 do auto de
apreensão – equipe PE-26 (mídia de fl. 878, pasta “Documentos produzidos por equipe”);
declarações  prestadas  por  Maria  Eduarda  Epitácio  Bezerra  Leite  (fls.  349/350);
declarações prestadas por Edgar Epitácio Bezerra Leite (fls.  215/216);  termo de análise
preliminar de material arrecadado – equipe PE 26 (fls. 498/5450; item 9.5 do RIF 20063, de
07/04/2016 (fls. 61/120 do Apenso I); item 1.3 do RIF 20421, de 28/03/2016 (fls. 44/60 do
Apenso I); contratos sociais das empresas envolvidas (mídia de fl. 722).

232. Diante do exposto, na medida em que aceitou compor quadro societário de
empresa de fachada e movimentar recursos de tal empresa para lavar dinheiro de origem
ilícita,  VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA também era um dos integrantes da organização
criminosa.

IV – DO DIREITO

IV.1) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

233. A organização criminosa denunciada dirigia suas atividades à lavagem de
recursos públicos de diversas origens e à agiotagem utilizando esses mesmos capitais,
dentre os quais se destacam os recursos públicos federais desviados, por exemplo, das
obras de Transposição do Rio São Francisco, mais precisamente nos lotes 9 e 11 do eixo
leste  do  Projeto  de  Integração  do  Rio  São  Francisco  sob  execução  do  consórcio
OAS/GALVÃO/BARBOSA MELO/COESA (Contratos nº 29/2008 e 30/2008 firmados com o

35  As folhas a serem indicadas dizem respeito ao inquérito policial que lastreou a presente denúncia.
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Ministério da Integração Nacional), conforme se extrai do compartilhamento de provas com
IPL nº  93/2014-SR/DPF/PE (mídia digital à fl. 406 do IPL). Essa situação coloca a União
como sujeito passivo do delito, circunstância que atrai a competência da Justiça Federal,
nos termos do art. 109, inciso IV da Constituição Federal.

234. Nesse  contexto,  a  atração  da  competência  da  Justiça  Federal  da  Seção
Judiciária no Estado de Pernambuco decorre do fato da organização criminosa investigada
estar sediada neste Estado,  local onde,  igualmente,  reuniam-se os réus para tratar  dos
crimes praticados, bem como o Estado onde se centravam as movimentações financeiras
(agiotagem) efetuadas por integrantes da referida organização criminosa.

235. Ainda  que  no  curso  das  investigações  encetadas  neste  IPL  tenha  se
encontrado, fortuitamente, indícios de que a mencionada organização criminosa  atuou na
lavagem de dinheiro oriundo da Petrobras (Refinaria Abreu e Lima), nada há nos autos que
indique uma necessária relação de conexão com imputações objeto da ação penal que
tramita no Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, onde se processa
a Operação Lava Jato, mormente quando o fato ora denunciado é, por hora, a prática do
crime de organização criminosa.

236. Em caso semelhante, envolvendo às obras da Usina Angra 3, licitadas pela
Eletrobras  Eletronuclear,  em cujas  investigações deparou-se com fraudes e  desvios  de
recursos  da  Petrobras,  o  Ministro  TEORI  ZAVASCKI  assentou  que “o  encontro  de
evidências sobre outro ilícito enquanto se persegue uma linha investigatória diversa não
constitui e nem determina, por si só, nenhuma das modalidades de conexão previstas na lei
processual”, pelo que fixou a competência do Juízo do Rio de Janeiro para processamento
e julgamento do caso. Vejamos:  

Decisão: 1. Trata-se de ação penal na qual se apura a suposta prática dos crimes
de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, obstrução à investigação e
associação  criminosa  por  Othon  Luiz  Pinheiro  da  Silva  e  outros,  remetida  ao
Supremo  Tribunal  Federal  em  razão  de  decisão  proferida  na  Rcl  21.802,  em
2/10/2015, que deferiu “em parte a liminar para determinar:  (a) a suspensão da
Ação Penal 5044464-02.2015.4.04.7000/PR e demais procedimentos relacionados
‘às obras da Usina Angra 3, licitadas pela Eletrobras Eletronuclear’; (b) a remessa
imediata  a  esta  Suprema  Corte  dos  autos  da  Ação  Penal  5044464-
02.2015.4.04.7000/PR,  dos  ‘Inquéritos  5049557-14.2013.404.7000  e  5026417-
77.2015.4.04.7000,  especialmente  o  processo  de  busca  e  apreensão  5028308-
36.2015.404.7000 e processos de quebras 5028289-30.2015.404.7000 e 5035674-
29.2015.4.04.7000’, assim como de outros processos correlatos”. Por ofício datado
de 5/10/2015, os autos da aludida ação penal foram remetidos a esta Corte pela
13ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR,  acompanhada  de  outros  procedimentos  a  ela
relacionados (fls. 2/3). Nos termos do art. 16 da Lei 8.038/1990 e do art. 160 do
RISTF, foi aberta vista ao Procurador-Geral da República da integralidade da ação
penal  e  procedimentos  relacionados,  bem como da  Reclamação 20.802.  (...)  7.
Como é sabido, a competência no processo penal é fixada, em regra, pelo lugar em
que se consumar a infração (art. 70 do CPP). Contudo, a legislação processual penal
admite  outros  critérios  de concentração  e  modificação  de competência,  como a
conexão,  a  continência  e  a  prevenção.  Em  rigor,  a  conexão  “é  o  liame  que  se
estabelece entre dois  ou mais  fatos  que, desse modo, se tornam ligados por algum
motivo, oportunizando sua reunião no mesmo processo, de modo a permitir que os
fatos  sejam  julgados  por  um  só  juiz,  com  base  no  mesmo  substrato  probatório,
evitando o surgimento de decisões  contraditórias”, revelando, portanto, causa  de
alteração  de competência  mediante  a  prorrogação  desta  (HC  96.453,  Rel.  Min.
ELLEN  GRACIE, Segunda Turma, DJe  1 4 / 1 1 / 2008). Nesse  sentido, a competência
por conexão tem previsão legal específica  (art. 76,  I  a  III, do Código de Processo
Penal) e visa  a  reunir  em um  só  os  processos  conexos,  de modo a  racionalizar  a
apuração dos fatos, evitar decisões contraditórias em situações correlatas, permitir
a análise do processo com maior amplitude e, principalmente, facilitar a colheita e o
exame da prova. Dentro desse quadro, o encontro de evidências  sobre outro ilícito
enquanto  se  persegue  uma  linha  investigatória  diversa  não  constitui  e  nem
determina,  por  si  só,  nenhuma  das  modalidades  de  conexão  previstas  na  lei
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processual.  É  dizer:  “o  simples  encontro  fortuito  de prova  de infração  que  não
possui  relação  com  o  objeto  da  investigação  em  andamento  não  enseja  o
simultaneus  processus”  (RHC  1 20.379,  Rel. Min.  LUIZ  F UX,  Primeira  Turma, DJe
26 /8 /20 14). Já  a prevenção é um critério residual de competência (art. 69, VI, do
CPP),  aplicável  quando dois  ou  mais  juízes  forem  igualmente  competentes  para
conhecerem do mesmo caso  (art. 83  do CPP), quando houver incerteza acerca  da
competência  territorial  (art.  70,  §  3°,  do  CPP),  ou  ainda  nos  casos  de  crimes
continuados  ou permanentes  praticados  em território de duas  ou mais  jurisdições
(art. 7 1,  do CPP). 8. No caso, não se verifica a existência de conexão ou continência
que determine o acolhimento da manifestação do Ministério Público  de remessa
dos  autos  ao juízo da 1 3 ª  Vara  Federal  de Curitiba. Pelo contrário, a  análise  dos
autos, tendo em vista as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da questão de
ordem no Inquérito 4 1 30, Rel. Min. Dias  Toffoli, leva a conclusão de que os  fatos
objeto da presente ação penal, embora tenham relação com os  que são objeto do
inquérito  4075,  em  curso  perante  essa  Suprema  Corte  (já que nele  figura  como
investigado parlamentar federal), não há indicativo de que guardem estrita relação
de conexão com imputações objeto de outra ação penal que seja da competência da
1 3 ª  Vara  Federal  de  Curitiba  e  com  a  qual  deva  ser  reunida  para  processo  e
julgamento  conjunto. Por  oportuno,  destaca-se  do  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli
proferido no julgamento da mencionada questão de ordem, que também se discutia
a existência ou não de conexão que justificasse a remessa daqueles autos ao juízo
da 13ª Vara Federal de Curitiba:  “Como se  observa,  os  ilícitos  em apuração  nos
procedimentos encaminhados pelo juízo da 1 3 ª  Vara da Seção Judiciária do Paraná
se  referem,  dentre  outros  fatos,  a  repasses  de  valores  pela  empresa  Consist
Software,  prestadora  de  serviços  de  informática  na  gestão  de  empréstimos
consignados  dos  servidores  federais,  em  decorrência  de  acordo  celebrado  no
âmbito  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  com  a  suposta
intermediação  de  empresas  de  fachada.  Não  se  verifica,  assim,  nenhuma
dependência  recíproca  entre  esses  fatos,  geneticamente  relacionados,  em tese, à
gestão de empréstimos  consignados no Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e a apuração de fraudes e desvio de recursos no âmbito da Petrobras. Dito
de outro modo, não se trata de fatos que se imbriquem de forma tão profunda que
justifique  a  unidade  de  processo  e  julgamento.  […]  Ainda  que  esses  esquemas
fraudulentos  possam  eventualmente  ter  um  operador  comum  e  destinação
semelhante (repasse de recursos de origem escusa a partido político ou candidato a
cargo eletivo), trata-se de fatos  ocorridos em âmbitos  diversos, com matrizes  bem
distintas (Petrobras e Ministério do Planejamento). […] Na espécie, não se verifica a
continência por cumulação subjetiva, uma vez que não há identidade entre todos os
envolvidos  nos  crimes  cuja  matriz  seja  a  Petrobras  ou  o  Ministério  do
Planejamento. Nenhum  órgão  jurisdicional,  portanto,  pode  se  arvorar  de  juízo
universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-
partidários, à revelia das regras  de competência”. 9. Assentadas essas premissas,
cumpre indicar, segundo os critérios estabelecidos na legislação processual penal,
o juízo competente para o processamento e julgamento da ação. (…) 11. Ante o
exposto, mantida perante essa Suprema Corte a investigação dos fatos no que se
refere ao envolvimento de parlamentar federal (Inquérito 4.075), determino: (a) a
extração de cópia integral dos autos para juntada no Inquérito 4.075; (b) a imediata
remessa dos autos da ação penal à Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado
do Rio de Janeiro para que lá tenha curso, como de direito, perante a vara federal a
que tocar por livre distribuição. (AP 963, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado
em 29/10/2015, publicado em DJe-220 DIVULG 04/11/2015 PUBLIC 05/11/2015).
grifei

237. Para encerrar de vez qualquer controvérsia quanto à competência da 4ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco para o processamento e julgamento do feito,
ressalte-se que a apuração específica da lavagem de dinheiro praticada pela organização
criminosa ora denunciada - cujas razões para instauração de novo IPL foram declinadas na
cota introdutória  da presente denúncia -  não contemplará o branqueamento de capitais
desviados  da  Petrobras, pois  esses  fatos  já  estão  sendo  investigados  no  âmbito  da
operação  Lava  Jato,  como  se  pôde  verificar  a  partir  do  compartilhamento  de  provas
referentes àquela Operação. 

238. Por fim, há que se afastar,  da mesma forma, a competência originária do
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Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do feito, por não haver, no rol
de denunciados, autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função. 

239. Frise-se que até o presente momento, os Parlamentares citados no presente
apuratório apenas se valeram dos serviços da organização criminosa, sem a integrarem,
não  havendo  qualquer  indício  da  participação  ativa  e  concreta  de  agente  político  ou
autoridade detentora de prerrogativa de foro nas condutas descritas nesta denúncia. Daí
porque a tramitação desse feito no Juízo de primeiro grau não acarreta nem mesmo a
probabilidade de violação da competência prevista no art. 102, I, b, da Constituição Federal.

240. Nessa ordem de ideias, é o precedente do STF:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL.  PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS
CORPUS.  INQUÉRITO  POLICIAL.  NULIDADE.  DEPUTADO  FEDERAL.
TRAMITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.  INOCORRÊNCIA.  C.F.,
ART. 102, I, b. I. - Inquérito policial em tramitação perante a Justiça Federal
de primeira instância, para apurar possível prática de crime de sonegação
fiscal  e  lavagem  de  dinheiro  por  pessoas  que  não  gozam  de  foro  por
prerrogativa de função. II. - A simples menção de nome de parlamentar, em
depoimentos  prestados  pelos  investigados, não tem o condão de firmar a
competência do Supremo Tribunal para o processamento de inquérito . III. -
H.C. Indeferido. (HC 82647, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma,  julgado  em  18/03/2003,  DJ  25-04-2003 PP-00065 EMENT VOL-
02107-02 PP-00386) grifei

241. Na verdade, em razão da vedação do  bis in idem, a eventual participação
dos  Parlamentares  mencionados  neste  IPL,  em  crimes  de  lavagem  de  capitais,  nem
poderia ser investigada nos presentes autos, pois já é objeto dos IPL's nº 4005/2015 e nº
3994/2015 que tramitam na Suprema Corte.

242. Partindo dessas premissas, afigura-se patente a Competência da 4ª Vara da
Justiça Federal em Pernambuco para o processamento e julgamento do feito. 

IV.2) DA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS

243. Diante  do  exposto,  conclui-se  que  todos  os  denunciados  integraram  a
organização criminosa ora descrita,  que atuava  por meio do controle de movimentações
financeiras,  tanto  de  empresas  de  fachada  quanto  do  caixa  paralelo  de  empresas  em
atividade, ora de maneira eventual, através da autorização de movimentações bancárias
em nome de empresas coligadas à organização, ora de forma continuada, no caso das
empresas gerenciadas pelos membros da organização. O objetivo da empreitada criminosa
era obter  lucro mediante a prática de agiotagem e o escamoteamento da origem e do
destino de capitais, incluindo verbas oriundas de superfaturamento em obras públicas.

244. Embora nem todos os denunciados tivessem ciência do funcionamento total
da organização – conhecimento aparentemente restrito aos líderes – todos possuíam a
efetiva  consciência  e  vontade  de  tomarem  parte  na  empreitada  ilícita,  ou  ao  menos
assumiram o  risco  de  dela  participarem,  ainda  que  só  distinguissem uma determinada
faceta dos crimes cometidos. 

245. Dessa forma, os denunciados organizaram-se numa estrutura semelhante à
de uma empresa,  em que os líderes – JOÃO CARLOS LYRA, EDUARDO BEZERRA e
APOLO VIEIRA – direcionavam as transações bancárias ilícitas, com o auxílio próximo dos
gerentes – ATHUR ROSAL, PAULO MORATO, SEVERINA DIVANCI e PAULO CRUZ –,
utilizando as contas bancárias dos colaboradores –  JOÃO VICTOR SOBRAL,  CARLOS
ROBERTO,  GILBERTO  PEREIRA,  PEDRO  NEVES,  CAROLINA  VASCONCELOS  e
SÉRGIO MARIZ – e ordenando a gestão e a circularização desses ativos ilícitos por meio
dos subordinados – BRUNO MOUTINHO, CAROLINA GOMES, CLEDEILSON NOGUEIRA,
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NEUSA MARIA, SILVÂNIA CRISTINA e VLAMIR NOGUEIRA.

246. Portanto, as condutas acima narradas caracterizam o tipo penal de formação
de organização criminosa, previsto na Lei n.º 12.850/2013, abaixo transcrito:

Art.  2o Promover,  constituir,  financiar  ou  integrar,  pessoalmente  ou  por
interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.

247. Ademais, para os três líderes do esquema, incide a agravante prevista no
§3º do mesmo tipo penal, in verbis:

§  3o A pena  é  agravada  para  quem  exerce  o  comando,  individual  ou
coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente
atos de execução.

IV.3) DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

248. Como informado acima e amplamente divulgado na mídia nacional, PAULO
CESAR DE BARROS MORATO foi  encontrado morto  no dia  23/06/2016,  1 dia  após a
deflagração da fase ostensiva da investigação deste inquérito policial, em circunstâncias
ainda não esclarecidas. Embora a sua certidão de óbito ainda não esteja encartada nos
autos, a morte de PAULO MORATO é indiscutível e fato público e notório, razão pela qual
impõe-se reconhecer a extinção da sua punibilidade, com fulcro no art. 107, I do Código
Penal.

V – DOS PEDIDOS

249. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem requerer:

249.1) seja declarada a extinção da punibilidade de PAULO CESAR DE BARROS MORATO
pelas condutas objeto da presente denúncia, em razão do seu óbito; 

249.2)  o recebimento da presente  denúncia,  a citação dos denunciados,  inquirição das
testemunhas abaixo arroladas e, após o regular trâmite processual, a condenação de:

249.2.1)  JOÃO  CARLOS  LYRA PESSOA DE  MELO  FILHO,  EDUARDO  FREIRE
BEZERRA LEITE e APOLO SANTANA VIEIRA às penas cominadas ao art. 2º, § 3º,
da Lei n.º 12.850/2013; e

249.2.2)  ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL,  PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO,
SEVERINA  DIVANCI  DE  MOURA,  CARLOS  ROBERTO  DE  MACEDO,  JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, GILBERTO PEREIRA DA SILVA,
PEDRO  NEVES  DE  VASCONCELOS,  CAROLINA  CÂMARA  VASCONCELOS,
SERGIO  ANDRE  MOTA  MARIZ,  BRUNO  ALEXANDRE  DONATO  MOUTINHO,
CAROLINA GOMES  DA SILVA,  CLEDEILSON  NOGUEIRA DE  SOUZA,  NEUSA
MARIA DE SOUSA, SILVÂNIA CRISTINA DANTAS e VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA
às penas cominadas ao art. 2º da Lei n.º 12.850/2013.

Recife/PE, 1º de agosto de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS
Procurador da República
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TESTE M U N HAS:

1) DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA, brasileira, casada, filha de Jesse Soares Ferry
e  Maria  Amelia  de  Almeida  Ferry,  nascida  aos  28/10/1967,  natural  de  Rio  de
Janeiro/RJ,  portadora do CPF n.º  932.536.217-15 e do RG n.º 373.998-MM PE,
residente na Av. Boa Viagem, n.º 5450, Apt. 1201, Boa Viagem, CEP 51030-000,
Recife-PE, celular (81) 992825588;

2) KLEYTON ALBERT DA SILVA, brasileiro, casado, filho de José Antonio da Silva e
Zelia  Maria  Ferreira  da  Silva,  nascido  aos  24/02/1981,  natural  de  Recife/PE,
portador do CPF 033.573.524-00 e da RG 5.956.363 SSP/PE, residente na Rua
Niterói, n.º 127, Apt. 202, Cordeiro, Recife-PE, celular (81) 991242793;

3) GEOVANE  DE  SÁ  BARRETO,  brasileiro,  convivente,  filha  de  Geronimo  de  Sá
Barreto e Maria do Carmo de Lima, nascido aos 10/12/1979, natural de Recife-PE,
portador do CPF n.º 055.395.154-80 e do RG n.º 5.283.815 SSP/PE, residente na
Rua Doutor Valdir Pessoa, n.º 89, Imbiribeira, Recife-PE;

4) LUIZ PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, filho de José Pereira da Silva e Izabel
Maria da Conceição, nascido aos 10/10/1948, natural de Moreno-PE, portador do
CPF n.º 034.176.464-72 e do RG n.º 722485/SSP/PE, residente na Rua Salgado
Filho, n.º 236, Bonança, CEP 54800-000, Moreno/PE, celular (81) 981644494.

5) GEMIM  MARIA  CÂMARA  VASCONCELOS,  brasileira,  casada,  filha  de  Arthur
Câmara da Silva e Maria José Câmara da Silva, nascida aos 10/04/1966, natural de
Recife-PE, portadora do CPF n.º 792.912.014-72 e do RG n.º 1.089.455 SSP/PB,
residente na Av. Boa Viagem, 2478, Apt. 301, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51020-
000, celular (81) 999787090;

6) EDGAR EPITÁCIO BEZERRA LEITE,  brasileiro,  solteiro,  filho  de Eduardo Freire
Bezerra Leite e Ericka Epitácio Bezerra leite,  nascido aos 31/05/1997, natural de
Recife-PE, portador do CPF n.º 064.900.754-90 e do RG n.º 8.701.721 SDS/PE,
residente na Av. Boa Viagem, n.º 1734, Apt. 201, Boa Viagem, Recife-PE, celular:
(81) 991746263;

7) MARIA EDUARDA EPITÁCIO BEZERRA LEITE, brasileira, casada, filha de Eduardo
Freire Bezerra Leite e Ericka Epitácio Bezerra Leite, nascida aos 21/05/1991, natural
de Recife-PE, portadora do CPF n.º 064.899.394-95 e do RG n.º 8045370/SDS/PE,
residente na Rua Pastor Rubens, n.º 206, Apt. 201, Maurício de Nassau, Caruaru-
PE, celular (81) 999688998.

8) MARIA LUIZA BEZERRA LEITE, brasileira, solteira, nascida em 21/05/1998, filha de
Eduardo Freire Bezerra Leite e Ericka Epitácio Bezerra Leite, natural de Recife/PE,
portadora do CPF n.º 064.900.764-62 e do RG n.º 8.701.726 SDS/PE, residente na
Av. Boa Viagem, n.º 5.450, Apt. 2.101, Boa Viagem, Recife/PE. 

9) BRUNO FELIPE MARQUES DE MATTOS E SILVA, brasileiro, casado, filho de Luiz
Felipe de Matos e Silva e Eliane Marques da Silva, nascido aos 20/03/1993, natural
de  Recife-PE,  portador  do  CPF  n.º  108.501.934-94  e  da  identidade  n.º
3943900114/MT/PE,  residente  na  Rua  Mario  de  Andrade,  n.º  79,  Alto  de  Santa
Terezinha, CEP 52080-150, Recife-PE, celular (81) 983123686;

10) TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO, brasileiro,  casado, filho de Raimundo da Silva
Ribeiro  e  Maria  Galileia  de  Araújo  Ribeiro,  nascido  aos  06/08/1969,  natural  de
Caruaru/PE, portador do CPF n.º 680.392.554-49 e do RG n.º 2922976/SSP/PE,
residente  na  Av.  Vieira  de  Melo,  n.º  2180,  Apt.  21,  Piedade,  Jaboatão  dos
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Guararapes-PE, telefone (81) 34696260 e celular (81) 999715356.

11) ANTÔNIO MARTINS DE PONTES, brasileiro, casado, filho de Severino Martins de
Pontes e Enereci da Silva, nascido aos 29/09/1966, natural de Itampé/PE, portador
do CPF n.º 539.177.904-91 e do RG 3.320.799-SSP/PE, residente na Rua Gastão
Vidigal, n.º 1036, Quadra 31, Bloco B, Apt. 04, Várzea, Recife-PE.

12) MATTEO BOLOGNA, italiano, casado, filho de Salvatore Bologna e Liboria Delia,
nascido  aos  10/07/1960,  natural  de  Caracas/VE,  portador  do  documento  de
identidade n.º V250284-1/RNE/DPF, residente na Av. Bernardo Vieira de Melo, n.º
3830, Apt. 1001, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54410-000, celular:
(84) 992856667;

13) GUILHERME VIEIRA MACHADO, brasileiro, casado, filho de Irlau Machado e Isis
Vieira Machado, nascido aos 21/08/1959, portador do CPF n.º 445.533.076-34 e do
documento de identidade M-401.991/SSPMG, residente na Rua Zodíaco, n.º 564,
Apt. 300, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3427-1058 e  celular
(31) 998-7660.

14) PAULO  EDUARDO  BARRETO  GOMES  FERREIRA,  brasileiro,  casado,  filho  de
João  Gomes Ferreira  e  Lídia  Barreto  Gomes  Ferreira,  nascido  aos  05/03/1955,
natural  de  Recife/PE,  portador  do  CPF  n.º  080.316.904-30  e  do  RG  n.º
997254/SDS/PE, residente na Av. Boa Viagem, n.º 1998, Apt. 3001, Boa Viagem,
Recife-PE, telefone (81) 21255800 e celular (81) 99725808.

15) ROBSON HERMÍNIO ANDRÉ, brasileiro, casado, filho de José Severino André e
Lizete Hermínio André, nascido aos 12/05/1977, natural de Paulista-PE, portador do
CPF 895.934.214-91 e documento  de identidade n.º  20043/MT/PE,  residente  na
Rua Presidente Venceslau, n.º 661, Bloco N, Apt. 301, Ibura, Recife-PE, celular (81)
985460667.

16) JONATAS BARBOSA DE QUEIROZ, brasileiro, separado, filho de Gustavo Barbosa
de  Queiroz  e  Maria  Barbosa  dos  Santos,  nascido  aos  06/01/1951,  natural  de
Campina  Grande-PB,  portador  do  CPF  n.º  127.243.604-78  e  do  RG  n.º
836.834/SSP/PE, residente na Rua Flores do Piauí, 600-E, Jordão Baixo - Ibura,
Recife-PE, celular (81) 985076509. 

17) ROBERTO  TROMBETA,  brasileiro,  casado,  filho  de  Milton  Trombeta  e  Maria
Aparecida da Cruz Trombeta,  nascido aos 24/05/1963,  natural  de São Paulo/SP,
portador do CPF n.º 044.795.788-03 e do RG n.º 16.317.592 SSP/SP, residente na
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, n.º 1.461, 1º andar, São Paulo/SP, celular (11)
984660578.

18) RODRIGO MORALES,  brasileiro,  divorciado,  filho de Lourival  Morales Borgato  e
Alice Castilho Morales, nascido aos 24/01/1972, natural de Dracena/SP, portador do
CPF  n.º  097.656.478-59  e  do  RG  n.º  18.822.677/SSP/SP,  residente  na  Av.
Engenheiro Luis Carlos Berrini, n.º 1461, 1º andar, São Paulo/SP, telefone comercial
(11) 51123677.

19) GILMAR PEREIRA CAMPOS, brasileiro, casado, filho de Pedro Pereira Campos e
Maria  da  Conceição  Campos,  nascido  aos  05/06/1961,  natural  de  Recife/PE,
portador do CPF n.º 353.094.824-15 e do RG n.º 1974142/SSP/PE, residente na
Rua Jack Aires, n.º 55, Apt. 101, Boa Viagem, Recife/PE, telefone (81) 30235512 e
celular (81) 999929751.

20) WILSON DA COSTA,  brasileiro,  divorciado,  filho  de ANTONIO RODRIGUES DA
COSTA JUNIOR e PAULINA VICENTE DA COSTA, nascido aos 09/01/1951, natural
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de  Araraquara/SP,  portador  do  CPF  n.º  381.055.008-68  e  do  documento  de
identidade n.º 4901766, residente na Av. Conselheiro Aguiar, n.º 2375, Apt. 203, Boa
Viagem, Recife/PE, celular (81) 999523600.

21) MARIANA DE PAULA, brasileira,  solteira,  filha de Joaquim Francisco de Paula e
Izaura Alves de Oliveira Paulo, nascida aos 28/06/1981, natural de Araçatuba/SP,
portadora do CPF n.º 220.742.478-26 e do RG n.º 327246923/SSP/SP, residente na
Rua Antônio de Macedo Soares, n.º 1970, Apt. 122, Campo Belo, São Paulo/SP,
telefone (11) 51123677 e celular (11) 992180242.

22) ALBERTO  YOUSEFF,  brasileiro,  casado,  filho  de  Kalim  Youssef  e  Antonieta
Youssef,  nascido aos 06/10/1967, portador do CPF n.º 532.050.659-72 e RG n.º
3506470-2/PR, residente na Rua Afonso Braz, n.º 747, Apt. 111A, Vila Conceição,
CEP 04511-001, São Paulo-SP;

23) HÉLIO DIAS DE MORAIS,  brasileiro,  solteiro,  filho  de  Ernani  Dias  de  Morais  e
Aurizete  Guilherme  de  Morais,  nascido  aos  28/09/1964,  natural  de  Recife/PE,
portador do CPF n.º 439.578.114-49 e do RG n.º 2922953/SSP/PE, residente na Av.
Caxangá, n.º 356, Madalena, CEP 50610.230, Recife/PE, celular (81) 984147587;

24) ERNANI  DIAS  DE  MORAIS  FILHO,  brasileiro,  casado,  filho  de  Ernani  Dias  de
Morais  e  Aurizete  Guilherme  de  Morais,  nascido  aos  27/09/1960,  natural  de
Recife/PE,  portador  do  CPF n.º  268.737.964-68  e  do  RG n.º  2025883/SSP/PE,
residente  na  Rua  Desportista,  n.º  24,  Loteamento  Nazaré,  CEP  53753-040,
Camaragibe/PE, celular (81) 986437093.
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