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Excelentíssima Senhora Juíza, 
 

 
A Delegada de Polícia Federal subscritora vem, à presença de Vossa Excelência, 

com os cumprimentos de estilo, apresentar RELATÓRIO FINAL sobre os elementos de 
convicção de autoria e materialidade delitivas colhidos no curso do IPL nº 163/2016-
SR/PF/PE. 

Cabe salientar que o presente relatório foi elaborado de forma a permitir que, de 
sua simples leitura, seja possível a compreensão de todos os fatos apurados com acesso 



 
 

2 
 

instantâneo aos elementos de prova produzidos e amealhados ao feito, sem a obrigatoriedade 
de compulsar os autos. 

Para tanto, além do tradicional relatório impresso, fica disponibilizado digital 
versatile disc (DVD) contendo os denominados hiperlinks — trechos ou palavras 
sublinhadas e na cor azul —, que remetem o leitor a cópias eletrônicas de documentos, 
depoimentos, laudos etc., por meio de simples clique com o botão esquerdo do mouse sobre 
a palavra destacada, pressionando, antecipadamente, a tecla control (CTRL). 

Com a mesma finalidade, foram citados todos os principais pontos das 
declarações levadas a termo, sem a obrigação de síntese máxima típica de relatórios, para 
possibilitar a verificação de pontos coincidentes e divergentes. 

I – O OBJETO DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO  

A presente investigação teve por objeto apurar organização criminosa sediada 
nesta capital pernambucana que se valia das contas de pessoas físicas e jurídicas, em sua 
maior parte empresas fantasmas ou de fachada constituídas em nome de laranjas, para fazer 
circular recursos de origem espúria, ocultando não só os remetentes e os verdadeiros 
destinatários dos valores tramitados, mas também os reais controladores das contas 
investigadas.  

A organização criminosa foi desvelada a partir de investigação iniciada através 
de relatório de inteligência financeira elaborado pelo COAF, o qual teria detectado 
movimentações suspeitas nas contas de duas empresas utilizadas para a aquisição da 
aeronave CESSNA CITATION prefixo PR-AFA a qual vitimou fatalmente o então 
candidato à Presidência da República e o ex-governador do estado de Pernambuco, 
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS. 

Sendo assim, considerando o intrínseco vínculo existente entre o início da 
presente investigação e a as contas utilizadas na aquisição da aeronave CESSNA CITATION 
PR-AFA, imperioso realizar um breve apanhado acerca dos fatos relacionados à compra 
desse avião, coletados por ocasião da investigação do acidente aéreo1, até porque várias das 
pessoas e empresas ali mencionadas serão novamente abrangidas na presente apuração.  

II – A AQUISIÇÃO DA AERONAVE CESSNA CITATION PR-AFA E O 

VÍNCULO COM A PRESENTE INVESTIGAÇÃO 

No bojo do inquérito policial2 instaurado para apurar as circunstâncias e 
responsabilidades criminais pelo acidente ocorrido no dia 13/08/2014 envolvendo a 

                                                        
1 IPL 505/2014-4 -  DPF/STS/SP (processo nº 0006232-39.2014.403.6104 em trâmite perante a 5ª Vara 
Federal de Santos/SP) 
2 Processo n. 0006232-39.2014.4.03.6104, que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Santos/SP 
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aeronave CESSNA CITATION prefixo PR-AFA, os sócios da empresa AF ANDRADE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em nome de quem ela estava 
registrada, alegaram que a teriam vendido, em maio de 2014, a três empresários 
pernambucanos, senão vejamos: 

ALEXANDRE BICALHO ANDRADE, um dos sócios da AF ANDRADE, 
menciona em seu termo de declarações que: 

 

Já seu irmão e sócio, FABRÍCIO BICALHO ANDRADE, esclarece em seu 
depoimento prestado no bojo do IPL n. 505/2014-4 DPF/STS/SP que o terceiro empresário 
pernambucano arrendatário do avião chamava-se EDUARDO, senão vejamos: 

  

Conforme o documento intitulado Carta de Intenção de Compra, abaixo 
ilustrado, João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho demonstra seu interesse em adquirir a 
aeronave ao preço de US$ 8,5 milhões de dólares americanos: 
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A origem dos recursos utilizados na aquisição da aeronave em questão foi mais 
bem detalhada no curso do Inquérito nº 3994/2015, o qual tramitou perante o STF e cujo 
compartilhamento com os presentes autos já fora devidamente autorizado por aquele Juízo3. 
Naquela ocasião, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO declarou que tais 
valores lhe teriam sido emprestados por terceiros4, a saber:   

“(...) em 2014 tinha a intenção de montar um táxi-aéreo em Pernambuco; QUE 
nesta ocasião constatou que estava à venda um avião da empresa 
A.F.ANDRADE, razão pela qual procurou referida empresa; QUE tal avião foi 
colocado à venda no mercado e iria pagar as parcelas (leasing) que estavam em 
atraso, bem como deveria assumir o saldo devedor, isto em torno de U$ 
6.700.000,00; QUE iria assumir somente o passivo perante a CESSNA; QUE o 
negócio era atrativo para o declarante; QUE as parcelas em atraso dariam em 
torno de R$ 700.000,00, além do saldo devedor; QUE não possuía tais valores, 
razão pela qual procurou pessoas no mercado a fim de levantar tais valores, 
isto na ordem de R$ 1.600.000,00, o que conseguiu; QUE estes fatos ocorreram 
entre maio e junho de 2014; QUE obteve empréstimos para pagar tal aeronave 
com PAULO MORATO, tendo pego com o mesmo R$ 159.000,00 
(aproximadamente) dívida esta já paga; QUE R$ 720.000,00 
(aproximadamente) obteve com o empresário EDUARDO FREIRE BEZERRA 
LEITE, da empresa ELE LEITE; QUE R$ 195.000,00 valores próprios da conta 
do declarante; QUE R$ 325.000,00 aproximados eram de LUIZ PIAUHYLINO 
DE MELO MONTEIRO FILHO, meio-irmão do declarante; QUE quatrocentos 

                                                        
3 Vide fls. 168/169 dos autos principais 
4 Vide termo de Declarações de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO (fls. 610/314 do IPL 3994/2015- 
RE 24/2015-GINQ) 
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e poucos mil reais eram da empresa CRM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 
QUE tais valores serão declarados no imposto de renda deste ano; QUE todos 
os valores foram depositados na conta da empresa A.F. ANDRADE a pedido do 
declarante; (...)” 

Do cotejo entre as declarações de João Carlos e os extratos bancários 
apresentados pelos sócios da AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda., é possível 
constatar a efetiva origem dos recursos destinados à compra do avião em comento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CPF de Luiz Piauhylino de 
Melo Monteiro Filho 

CNPJ da Ele Leite Negócios 
Imobiliários Ltda. 

CNPJ de CRM Material de 
Construção Ltda.  

CNPJ da Câmara & 
Vasconcelos Ltda. 

CNPJ da Geovane 
Pescados Eireli  

CNPJ da CRM Material de 
Construção Ltda.  

CPF de João Carlos 
Lyra Pessoa de Mello 
Filho 
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Nesse contexto, restou claro que os valores supostamente emprestados por 
Eduardo Freire Bezerra Leite advieram da sua empresa Ele Leite Negócios Imobiliários 
Ltda., da qual ele compõe o quadro societário.  

Já os valores supostamente emprestados por Paulo Morato (aproximadamente 
R$ 159.000,00), que veio a ser identificado como Paulo César de Barros Morato, seriam 
oriundos, na verdade, da empresa Câmara & Vasconcelos Locação e Terraplanagem 
Ltda., embora ele não compusesse o quadro societário da mesma nem possuísse qualquer 
procuração lhe outorgando poderes para administrá-la5.  

Consoante visto, houveram ainda diversas transferências que totalizaram R$ 
290.090,00 (duzentos e noventa mil e noventa reais) provenientes da CRM Material de 
Construção Ltda. Chama a atenção porque João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho não 
soube informar quem era o sócio da CRM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, embora essa 
empresa lhe tenha supostamente emprestado mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
para a aquisição de um avião. 

QUE questionado quem era o sócio da CRM, disse que era PAULO ROBERTO, 
não sabendo declinar o sobrenome; (...)” 

Por outro lado, não pairam dúvidas de que a Geovane Pescados Eireli também 
contribuiu com R$ 12.500,00 para a compra do avião em questão, embora ela não tenha sido 
mencionada nas declarações de João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, nem tenha havido 
qualquer indicativo a quem ela pertenceria. 

Importante mencionar, por fim, que, segundo diversas declarações coligidas ao 
longo da referida investigação, inicialmente a empresa BR PAR PARTICIPAÇÕES S/A 
sucederia a AF ANDRADE no contrato de arrendamento mercantil firmado com a CESSNA 
FINANCE CORPORATION, porém o seu cadastro fora recusado pela referida instituição 
financeira6. A BR PAR PARTICIPAÇÕES está cadastrada em nome de Bruno Alexandre 
Donato Moutinho e não possuía, a priori, nenhum vínculo com João Carlos Lyra Pessoa de 
Mello Filho, que fora quem assinou a carta de intenção de compra já mencionada. 

Demais disso, ainda de acordo com as provas coligidas naqueles autos, ante a 
recusa do banco arrendador, havia a necessidade de que uma outra empresa mais robusta 
financeiramente viesse a figurar como arrendatária, tendo então surgido a empresa 
BANDEIRANTES PNEUS. Vale salientar que a BANDEIRANTES PNEUS pertence a 
APOLO SANTANA VIEIRA e, segundo declarações do consultor que intermediou o 
negócio, Guilherme Vieira Machado, ela integraria o mesmo grupo financeiro da BR PAR 
PARTICIPAÇÕES, embora não haja qualquer vínculo direto entre tais empresas, nem entre 
esta última empresa e APOLO VIEIRA. 

A assunção de dívidas não teria sido concretizada porque, nesse ínterim, 
sobreveio o acidente fatal.  

É no contexto dessa aquisição que se situa o início da presente investigação. 

                                                        
5 Nesse conexto, vide as declarações prestadas por Paulo César de Barros Morato no bojo do IPL 
3994/2015- STF) 
6 Nesse sentido, vide as declarações de Guilherme Vieira Machado (consultor da ASA Consulting), de João 
Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho e do próprio Bruno Alexandre Donato Moutinho 
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III – O INÍCIO DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO  

Em atenção ao disposto no art. 15 da Lei nº 9.613/98, o COAF encaminhou à 
Polícia Federal o relatório de inteligência financeira nº 144637 comunicando movimentações 
financeiras atípicas detectadas nas contas das empresas Geovane Pescados Eireli e Câmara 
& Vasconcelos Locação e Terraplanagem Ltda. no ano de 2014, ambas envolvidas na 
aquisição da aeronave CESSNA CITATION, prefixo PR-AFA, consoante já visto.  

Considerando que os fatos supostamente delituosos foram trazidos ao 
conhecimento da Polícia Federal por intermédio de relatório de inteligência financeiro 
elaborado pelo COAF, e a fim de confirmar a existência de elementos mínimos de justa 
causa para instauração de inquérito policial, em atenção ao preceituado pelo Superior 
Tribunal de Justiça no julgamento do RE no HABEAS CORPUS Nº 191.378 - DF 
(2010/0216887-1), foram realizadas diligências preliminares as quais evidenciaram que a 
empresa Geovane Pescados Eireli não funcionava no endereço constante de seu cadastro, 
sendo, na verdade, a residência seu sócio,  Geovane de Sá Barreto, pescador, o qual 
desconhecia a existência da empresa em seu nome8. Trata-se, pois, de empresa fantasma, 
constituída em nome de “laranja”. 

Da mesma forma, em diligência in loco a equipe policial constatou que no lugar 
onde deveria funcionar a empresa Câmara & Vasconcelos Locação e Terraplanagem 
Ltda. tinha atividade, em verdade, a Shift Comunicação e Soluções Tecnológicas9.  

Ademais, observou-se que ambas as empresas noticiadas pelo COAF teriam 
transacionado diversas vezes não apenas entre si10, mas também com algumas pessoas 
igualmente envolvidas na aquisição da aeronave Cessna Citation PR-AFA, como João 
Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho e Eduardo Freire Bezerra Leite (inclusive de 
empresas vinculadas a eles).  

Chamou ainda a atenção dos investigadores que diversas pessoas físicas e 
jurídicas, as quais teriam recebido ou remetido valores de/para a Geovane Pescados Eireli e 
de/para a Câmara & Vasconcelos Locação e Terraplanagem Ltda., também figuravam como 
remetentes e/ou beneficiários de recursos provenientes ou encaminhados por João Carlos 
Lyra Pessoa de Mello Filho e Eduardo Freire Bezerra Leite, deixando claro o vínculo 
existente entre eles e as operações financeiras suspeitas. 

Convém destacar, conforme se demonstrará adiante, que a maioria dessas 
contrapartes em comum também são “laranjas” (quando pessoas físicas) ou empresas de 
fachada (quando pessoas jurídicas), inclusive com vínculos em comum (identidade de sócios 
ou de endereços), sugerindo, de um lado, que todas elas estivessem sendo utilizadas pelo 
mesmo grupo criminoso, e de outro, que o esquema inicialmente investigado era bem maior 
do que se supunha. 

                                                        
7 Fls. 2/13 do apenso I, volume I. 
8 Vide fls. 64/71 
9 Fls. 64/71. 
10 Segundo o RIF 14463, a Câmara & Vasconcelos remete R$ 1,297 milhão para a conta da Geovane 
Pescados Eireli, e recebe R$ 165.000,00 provenientes desta empresa (fls. 18 do IPL n. 163/2016). 
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Sendo assim, existindo justa causa suficiente a ensejar a instauração formal de 
uma investigação, promoveu-se o tombamento do inquérito policial nº 163/2016-SR/PF/PE. 

IV – AS DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS DO PRESENTE INQUÉRITO 

Instaurada a presente investigação, requereu-se, primeiramente o 
compartilhamento de provas coligidas nos inquéritos 3994/2015 e 4005/2015, em trâmite no 
Supremo Tribunal Federal11, bem como no bojo da Operação Lava Jato, que tramita perante 
a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR12, os quais foram deferidos13.  

Foi determinado aos agentes que realizassem levantamentos in loco nas 
empresas mencionadas nos novos relatórios de inteligência financeira, o que restou 
consubstanciado por meio das informações policiais nº 209/2016-DELEFIN e 256/2016-
DELEFIN.  

Também foi expedida carta precatória solicitando à unidade de Polícia Federal 
em São Paulo que promovesse diligência na sede da empresa Almeida e Dale Galeria de 
Arte, a qual remete recursos milionários para a empresa reconhecidamente fantasma 
Geovane Pescados Eireli14, obtendo-se resposta positiva quanto a seu efetivo 
funcionamento15. 

Solicitou-se à nossa congênere em Goiás que procedesse da mesma forma com 
relação à empresa West Pneus16, no entanto, os investigadores apuraram que, a despeito da 
existência de uma modesta placa, ela não funcionava efetivamente naquele local17.  

Requereu-se, em autos apartados18, o afastamento do sigilo bancário de diversas 
pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas transações, o que foi deferido por esse MM. Juízo, 
seguindo o parecer igualmente favorável do MPF. Vale salientar que, a despeito de a Juíza 
ter acolhido solicitação desta signatária e cominado multa diária de R$ 50.000,00 perante o 
descumprimento do prazo de 30 dias inicialmente fixado, até o presente momento algumas 
instituições financeiras não prestaram as informações bancárias determinadas19, impedindo 
a realização de perícia contábil nas contas investigadas.  

Também se representou pelo afastamento do sigilo das comunicações telefônicas 
dos principais integrantes da organização criminosa e dos testas-de-ferro20. 

                                                        
11 Vide pedido de compartilhamento às fls. 120/126 
12 Vide pedido de compartilhamento às fls. 115/119 
13 Decisões autorizando o compartilhamento juntadas às fls. 163/191. 
14 Fl. 128 
15 Fls. 135/136 
16 Fls. 137 
17 Fls. 138 
18 Medida Cautelar nº 0004072-24.2016.4.05.8300 
19 Nesse diapasão, importante mencionar que o Banco Bradesco, que é uma das instituições onde diversas pessoas físicas 
e jurídicas investigadas mantêm conta, inclusive por onde tramitaram várias das movimentações suspeitas narradas pelo 
COAF, ainda não atendeu à ordem judicial, inviabilizando uma análise definitiva, acurada e precisa com relação aos fatos 
investigados 
20 Medida Cautelar nº 0008610-48.2016.4.05.8300 
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Vale salientar que, no dia 21/06/2016, foi dado cumprimento simultâneo aos 
mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, condução coercitiva, sequestro de bens 
e indisponibilidade de contas das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na organização 
criminosa investigada, no que se culminou denominar “Operação Turbulência”.  

Nessa data, assim, promoveu-se o interrogatório de João Carlos Lyra pessoa de 
Mello Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite, Apolo Santana Vieira e Arthur Roberto Lapa 
Rosal, indiciados pela prática dos crimes tipificados nos seguintes dispositivos: art. 2º da Lei 
nº 12.850/2013, art.1 º da lei nº 9.613/98 e art. 299 do Código Penal. 

Paralelamente, foram colhidas as declarações de Matteo Bologna, Kleyton 
Albert da Silva, Severina Divanci de Moura, Edgar Epitácio Bezerra Leite, Pedro Neves 
Vasconcelos, Gemim Maria Câmara Vasconcelos, Sérgio André Mota Mariz, Gilberto 
Pereira da Silva, Luis Pereira da Silva, Vlamir Nogueira de Souza, Bruno Felipe Marques 
Mattos e Silva, Cássia Diniz Mattos Abrantes, Antônio Martins de Pontes, Robson Hermínio 
André e Jonatas Barbosa de Queiroz.  

Conquanto não tenham sido localizados na data da deflagração da operação, 
Geovane de Sá Barreto, Carlos Roberto de Macedo, João Victor de Albuquerque Santos 
Sobral, Maria Eduarda Epitácio Bezerra Leite, Paulo Gustavo Cruz Sampaio e Tonimar de 
Araujo Ribeiro compareceram espontaneamente na Polícia Federal em data posterior e 
prestaram as declarações. 

Considerando também que Vlamir Nogueira de Souza mencionou, por ocasião 
de sua primeira oitiva, que não estaria se sentindo bem o suficiente para prestar declarações, 
e tendo em vista que Paulo Gustavo ficou encarregado de apresentar esclarecimentos 
adicionais em sua primeira audiência, eles foram reinquiridos. Como Cássia Diniz Mattos 
Abrantes também não soube prestar maiores esclarecimentos por ocasião de suas declarações 
na data da deflagração da presente investigação, ela foi reinquirida.  

Também foram colhidas as declarações de Paulo Eduardo Barreto Gomes 
Ferreira (representante da Negocial Factoring Fomento Mercantil), de Bruno Alexandre 
Donato Moutinho (representante da Smartcred Securitizadora de Créditos), de Silvânia 
Cristina Dantas e Carolina Gomes da Silva (ambas funcionárias de Apolo Santana Vieira). 

Foi expedida Carta Precatória à Superintendência de Polícia Federal em São 
Paulo a fim de promover a oitiva de Matheus Coutinho (diretor financeiro da Construtora 
OAS), e dos representantes da Almeida e Dale Galeria de Arte, José Antônio Cerqueira de 
Almeida e Ana Maria Elias Dale21. 

Requisitou-se, ainda, que os representantes da OAS e da Almeida e Dale 
apresentassem os documentos pertinentes à transação milionária envolvendo a Câmara & 
Vasconcelos e a Geovane Pescados Eireli, porém o primeiro se negou a tanto e o segundo, a 
despeito de ter-se mostrado disposto a colaborar com as investigações, até o presente 
momento se limitou a informar que os valores teriam sido depositados em decorrência das 
atividades regularmente desenvolvidas pela empresa, dentre as quais compra e venda de 
obras de arte e a prestação de serviços de intermediação, porém não apresentou nenhum 

                                                        
21 Vide as declarações colhidas em SP 



 
 

10 
 

documento indicando qual obra de arte teria sido adquirida e de qual cliente ou para quem 
teria intermediado negócio. 

Promoveu-se, ainda, a coleta dos depoimentos de Rodrigo Morales, Roberto 
Trombeta e Mariana de Paula, os dois primeiros colaboradores premiados no bojo da 
operação Lava Jato perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, e a última, funcionária do 
escritório deles.   

Além disso, Cássia Diniz Mattos Abrantes foi reinquirida, tendo apresentado 
diversos documentos que deram ensejo à formação do apenso II, bem como promoveu-se o 
interrogatório de Bruno Alexandre Donato Moutinho. 

Foi solicitado, ainda, o compartilhamento das provas coligidas no bojo do IPL 
nº 505/2014-DPF/STS/SP, o qual apurou as circunstâncias o acidente aéreo envolvendo o 
avião CESSNA CITATION prefixo PR-AFA, ante o estreito vínculo existente entre a 
aquisição da referida aeronave e os presentes autos, o que foi obtido às fls. 376/378. 

Alguns materiais apreendidos por ocasião da deflagração da fase ostensiva da 
presente investigação já foram submetidos a uma análise preliminar, cujos Termos de 
Análise já foram juntados ao presente. Vale salientar que, com relação às mídias e 
smartphones apreendidos, considerando a expressa autorização judicial nesse sentido, 
promoveu-se uma análise preliminar a fim de verificar a existência de dados relevantes em 
seu interior (notadamente agenda de contatos, mensagens ou trocas de e-mails registrados, 
fotos e outros aplicativos dos aparelhos telefônicos e ainda o acesso aos dados armazenados 
em eventuais computadores) para, somente nestes casos, submetê-los à extração de tais 
dados pelo setor pericial.  

Salienta-se que, tão logo do retorno desses materiais do setor pericial, eles serão 
novamente analisados, desta forma de forma mais detalhada, encaminhando-se 
posteriormente a este MM. Juízo a fim de serem juntados aos autos. 

Até o momento do oferecimento deste relatório, ainda estavam pendentes de 
análise os materiais apreendidos nas residências de Paulo Gustavo Cruz Sampaio, Pedro 
Neves Vasconcelos, Neusa Maria de Sousa, na sede da Negocial Factoring Fomento 
Mercantil, da Prisma Indústria Tubos e Comércio, da Bandeirantes Pneus, da MS Pescados 
(Qualimar Pescados) e da West Pneus, bem como nos seguintes endereços: Rua da Camboa, 
s/n, Lagoa do Itaenga; Rua Jamaica, nº 72, Imbiribeira22.  

Nos locais em que mais de uma empresa possuía endereço de cadastro, foi 
requisitada realização de exame de local de crime a fim de certificar quais as empresas que 
efetivamente funcionavam no local. Até o presente momento, apenas foram encaminhados 
os laudos referentes aos endereços das empresas Tonimar de Araújo Ribeiro ME/AM de 
Pontes Pneus/America Farma e da MSPescados/Qualimar. 

Requisitou-se, ainda, perícia merceológica das embarcações e aeronaves 
apreendidas, porém os laudos periciais ainda não aportaram nessa Delegacia.  

                                                        
22 Vale salientar que nada foi apreendido nas residências de Paulo César de Barros Morato, Geovane de Sá 
Barreto, João Victor de Albuquerque Santos Sobral, Robson Hermínio André e Jonatas Barbosa de Queiroz. 
Já na residência de Cássia Diniz Mattos Abrantes, o material apreendido dispensava análise. 
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Vale salientar que, diante da morte de Paulo César de Barros Morato ocorrida no 
dia seguinte à deflagração da presente operação policial, a Polícia Civil encaminhou a essa 
unidade policial todos os documentos apreendidos no local do crime. Foram selecionados 
apenas aqueles que pudessem guardar pertinência com o presente feito, os quais foram 
apreendidos, restituindo-se os demais itens ao órgão incumbido da investigação das causas 
da morte. As mídias, telefones e pen drives apreendidos foram encaminhados ao setor 
pericial para extração dos dados nele insertos. Nesse ínterim, importante registrar que foi 
solicitada cópia do atestado de óbito, porém até o presente momento ainda não foi juntada 
aos autos. 

Com relação às pendências ora narradas, tão logo as respostas aportarem nessa 
unidade policial, serão prontamente encaminhadas ao MM. Juízo onde tramita esse feito.  

Diante de todas as provas coligidas nos presentes autos, restou claro que as 
pessoas envolvidas na aquisição da aeronave que vitimou o ex-governador, quais sejam, 
João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite e Apolo Santa 
Vieira não apenas integravam, mas também eram os principais expoentes de verdadeira 
organização criminosa, nos moldes apregoados no art. 2º da Lei no 12.850/2013. 

Por outro lado, o emaranhado de contas de pessoas físicas e jurídicas utilizadas 
nessas transações revela o propósito dessa organização criminosa de dificultar o 
rastreamento dos recursos, bem como de ocultar o verdadeiro responsável pelas operações 
financeiras, indicando que o grupo se presta essencialmente à atividade criminosa de 
lavagem de dinheiro.  

Aliás, a partir dos elementos de prova coletados no bojo da Operação Lava Jato, 
seja aquela em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba ou perante o Supremo Tribunal 
Federal – devidamente compartilhados com a presente investigação – restaram cristalizados 
eventos de branqueamento de capitais efetivamente atribuídos à organização criminosa em 
tela, inclusive com os crimes antecedentes a eles vinculados, permitindo-nos identificar o 
seu modus operandi e os seus integrantes, conforme passaremos a analisar a seguir. 

V – O MODUS OPERANDI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

INVESTIGADA  

Como reza o art. 1º, §1º da Lei nº 12.850/2013: “Considera-se organização 
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações 
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional”.  

A partir dos elementos coletados na presente investigação, foi possível observar 
a associação de diversas pessoas, que, de forma estável, permanente e ordenada, utilizavam 
as contas bancárias de empresas de fachada/fantasmas ou de “laranjas” para recebimento de 
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valores de origem espúria ou duvidosa, e posterior entrega desse numerário aos seus reais 
destinatários, seja por meio de saque em espécie, seja por meio de transferências bancárias. 

Como se verá mais abaixo, algumas dessas pessoas jurídicas foram criadas 
exclusivamente para receber os aportes financeiros espúrios; outras vezes, foram utilizadas 
contas bancárias de empresas já existentes visando escamotear o real sujeito da relação 
jurídica. Em alguns casos, há indicativos de utilização até mesmo de firmas que possuem 
atividade lícita, mas que mesclavam os recursos provenientes dessa atividade com os 
montantes ilícitos, sempre com o mesmo fim de dificultar a localização e movimentação de 
tais valores. 

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

Sendo assim, não se pode negar que os integrantes da organização criminosa em 
tela se reuniram para praticar crimes de lavagem de dinheiro, o qual possui pena máxima em 
abstrato de 10 (dez) anos, conforme se extrai do art. 1º da Lei nº 9.613/98, perfazendo, 
destarte, o elemento especial do tipo de organização criminosa quanto à pena mínima do 
delito subjacente.  

Sobreleva notar que boa parte das movimentações financeiras detectadas pelo 
COAF nas contas das pessoas físicas e jurídicas investigadas teriam ocorrido entre janeiro a 
setembro de 2014, ou seja, chamam a atenção por terem sido crescentes num ano eleitoral e 
diminuírem o seu volume às vésperas das eleições.  

Vale salientar, entretanto, que foram detectadas inúmeras transações financeiras 
suspeitas já desde o ano de 2010 e sobrevivem até esse ano de 2016, conforme se depreende 
dos relatórios de inteligência financeira acostados aos autos, evidenciando a permanência e 
a estabilidade dessa reunião de pessoas com o intuito criminoso de branqueamento de 
capitais.  

Também foi possível constatar que essas pessoas estavam se reunindo de uma 
maneira estruturada para praticar as lavagens de dinheiro mencionadas nos presentes autos, 
sendo possível distinguir as funções assumidas por cada uma no grupo criminoso 
investigadas, da seguinte forma: 

 Os principais integrantes da organização criminosa, isto é, as pessoas que assumem 
o papel estratégico e de proeminência no seio do grupo criminoso, representando a 
mesma frente aos “clientes” (isto é, às pessoas que desejam lavar dinheiro), 
indicando as contas a serem utilizadas e determinando a entrega de recursos aos 
verdadeiros destinatários. Até o presente momento, constatou-se que os mesmos 
adquirentes do avião - João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho, Eduardo Freire 
Bezerra Leite e Apolo Santana Vieira - ocupariam essa posição; 

 “Testas-de-ferro” – consistentes nas pessoas que mantêm um relacionamento 
bastante próximo com os “cabeças” da organização criminosa e não só compõem o 
quadro societário de empresas fantasmas ou emprestam suas próprias contas pessoais 
para recebimento e movimentação dos recursos espúrios, mas também cooptam 
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outros “laranjas” para o mesmo mister. Nessa situação, inserem-se Paulo César de 
Barros Morato, Artur Roberto Lapa Rosal, Paulo Gustavo da Cruz Sampaio e 
Severina Divanci de Moura.  

 “Laranjas”, isto é, pessoas que emprestam seus nomes para participação no quadro 
social de determinada empresa (via de regra fantasma), ou emprestam suas contas 
pessoais para circularização dos valores de origem duvidosa. Pelos vínculos 
detectados entre os “laranjas” e os demais membros da organização criminosa, bem 
como por meio de seus depoimentos, não restou dúvidas de que eles tivessem 
consciência da utilização de seus nomes e das movimentações financeiras ocorridas 
em suas contas ou nas de suas empresas. Nesse contexto, foram identificadas as 
pessoas de Pedro Neves de Vasconcelos, Vlamir Nogueira de Souza, Diana 
Margarida Ferry Vieira, Carolina Gomes da Silva, Alexandre Bruno Donato 
Moutinho, Silvânia Cristina Dantas, Cledeilson Nogueira de Souza e Neusa 
Marisa de Sousa, Kleyton Albert da Silva, Carlos Roberto de Macedo, João 
Victor de Albuquerque Santos Sobral, Sérgio André Mota Mariz e Gilberto 
Pereira da Silva. 

VI – AS CONTAS UTILIZADAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

INVESTIGADA 

Ao longo da investigação, foi identificada a utilização das seguintes contas por 
parte da organização criminosa, detalhando-se, em cada uma, as transações financeiras 
suspeitas que corroboram a materialidade delitiva do delito de lavagem de dinheiro associado 
à organização criminosa investigada: 

a) GEOVANE PESCADOS EIRELI 

A empresa de pequeno porte Geovane Pescados Eireli, constituída em 
11/12/2013 em nome de Geovane Sá Barreto (CPF 055.395.154-80) sem nenhum 
empregado registrado, supostamente exploraria sua atividade de comércio de pescado num 
endereço localizado no bairro da Imbiribeira, abaixo ilustrado:  

 
Endereço de cadastro da Geovane Pescados Eireli 
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Diligências in loco detectaram que a Geovane Pescados Eireli não funcionava 
no endereço constante de seu cadastro, sendo, na verdade, a residência seu sócio, Geovane 
de Sá Barreto.  

Em suas declarações prestadas à Polícia Federal, Geovane de Sá Barreto 
confirmou ser pescador, tirando o seu sustento da pesca de camarão. Alegou desconhecer a 
utilização da conta de sua empresa Geovane Pescados Eireli, informando que um cliente seu 
chamado Carlos Roberto de Macedo lhe teria oferecido ajuda para fechar a referida 
empresa, inclusive a conta bancária por ela titularizada, tendo assinado, a pedido dele, 
cheques em branco e diversos documentos que não sabe especificar, pois não leu seu 
conteúdo já que é analfabeto. No entanto, afirmou que assinou tais documentos e cheques 
acreditando que eles fossem necessários ao fechamento de sua conta.  

O próprio Carlos Roberto de Macedo confirmou, em suas declarações, a versão 
apresentada por Geovane no sentido de que ele desconhecia a origem e destino dos valores 
que tramitaram na conta de sua empresa. 

Não pairam dúvidas, pois, de que a Geovane Pescados Eireli se trata de uma 
empresa fantasma e que as movimentações nela verificadas foram efetuadas à revelia de seu 
titular. 

A despeito disso, nos oito meses que se seguiram à sua constituição, teriam sido 
movimentados em uma única conta por ela titularizada quase R$ 21 milhões de reais, 
incompatíveis com sua capacidade econômica presumida.  

Dentre as várias transações financeiras ocorridas merecem destaques os 
seguintes créditos: 

 R$1.297.000,00 (hum milhão, duzentos e noventa e sete mil) da conta corrente 
885134, agência 1503 do BRADESCO, em nome da empresa CÂMARA & 
VASCONCELOS LOCAÇÃO E TRERAPLANAGEM LTDA – ME, CNPJ 
08.917.594/0001-01, que em agosto/2015 passou a se chamar MORATO 
LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI – ME;   

 R$1.041.134,83 (hum milhão, quarenta e um mil, cento e trinta e quatro, oitenta 
e três) feito pela empresa NEGOCIAL FACTORING FOMENTO 
COMERCIAL LTDA, CNPJ 35.615.269/0001-67, como pagamento de títulos 
emitidos pela WEST PNEUS LTDA.;  

 R$655.455,55 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e 
cinco, cinquenta e cinco), da empresa ALMEIDA & DALE GALERIA DE 
ARTE LTDA - EPP, CNPJ 02.898.618/0001-88;  

 R$500.000,00 (quinhentos mil) feito pela empresa SMARTCRED 
SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A, CNPJ 10.344.388/0001-00; e 

 R$207.250,00 (duzentos e sete mil, duzentos e cinquenta) da conta 755982, 
agencia 3552 do BRADESCO, de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, 
CPF 428.233.904-72. 

Por outro lado, merecem destaques as seguintes movimentações de débitos:  

 R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) na conta da empresa AF ANDRADE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 06.376.173/0001-
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95, a qual seria a proprietária do avião envolvido no acidente que ultimou com a 
morte do candidato Eduardo Campos; 

 R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) na conta da empresa 
CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TRERAPLANAGEM LTDA – 
ME, CNPJ 08.917.594/0001-01; 

 R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) na conta 1937, agencia 1503 
do BRADESCO, da empresa VASCONCELOS & CÂMARA LTDA – ME, 
CNPJ 35.519.404/0001-70; 

 R$457.600,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos) na conta da 
empresa JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI – APP, CNPJ 
15.104.889/0001-24; 

 R$340.638,28 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e oito reais, vinte e 
oito) na conta da empresa PRISMA TUBOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO 
LTDA – ME, CNPJ 12.640.168/0001-40; 

 R$254.400,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos), na conta da 
empresa A. R. TRANSPORTE, COMÉRCIO E LOCAÇAO LTDA – ME, CNPJ 
17.894.897/0001-47; 

 R$120.000,00 (cento e vinte mil) na conta nº 37211, agência 611 do 
BRADESCO, de titularidade da empresa PONTO EXTRA ALIMENTOS 
LTDA-ME, CNPJ 10.229.251/0001-04. 

 

Sobreleva apontar, primeiramente, 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 indicativo de lavagem de dinheiro. 

Demais disso, Carlos Roberto de Macedo, a pessoa que supostamente ajudaria 
Geovane de Sá Barreto a fechar a referida empresa, confirmou em seu Termo de Declarações 
ter sido o responsável pelas movimentações financeiras detectadas na conta da aludida 
empresa, salientando que as transações acima especificadas teriam sido feitas a mando de 
João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, o qual lhe teria emprestado dinheiro.  
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Também João Victor Albuquerque Santos Sobral, proprietário da JVAS 
Comércio de Cosméticos, informa em seu Termo de Declarações que os valores 
provenientes da Geovane Pescados Eireli foram depositados a mando de João Carlos Lyra 
Pessoa de Mello Filho, em virtude de um empréstimo que teria tomado com ele.  

Chama a atenção também nas movimentações financeiras acima mencionadas 
que a pessoa de Eduardo Freire Bezerra Leite, igualmente envolvido na aquisição da 
aeronave CESSNA CITATION, como visto, remetera R$ 207.250,00 para a conta de uma 
empresa fantasma. 

Não bastasse isso, tenham-se as declarações de Sérgio André Mota Mariz, 
proprietário da Prisma Tubos Indústria e Comércio Ltda., nas quais ele sustenta 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, a saber: 

  

Aliás, no escritório de Eduardo Ventola localizado na Av. Herculano bandeira, 
n. 383 e 399, Pina, Recife/PE, foram apreendidas folhas referentes a um livro razão 
analítico23 que demonstrava verdadeira contabilidade mantida com relação aos recursos 
movimentados em diversas contas, dentre as quais, a Geovane Pescados Eireli: 

                                                        
23 Item 13 do Auto de Apreensão Equipe PE 26 
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Outro vínculo detectado entre a empresa em questão com os principais 
integrantes da organização criminosa consiste nos créditos provenientes da Smartcred 
Securitizadora de Créditos e da West Pneus, as quais, como se verá mais adiante, são 
controladas pela pessoa de Apolo Santana Vieira e remetem juntas mais de R$ 1,5 milhão 
de reais para a conta da empresa fantasma ora analisada. 

Ademais, o vínculo de Apolo com a Smartcred é tamanho a ponto de sua irmã, 
Patricia Santana Vieira (CPF 235.420.714-04), apresentar vínculo empregatício desde 
2011 com a referida empresa. 

Não pairam dúvidas, portanto, de que as movimentações financeiras verificadas 
na conta titularizada por Geovane Pescados Eireli guarda estreito liame com as pessoas de 
João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite, Apolo Santana Vieira 
e Carlos Roberto de Macedo. 

b) CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. 

(atual Morato Locação e Terraplanagem Eireli ME.) 

A Câmara & Vasconcelos Locação e Terraplanagem foi aberta no ano de 2007, 
tendo como sócios inicialmente Pedro Neves Vasconcelos e Genim Maria Câmara 
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Vasconcelos, com endereço de funcionamento declarado a Rua Agamenon Magalhães, nº 
16, Sertãozinho, Nazaré da Mata/PE. Buscas no Google Maps e no Google Street View não 
lograram localizar o referido endereço24, havendo indícios de que se trata de uma empresa 
fantasma. 

Posteriormente, em fevereiro de 2014, a Câmara & Vasconcelos alterou o seu 
endereço para a Rua Coelho Neto, nº 09, Loja 04, Juá, Nazaré da Mata/PE, onde teria 
supostamente funcionado até dezembro daquele mesmo ano. Vale salientar que no mesmo 
local funcionava em tese outra empresa pertencente aos mesmos sócios, a Vasconcelos & 
Câmara Ltda., igualmente utilizada para a realização de movimentações financeiras 
atípicas.  

Ocorre que levantamentos fotográficos demonstram que não havia qualquer 
indicação de que uma empresa funcionasse ali, senão vejamos: 

     
Rua Coelho Neto, nº 09 – Loja 04 – Centro – Nazaré da Mata/PE 

 
Vale salientar que desde 2009 também foram incluídos no quadro societário 

Hélio Dias de Morais (CPF 439.578.114-49), Ernani Dias de Morais Filho (CPF 
268.737.964-68) e Henrique José da Silva (CPF 092.357.084-51). No bojo do inquérito n. 
3994/2015, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal e cujas provas foram 
devidamente compartilhadas com o presente25, eles confessaram sua condição de “laranjas”, 
alegando que compuseram o contrato social da empresa a pedido de Paulo César de Barros 
Morato, senão vejamos:  

“QUE confirma ter sido sócio da empresa CÂMARA E VASCONCELOS 
LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM L TOA, entre setembro/2009 a agosto/2012, 
a pedido de seu irmão HÉLIO DIAS DE MORAIS; QUE apenas foi sócio desta 
empresa; QUE o real dono da empresa era PAULO, mas não o conhece, 
acreditando que seu irmão o conheça; QUE não sabe se a empresa realmente 
funcionava ou era apenas de "fachada"; (...)” - Termo de declarações de Ernani 
Dias de Morais Filho26. 

“QUE confirma ter sido sócio da empresa CÂMARA E VASCONCELOS 
LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM L TDA, entre 2009 a 2010; QUE apenas foi 
sócio desta empresa; QUE o real dono da empresa era PAULO CÉSAR; QUE 
PAULO CÉSAR era cliente da sua oficina; QUE PAULO CÉSAR pediu para 

                                                        
24 Acesso no www.google.com.br/maps em 04/06/2016. 
25 Vide Ofício nº 1.078/R 
26 Fls. 925/926 do inquérito n. 3994/2015 - RE 24/2015-GINQ/DPF 
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que o declarante e seu irmão figurassem como sócio sob a alegação de estar 
com o nome sujo;  QUE em contrapartida o declarante receberia um valor fixo 
por mês, espécie de "pró-labore", ficando também responsável pela manutenção 
dos caminhões da empresa já que possuía oficina; QUE acredita que a empresa 
realmente  funcionava  pois pelo menos os caminhões chegavam para 
manutenção aparentando o uso efetivo; (...)” – Termo de Declarações de Ernani 
Dias de Morais27. 

Corroborando esse fato, tenha-se que o antigo proprietário da Câmara & 
Vasconcelos, Pedro Neves Vasconcelos, alegou em suas declarações que teria vendido a 
referida empresa para uma pessoa denominada CARLOS MORATO, acreditando-se que ele 
tenha se confundido com relação ao prenome, veja-se: 

“(...) QUE o declarante e a sua esposa GEMIM MARIA CÂMARA 
VASCONCELOS foram sócios na empresa CÂMARA & VASCONCELOS 
LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM há cerca de 06 ou 07 anos atrás, e o 
declarante vendeu essa empresa para um "sujeito" chamado CARLOS 
MORATO;(...)” 
 
Convém registrar que em agosto de 2015 foi arquivada alteração contratual 

alterando o nome para MORATO – LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI-ME, 
empresa individual de responsabilidade limitada, com capital social de R$600.000,00 
(seiscentos mil), que tem como único sócio responsável Paulo Cesar de Barros Morato 
(CPF 488.835.904-06), evidenciando o vínculo dele com a gestão das contas da Câmara & 
Vasconcelos.  

Demais disso, no inquérito nº 3994-STF, o próprio Paulo César de Barros Morato 
confessa ser o responsável pela Câmara & Vasconcelos: 

 

Registre-se, ainda, que a partir de dezembro de 2014, houve nova alteração de 
endereço, desta feita para a Rua Ernesto de Paula Santos, nº 187, Sala 901 – Ed. Empresarial 
Excelsior, Recife/PE. Diligência in loco revelou que no referido endereço funciona, de forma 
irregular, a empresa SHIFTY COMUNICACAO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 
- ME (SHIFT COMUNICAÇÃO), CNPJ 15.444.106/0001-51. 

                                                        
27 Fls. 928/929 do inquérito 3994/2015 - RE 24/2015-GINQ/DPF 
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Sala 901 – Ed. Empresarial Excelsior – Rua Ernesto de Paula Santos, nº 187 

 
Conforme consta do RIF 14463, no período de 01/01 a 27/08/2014 a CÂMARA 

& VASCONCELOS realizou na sua conta de nº 885134, agência 1503 do BRADESCO, que 
tinha HENRIQUE JOSÉ DA SILVA, CPF 092.357.084-51 (sócio excluído em 24/10/2014) 
e PAULO MORATO como sócios relacionados, as seguintes operações consideradas 
suspeitas28: 

 Créditos no montante de R$18.858.978,16 (dezoito milhões, oitocentos e 
cinquenta e oito, novecentos e setenta e oito, dezesseis) remetidos pela 
Construtora OAS LTDA.  

 Saque em espécie no dia 29/08/2014, da quantia de R$2.000.000,00 (dois 
milhões), cujos recursos, segundo os citados representantes, eram provenientes 
de locação de máquinas e equipamentos utilizados nas obras de transposição do 
Rio São Francisco e seriam utilizados para pagamento de funcionários. Cabe 
ressaltar que dentre os débitos nessa conta também identificados como suspeitas 
transferências que montam R$2.076.502,88 (dois milhões, setenta e seis mil, 
quinhentos e dois reais, oitenta e oito centavos) para uma conta da CÂMARA & 
VASCONCELOS mantida no Banco do Brasil; 

 Foram registradas transferências também para as seguintes pessoas jurídicas: 
CRM Material de Construção Ltda. (R$ 1,4 milhão), Geovane Pescados Eireli 
(R$ 1,3 milhão), Posto Pais e Filhos (R$ 900 mil), Latot Comércio de 
Combustíveis (R$ 800 mil), Felizz Distribuidora Ltda. (R$ 540 mil), Tavares 
Albuquerque Comércio de Veículos (R$ 500 mil), entre outros.  

                                                        
28 Vide item 2.2 do RIF  14463  
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Insta agregar que, de acordo com o RIF 19030, entre setembro e novembro/2012 
a CÂMARA & VASCONCELOS apresentou movimentação considerada suspeita na sua 
conta no Banco do Brasil, de onde transferiu o total de R$325.365,00 (trezentos e vinte e 
cinco mil, trezentos e sessenta e cinco), para a conta nº 24023, agência 4592 do BRADESCO, 
titulada por Kleyton Albert da Silva29, conta essa igualmente utilizada pela organização 
criminosa em apreço, como se verá adiante. 

Com relação à origem dos recursos que tramitaram na referida conta, é de se 
ressaltar, nesse contexto, que a Construtora OAS SA. efetivamente fora contratada para 
executar obras de transposição do Rio São Francisco, conforme ela própria confessa em seu 
site30, inclusive ela está sendo investigada no bojo de uma outra investigação policial, 
denominada “Operação Vidas Secas”, em trâmite perante o Juízo Federal de Serra 
Talhada/PE, por suspeita de direcionamento de licitação e superfaturamento na execução da 
referida obra pública31. 

Ademais, a Construtora OAS SA. 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 Pernambuco32. 

Nesse contexto, convém ressaltar que a partir do afastamento do sigilo bancário 
devidamente autorizado por esse MM. Juízo, observou-se que os valores repassados pela 
Construtora OAS Ltda. para a conta nº 282260 mantida na agência 2988 do Banco do Brasil, 
titularizada  pela Câmara & Vasconcelos Locação e Terraplanagem Ltda. são ainda 

                                                        
29 Vide item 3.2 do RIF 19.030  
30 http://www.oas.com/oas-com/oas-engenharia/realizacoes/especiais/irrigacao-barragens/mi-transposicao-rio-sao-
francisco-lote-11/  
31 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/pf-prende-executivos-suspeitos-de-desvios-na-transposicao-
do-sao-francisco 
32 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/08/justica-condena-executivos-da-oas-por-crimes-investigados-na-lava-
jato.html 
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superiores aos mencionados pelo COAF, consistindo, na verdade, em R$ 23.759.154,56 
creditados na referida conta no período de 31/07/2012 a 23/03/2015, como se vê do relatório 
abaixo:  

 

Diante desse quadro, chama a atenção que a Construtora OAS Ltda. tenha 
repassado recursos milionários (quase R$ 24 milhões) para a conta da Câmara & 
Vasconcelos Locação e Terraplanagem Ltda., que, como se viu, é uma empresa fantasma, a 
qual possui “laranjas” confessos em sua composição societária, o que representa um claro 
indicativo de lavagem de dinheiro.   

Chama a atenção também que, a despeito de Paulo Morato se apresentar como 
único sócio da empresa em questão, ele recebe pouquíssimos recursos dela (apenas R$ 
3.100,00 em todo o período da quebra – 2012 a 2016). Já o mesmo não se pode dizer de 
Arthur Roberto Lapa Rosal e João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, que figuram como as 
pessoas físicas mais favorecidas com recursos daquela empresa:  



 
 

23 
 

 

Coincidentemente, depoimentos de algumas das pessoas beneficiárias de valores 
oriundos da conta da Câmara & Vasconcelos alegam que tais repasses teriam ocorrido a 
mando de João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho e de Arthur Roberto Lapa Rosal, senão 
vejamos: 

Carlos Roberto de Macedo, quando questionado a respeito dos recursos 
repassados pela Câmara & Vasconcelos à sua empresa CRM Material de Construção 
Ltda., informou que tais valores lhe foram repassados por João Carlos Lyra Pessoa de 
Mello Filho. 

Da mesma forma, como se verá adiante, as declarações prestadas por Roberto 
Trombeta e Rodrigo Morales – operadores de caixa dois para a empreiteira OAS – 
informaram que as transferências de mais de R$ 2.175.000,00 efetuadas para a conta da 
Câmara & Vasconcelos Ltda. ocorreram por indicação de João Carlos Lyra Pessoa de 
Mello Filho33.  

Já Gilberto Pereira da Silva, proprietário de Latot Comércio de Combustíveis 
e do Posto Pais & Filhos Ltda., beneficiárias de R$ 3,7 milhões de reais oriundos da Câmara 
& Vasconcelos34, afirmou por ocasião de sua oitiva que tais valores lhe foram repassados 
por Arthur Roberto Lapa Rosal, conhecido por Tuta Rosal: 

                                                        
33 Vide item VI deste Relatório “Os crimes específicos de lavagem de dinheiro perpetrados pela organização 
criminosa investigada” 
34 Conforme relatório elaborado a partir do afastamento de sigilo bancário devidamente autorizado por 
esse MM. Juízo 
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Já em outra investigação que teve curso no Supremo Tribunal Federal que será 
igualmente exposta mais à frente, as contas da Câmara & Vasconcelos teriam sido indicadas 
por Eduardo Freire Bezerra Leite para recebimento de valores provenientes de contas 
controladas por Alberto Youssef. Tais valores seriam destinados a parlamentares alagoanos 
como pagamento de propina decorrente da execução de obras públicas superfaturadas 
relacionadas à Petrobras, apuradas no bojo da Operação Lava Jato35. 

Digno de nota que, na residência de Eduardo Freire Bezerra Leite foi 
apreendido um caderno contendo diversas anotações manuscritas36, dentre as quais chamam 
a atenção registros que indicam que ele tinha conhecimento das movimentações havidas na 
Câmara & Vasconcelos, senão vejamos: 

 

Assim, não pairam dúvidas de que as contas da Câmara & Vasconcelos Locação 
e Terraplanagem Ltda. efetivamente serviram para branqueamento de capital de origem 
ilícita, encontrando-se atrelada a tal conta as pessoas de João Carlos Lyra Pessoa de Mello 
Filho, Paulo César de Barros Morato, Arthur Roberto Lapa Rosal e Eduardo Freire 

                                                        
35 Vide item VI deste Relatório “Os crimes específicos de lavagem de dinheiro perpetrados pela organização 
criminosa investigada” 
36 Vide item 5 do auto de Apreensão da Equipe PE-02 
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Bezerra Leite, embora, vale repisar, nenhum deles estivesse formalmente vinculado a tal 
empresa ou possuísse autorização para realizar movimentações em suas contas. 

c) VASCONCELOS & CÂMARA LTDA. 

Referida empresa fora aberta desde 29/11/1990, com atividade de aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, e, da data da 
abertura até 21/09/2014, tendo como sócios PEDRO NEVES VASCONCELOS (CPF 
153.122.674-49) e GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS (CPF 792.912.014-
72), esposa de PEDRO NEVES. Vale lembrar que tanto PEDRO NEVES quanto sua esposa 
GEMIM CAMARA já foram sócios da CÂMARA & VASCONCELOS no período de 
28/05/2007 a 19/08/2009. 

A empresa declarava funcionar na Rua Agamenon Magalhães, nº 16, 
Sertãozinho, Nazaré da Mata/PE, endereço que, consoante já visto, também abrigou a 
Câmara & Vasconcelos Locação e Terraplanagem Ltda. e que não aparentava funcionar 
ali nenhuma atividade comercial. 

A partir de 22/09/2014, a Vasconcelos & Câmara declara funcionar na Rua 
Dantas Barreto, nº 1267, Centro, Nazaré da Mata/PE. 

Vale salientar, no entanto, que uma das sócias dessa empresa, Gemim Maria 
Câmara Vasconcelos, por ocasião de sua oitiva, informou desconhecer os referidos 
endereços de suposto funcionamento de sua empresa. 

Já o outro sócio, Pedro Neves Vasconcelos, confirmou que a empresa não 
funciona no referido local, mas sim em outro endereço, tendo optado por mantê-lo no antigo 
endereço por questões tributárias: 

  

Conforme consta do RIF 14463, no período de janeiro a agosto/2014 a conta 
corrente nº 1937, agência 1503 do BRADESCO de titularidade da VASCONCELOS & 
CÂMARA LTDA recebeu os seguintes créditos: 

 R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) da empresa GEOVANE 
PESCADOS; 

 R$ 312.455,17 (trezentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) da 
empresa CÂMARA & VASCONCELOS; 

 R$ 488.285,06 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais) 
da conta do Banco do Brasil em nome da própria VASCONCELOS & 
CÂMARA. 
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 Por outro lado, nesse mesmo período foram efetuados débitos nessa conta que 
montaram R$ 1.000.577,84 (um milhão, quinhentos e setenta e sete reais, oitenta e quatro 
centavos), merecendo destaque as transferências para a conta da CÂMARA & 
VASCONCELOS, que atingiram o montante de R$ 114.500,00 (cento e quatorze mil e 
quinhentos reais).  

Vale salientar que, tal qual ocorreu com a Câmara & Vasconcelos, a Vasconcelos 
& Câmara também recebeu recursos milionários provenientes da Construtora OAS e à 
Mendes Júnior em virtude de supostos serviços prestados nas obras de transposição do Rio 
São Francisco, conforme atestado nas declarações de Pedro Neves:  

 

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 201637. 

Destaque-se, nesse ínterim, que tramita junto à Vara Federal de Serra Talhada 
investigação acerca 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, justamente envolvendo os serviços de 
terraplanagem no eixo leste38.  

No curso das investigações, foi possível constatar que os verdadeiros 
responsáveis pela administração da referida empresa e pelas movimentações financeiras 
ocorridas em suas contas são Pedro Neves Vasconcelos e sua filha, Carolina Câmara 
Vasconcelos. Assim, militam as declarações prestadas pelos sócios da empresa39.   

Ademais, merece destacar que, por ocasião de análise do celular apreendido na 
residência de Severina Divanci de Moura (conhecida por Diva)40, secretária e “laranja” de 
Eduardo Freire Bezerra Leite, foram encontradas diversas mensagens trocadas entre ela e 
Carolina Câmara Vasconcelos referentes a contratos e notas fiscais relacionada à empresa a 

                                                        
37 Vide informação a respeito das transações OAS, COESA, mendes Júnior – Vasconcelos & Câmara 
38 Vide o tópico “Os Crimes de lavagem de dinheiro específico perpetrados pela organização criminosa 
investigada” 
39 Nesse sentido, vide as declarações de Pedro Neves Vasconcelos e Gemim Maria Câmara Vasconcelos 
40 Vide item 3 do Auto de Apreensão Equipe PE-10 
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Vasconcelos & Câmara Ltda41. Considerando que Severina não possui nenhum vínculo com 
tal empresa, causa estranheza o fato de Carolina ter encaminhado tais contratos para ela. 

Também é importante registrar que, na residência de Eduardo Freire Bezerra 
Leite foi encontrado um caderno42 contendo diversas anotações manuscritas, algumas delas 
fazendo menção à Vasconcelos & Câmara, contendo supostas orientações acerca da emissão 
de faturas de sua empresa Camboa Cerâmica para a Vasconcelos & Câmara, a fim de 
provavelmente justificar a remessa de recursos, veja-se: 

 

Nesse contexto, convém ressaltar que, de acordo com informações extraídas a 
partir do afastamento de sigilo bancário deferido em medida cautelar atrelada a estes autos, 
a CAMBOA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. creditou R$ 394.429,83 na conta da 
VASCONCELOS & CÂMARA LTDA., tendo recebido, em contrapartida, R$ 5.897.664,89 
no período de 01/01/2012 a 30/03/201643. 

Tais elementos reforçam a tese de que Eduardo Freire Bezerra Leite tinha 
poder de controle sobre as movimentações detectadas nas contas da Vasconcelos & Câmara 
Ltda., juntamente com Pedro Neves Vasconcelos e Carolina Câmara Vasconcelos e que 
tal conta tenha sido utilizada para escoar parte dos recursos desviados do erário público a 
partir da execução superfaturada das obras de transposição do Rio São Francisco. 

d) LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

A sociedade por cotas de responsabilidade limitada (CNPJ 07.267.964/0001-40), 
aberta em 03/02/2005, com capital social registrado de R$100.000,00 (cem mil), explorando 
a atividade de Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, 
exceto azulejos e pisos, tem PAULO CESAR DE BARROS MORATO (CPF 
                                                        
41 Vide relatório de análise PE-10 
42 Vide item 5 do Auto de Apreensão Equipe PE-02 
43 Vide Informação acerca das transações CAMBOA – Vasconcelos & Câmara 
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488.835.904-06) como único sócio. Vale salientar que esse mesmo indivíduo é o sócio da 
MORATO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM (sucessora da Câmara & Vasconcelos), 
além de ter sido apontado como o verdadeiro responsável pelas movimentações financeiras 
havidas nas contas dessa última empresa, consoante já visto. 

A Lagoa Indústria e Comércio tem endereço de funcionamento declarado na Rua 
Sucupira do Norte, nº 33 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE, porém, diligências in 
loco constataram ser um endereço residencial e que seu morador trabalha com reparos de 
aparelhos celulares. Vizinhos afirmaram que eventualmente correspondências chegam 
naquele endereço, endereçadas à LAGOA INDÚSTRIA, mas, que nunca souberam da 
existência dessa empresa, evidenciando tratar-se de uma empresa fantasma. 

 

Vale ressaltar que de julho/2010 a outubro/2013 essa empresa declarava 
funcionar na Estrada da Camboa, S/N – Anexo – Lagoa do Itaenga/PE, mesmo endereço de 
outras empresas investigadas nos autos, como a CAMBOA CERAMICA, ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA – EPP (pertencente a Eduardo Freire Bezerra Leite), TECPRO 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, conforme exporemos a seguir. 

A Lagoa Indústria e Comércio Ltda. foi citada pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF em razão das seguintes operações suspeitas: 

 Sessenta e duas transações de forma fracionada que totalizaram R$792.000,00 
(setecentos e noventa e dois mil) em sua conta corrente de nº 276055, agência 
1594, do Banco Itaú44; 

 Depósito em sua conta corrente no valor de R$100.000,00 (cem mil) 
provenientes da conta de nº 804304, agência 1232, do BRADESCO, titularizada 
pela empresa CAMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM LTDA45; 

 Realizar depósito/TED da sua conta de nº 841498, agência 1232, do 
BRADESCO, valor total de R$13.184,00 (treze mil, cento e oitenta e quatro), 
para a conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, titularizada por 
ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL e que tinha como 
procurador/representante KLEYTON ALBERT DA SILVA46; 

                                                        
44 Vide itens 7.1 e 7.2 do RIF 20063  
45 Vide item 7.4 do RIF 20063 de  
46 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.1 do RIF 20421  
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 Terceiro Beneficiário de recursos no valor total de R$768.700,00 (setecentos e 
sessenta e oito mil e setecentos) oriundos da cobrança de títulos emitidos pela 
empresa WEST PNEUS LTDA47; 

 Depósito/Transferência de na sua conta corrente do valor de R$270.000,00 
(duzentos e setenta mil) para a conta de nº 28226, agência 2523, do Banco do 
Brasil, titularizada pela empresa CAMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM LTDA48; 

 Saque em espécie, realizado pelo sócio PAULO MORATO, a importância de 
R$125.000,00 (cento e vinte cinco mil), da sua conta corrente de nº 276055, 
agência 1594, do Banco Itaú49; 

 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) e R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), na sua 
conta corrente de nº 841498, agência 1503, do BRADESCO50. Vale ressaltar que 
no período em que tais operações foram realizadas, ROBSON mantinha vínculo 
empregatício com essa empresa (admitido em 01/11/2010 e demitido em 
23/03/2012); 

 Saques e depósito em espécie, realizados por LAMIR MEDEIROS DOS 
SANTOS, CPF 989.656.114-15, no total de, respectivamente, R$1.513.851,00 
(um milhão, quinhentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e um mil) e 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), na sua conta corrente de nº 841498, 
agência 1503, do BRADESCO51. Vale ressaltar que no período em que tais 
saques foram realizados, LAMIR mantinha vínculo empregatício com a empresa 
CAMBOA CERAMICA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (admitido em 
12/04/2012 e demitido em 03/02/2014); 

 Depósito em espécie, realizado por MARCELO JORGE DO MONTE 
BARBOSA, CPF 043.595.584-57, no valor de R$100.000,00 (cem mil) na sua 
conta corrente de nº 841498, agência 1503, do BRADESCO52. Cabe ressaltar 
que MARCELO é empregado do banco BRADESCO, agência Piedade/Jaboatão 
dos Guararapes, desde 01/02/2008; 

 Terceiro Beneficiário de recursos no valor total de R$4.143.780,00 (quatro 
milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e oitenta), provenientes da 
emissão de vinte e quatro títulos titularizados pela empresa A. M. DE PONTES 
PNEUS53; 

 Terceiro Beneficiário de recursos no valor de R$200.000,00 (duzentos mil) 
oriundos da cobrança de um título emitido pela empresa TONIMAR DE 
ARAUJO RIBEIRO (TONIMAR PNEUS), CNPJ 04.568.047/0001-0754. É de 
bom alvitre ressaltar que TONIMAR PNEUS, empresa individual, que tem como 
responsável TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO, CPF 680.392.554-49, declara 

                                                        
47 Vide itens 8.4, 8.5, 4.25, 4.26 e 4.27 do RIF 20063 de 07/04/2016 
48 Vide item 8.6 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 
49 Vide item 6.1 do RIF 20063 de 07/04/2016 
50 Vide item 6.2 a 6.4 do RIF 20063 de 07/04/2016 
51 Vide item 6.5 a 6.19 e 6.21 do RIF 20063 de 07/04/2016 
52 Vide item 6.20 do RIF 20063 de 07/04/2016 
53 Vide itens 4.1 a 4.23 do RIF 20063 de 07/04/2016 
54 Vide itens 4.24 do RIF 20063 de 07/04/2016 
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funcionar no mesmo endereço da A. M. DE PONTES PNEUS (Rua Jamaica, nº 
72-B – Imbiribeira – Recife/PE), embora no local funcione a empresa 
“AMERICA FARMA MEDICAMENTOS”, conforme se mostrará a seguir; 

 Crédito em sua conta corrente do valor de R$210.874,00 (duzentos e dez mil, 
oitocentos e setenta e quatro) provenientes da conta de nº 28226, agência 2523, 
do Banco do Brasil, titularizada pela empresa CAMARA & VASCONCELOS 
LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA55. 

Convém destacar que as pessoas que realizam saques em espécie na conta da 
referida empresa, Robson Hermínio André e Lamir Medeiros dos Santos, eram 
funcionários de funcionários de empresas vinculadas a Eduardo Freire Bezerra Leite, 
como a Camboa Cerâmica e da Carpina Indústria e Comércio Ltda., conforme o pimeiro 
atesta em suas declarações e segundo se verifica do histórico empregatício do segundo56.  

É curioso que na agenda apreendida na residência de Eduardo Freire Bezerra 
Leite57 foram encontrados manuscritos em nome de LAGOA vinculados a supostos 
pagamentos efetuados por Tuta (Arthur Robert lapa Rosal), embora nenhum dois possua ou 
tenha possuído algum vínculo formal com essa empresa: 

 

Tal documento, aliado sugere que Eduardo Freire Bezerra Leite tivesse o 
controle sobre as movimentações financeiras efetuadas na conta da empresa Lagoa 
Indústria e Comércio Ltda. 

Há, ainda, estreito vínculo da mesma conta com Arthur Roberto Lapa Rosal, 
o qual realiza transações a crédito e a débito com a conta investigada conforme visto, seja 
por sua conta pessoal ou de seu “primo” Kleyton Albert da Silva, o qual lhe emprestara sua 
conta para que ele, Tuta, movimentasse, conforme se extrai de suas declarações.  

Também chama atenção a existência de diversos créditos provenientes de 
empresas cujas contas são controladas de fato por Apolo Santana Vieira – West Pneus, 
AM de Pontes Pneus e Tonimar de Araújo Ribeiro, conforme se evidenciará a seguir.  

 

                                                        
55 Vide item 8.6 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 
56 Vide informação policial n. 209/2016 (fl. 147) 
57 Item 5 do Auto de Apreensão Equipe PE-02 
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e) TECPRO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 

Da mesma forma que a LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, a TECPRO 
Locação e Serviços declara, como objeto social, a atividade de fabricação de artefatos de 
cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos. Inclusive, em seu 
registro consta como endereço de funcionamento o mesmo das empresas CAMBOA 
CERAMICA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (pertencente a Eduardo 
Freire Bezerra Leite – Eduiardo “Ventola”), LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA (pertencente a Paulo Cesar de Barros Morato), e CARPINA - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA – EPP, qual seja, Estrada da Camboa, S/N – Anexo – Zona Rural – 
Lagoa do Itaenga/PE. 

  
 

 
 

A TECPRO tem como sócios atuais VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA (CPF 
216.297.304-91), com 99% do capital social, e BRUNO FELIPE MARQUES DE 
MATTOS E SILVA (CPF 108.501.934-94), com apenas 1% do capital social). Até 
março/2013 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. 

Vale salientar que VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA é sócio, juntamente com 
sua esposa ELIANE MARQUES SILVA NOGUEIRA DE SOUZA (CPF 044.394.484-96) 
da empresa HAPPY HOUSE GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, que tem como 
objeto social o comércio varejista de calçados, e declara funcionar na Rua Mario de Andrade, 
nº 79 – Alto Santa Terezinha – Recife/PE (mesmo endereço de residência do casal). 
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Cabe ressaltar que a empresa HAPPY HOUSE já teve como sócia SEVERINA 
DIVANCI DE MOURA (CPF 336.951.804-04), atual proprietária da empresa MM 
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA – ME (CNPJ 07.579.976/0001-00), 
empresa da qual EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE já foi sócio.  

Vale salientar que VLAMIR NOGUEIRA DE SOUZA é irmão de VILMA 
NOGUEIRA DE SOUZA, a qual já foi sócia da empresa ELE LEITE NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.58, empresa atualmente pertencente aos filhos de EDUARDO 
FREIRE BEZERRA LEITE e administrada por ele59.  

Já o outro sócio da TECPRO, BRUNO FELIPE MARQUES DE MATTOS E 
SILVA (o qual possui mesmo endereço do casal VLAMIR e ELIANE e da empresa HAPPY 
HOUSE), apresentou, de novembro/2011 até março/2016, vínculo empregatício com a 
empresa EXTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ 68174069/0001-75), 
recebendo em contrapartida um salário mínimo em média nesse período. 

Há fundados indícios, assim, de que as pessoas que compõem o quadro societário 
da empresa em questão sejam “laranjas”, já que tal cenário não guarda compatibilidade com 
as altas movimentações financeiras verificadas na conta de sua empresa abaixo 
especificadas, sendo de fato controladas por EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE.  

É que a TECPRO foi citada pelo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF em razão das seguintes operações suspeitas: 

 Crédito em sua conta corrente de nº 3050, agência 1503, do BRADESCO, no 
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) provenientes de 
TED/DOC/TRANSFERÊNCIA realizado pela empresa CÂMARA & 
VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, conta 28226, 
agência 2988, do Banco do Brasil60; 

 Débito em sua conta corrente de nº 3050, agência 1503, do BRADESCO, no 
valor de R$ 127.318,26 (cento e vinte e sete mil, trezentos e dezoito reais, vinte 
e seis centavos) realizado através de TED/DOC/TRANSFERÊNCIA para a 

                                                        
58 Vide informação policial s/n (fls. 64/71) 
59 Nesse sentido, vejam-se as declarações prestadas por Maria Eduarda Epitácio Bezerra Leite e Edgar 
Epitácio Bezerra Leite 
60 Vide itens 9.5 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.3 do RIF 20421 de 28/03/2016 
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conta de nº 67801-5, agência 2322, do BRADESCO, titularizada por ARTHUR 
ROBERTO LAPA ROSAL61. 

Vale salientar que documentos relacionados à TECPRO, inclusive cheques e 
extratos de sua movimentação bancária, foram apreendidos62 no imóvel localizado na Av. 
Herculano Bandeira, n. 383 e 399, Pina, local que, como se verá mais adiante, funcionam 
diversas empresas controladas de fato por Eduardo Freire Bezerra Leite, o escritório da 
Camboa Cerâmica Ltda. e a sede das empresas MM. Administradora e Gestora de bens, 
JOCAPE Administradora e Gestora de Bens Ltda., Ele Leite Leite Negócios Imobiliários e 
E&S Administradora e Gestora de Bens Ltda.  

Também foi apreendido no mesmo local um documento autorizando o sócio da 
TECPRO, Vlamir Nogueira de Souza, a requerer parcelamento junto à Prefeitura de débitos 
da BELAG Administradora e Gestora de Bens Ltda., empresa pertencente a parentes de 
Eduardo Freire Bezerra Leite63.  

Já no local onde se encontra formalmente registrada a empresa TECPRO, nada 
foi apreendido que indicasse o funcionamento efetivo da empresa naquele local64, 
comprovando tratar-se de uma empresa fantasma. 

Já na sede da indústria CAMBOA foram apreendidas65 planilhas com o nome da 
TECPRO e uma série de lançamentos a débitos e créditos, muitos dos quais relativos a 
pessoas e empresas investigadas no presente: 

 

                                                        
61 Vide itens 9.5 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.3 do RIF 20421 de 28/03/2016 
62 Conforme itens 3, 4  e 20 do Auto de Apreensão Equipe PE-26 
63 Conforme item 9 do Auto de Apreensão Equipe PE-26 
64 Veja-se Auto de Apreensão Equipe PE-25 
65 Vide Termo de Análise Equipe PE 26 



 
 

34 
 

Tais elementos não deixam dúvidas quanto ao vínculo existente entre Eduardo 
Freire Bezerra Leite e a empresa TECPRO Locação e Serviços Ltda., sendo ele o 
verdadeiro responsável pelas movimentações financeiras atípicas detectadas nas contas 
dessa empresa.   

f) C.R.M. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA EIRELI EPP  

Referida empresa fora aberta em 10/09/2012, com capital social registrado de 
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), para a atividade de obras de fundações, e tem como 
único sócio CARLOS ROBERTO DE MACEDO (CPF 053.635.433-20), o qual reside 
atualmente na Rua Cônego Lira, nº 60 – Ap. 101-B – Imbiribeira – Recife/PE.  

          
 

               

A CRM possui endereço de funcionamento declarado na Rua Poeta Manuel 
Bandeira, nº 132-B – Imbiribeira – Recife/PE. Diligências de campo revelaram que nesse 
local funciona um restaurante de comida Japonesa. Em conversa com o proprietário do 
imóvel que se identificou como “FRED” fomos informados que o espaço tinha sido alugado 
por três meses, com pagamento antecipado e que o inquilino pouco aparecia no local, e não 
renovou o contrato. Informou ainda que o dono da empresa vez por outra aparece por lá para 
pegar as correspondências. 
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Rua Poeta Manuel Bandeira, nº 132-B 

 
  

 A esse respeito, Carlos Roberto de Macedo declarou por ocasião de suas 
declarações prestadas à Polícia Federal: 

 

 A despeito de sua inexistência fática, a empresa C.R.M. MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO foi citada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF 
pelas seguintes operações suspeitas: 

 Receber depósito/transferência na sua conta corrente de nº 46920-0, agência 
2798, do BRADESCO, no total de R$ 1.433.000,00 (um milhão, quatrocentos e 
trinta e três mil) da conta nº 885134, agência 1503, do BRADESCO, titularizada 
pela empresa CÂMARA & VASCOCELOS LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM LTDA66; 

 Realizar TED/Transferência no valor total de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta 
mil) para a conta nº 372110, agência 611, do BRADESCO, titularizada pela 
empresa PONTO EXTRA ALIMENTOS LTDA67; 

 Receber depósito/transferência na sua conta de nº 49620-0, agência 2798 do 
BRADESCO, no valor total de R$ 207.250,00 (duzentos e sete mil, duzentos e 
cinquenta) da conta nº 755982, agência 3552, do BRADESCO, titularizada pela 
pessoa de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE68. 

                                                        
66 Vide item 2.2.1 do RIF 14463 e 7.3 do RIF 20063  
67 Vide item 2.5 do RIF 14463  
68 Vide item 1.1 do RIF 19030 e 4.1 do RIF 20063  
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Além disso, nada obsta que se rememore que da conta da CRM Material de 
Construção partiram mais de R$ 290 mil reais para a aquisição da aeronave CESSNA 
CITATION69, embora Carlos Roberto de Macedo desconhecesse essa compra.  

Também é importante destacar que, conforme se verá mais adiante nesta peça, 
as contas da CRM Material de Construção também foram utilizadas para receber aportes 
provenientes das empresas vinculadas a Roberto Trombeta e Rodrigo Morales, operadores 
de “caixa dois” da empreiteira OAS S/A a fim de abrigar os valores superfaturados por 
aquela empresa na execução dos contratos firmados com a Petrobras S/A para posterior 
pagamento de propina a políticos70.  

Ou seja, não pairam dúvidas de que se trata de uma empresa fantasma, com 
indícios de ter sido constituída em nome de um “laranja” com o único propósito de acobertar 
os verdadeiros responsáveis pelas transações financeiras havidas em sua conta. 

A partir das declarações prestadas pelo próprio titular da conta, Carlos Roberto 
de Macedo, fica claro que todas as transações suspeitas foram efetuadas a mando de João 
Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, senão vejamos: 

 

 Vale salientar que o próprio João Carlos Lyra confessou, por ocasião de suas 
declarações prestadas no bojo do Inquérito nº 3994/2015, que teria utilizado a conta da CRM 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. para aquisição da aeronave de prefixo PR-
AFA71, porém, desperta atenção porque ele sequer soube informar quem era o sócio daquela 
empresa.  

Também é importante mencionar que, dentre os materiais apreendidos no local 
onde funcionavam diversas empresas vinculadas a Eduardo Freire Bezerra Leite (a Ele Leite 
Negócios Imobiliários Ltda., escritório da Camboa Cerâmica  Ltda., JOCAPE, BELAG etc) 
foram encontradas folhas referentes à contabilidade de diversas pessoas físicas e jurídicas, 

                                                        
69 Conforme visto no item II desta peça 
70 Veja item VI desta peça “Os crimes de lavagem de dinheiro específicos perpetrados pela organização 
criminosa” 
71 Vide termo de Declarações de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO (fls. 610/314 do IPL 
3994/2015- RE 24/2015-GINQ) 
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dentre as quais, a CRM Material de Construção, embora não houvesse, a princípio, 
nenhum vínculo a princípio entre Eduardo Ventola e Carlos Roberto de Macedo: 

 

 

 Demais disso, como restou demonstrado, a referida empresa era fantasma, nunca 
tendo funcionado no local de seu endereço e, a despeito disso, ele confessa a utilização da 
conta dela, confirmando, por outro lado, o seu vínculo com a mesma.  

g) JVAS COMÉRCIO DE COSMETICOS EIRELI 

A JVAS COMÉRCIO DE COSMETICOS EIRELI (CNPJ 15.104.889/0001-
24), aberta em 15/02/2012 e baixada em 06/01/2014, explorava a atividade de comércio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, tinha capital social 
registrado de R$62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos). Seu representante legal era 
JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL e ela declarava funcionar na 
Av. Marechal Mascarenhas de Morais, nº 1022, 1º andar, Imbiribeira, Recife/PE. 

Diligências de campo mostraram que esse endereço corresponde ao do POSTO 
SHELL IMBIRIBEIRA (antigo MEGA POSTO). Em conversa com a gerente do citado 
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posto, a equipe policial obteve informação de que a JVAS não mais funcionava naquele 
local, conforme imagens abaixo: 

     

A JVAS COMÉRCIO DE COSMETICOS 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, conforme será visto 
mais adiante72. 

Também a JVAS foi citada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
- COAF pelas seguintes operações suspeitas: 

 Receber depósito (transferência) na sua conta de nº 46791-0, agência 2798, do 
BRADESCO, no total de R$457.600,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e 
seiscentos) da conta nº700568, agência 5606, do BRADESCO, titularizada pela 
empresa GEOVANE PESCADOS EIRELI (vide item 2.1.1 do RIF 14463 de 
08/12/2014 e 6.1 do RIF 20063 de 07/04/2016); 

 Receber depósito (transferência) no total de R$476.175,00 (quatrocentos e 
setenta e seis mil, cento e setenta e cinco) da conta nº28226, agência 2523, do 
Banco do Brasil, titularizada pela empresa CAMARA & VASCONCELOS 
LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (vide item 8.6 do RIF 20063 de 
07/04/2016 e 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016). 

Vale salientar que outras empresas vinculadas ao grupo Mega Posto também 
foram mencionadas pelo órgão de inteligência financeira em razão de movimentações 
financeiras suspeitas, a exemplo de Ponto Extra Distribuidora de Alimentos e Parceria 
Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., as quais também efetuaram transações com as 
empresas investigadas nos autos73: 

 A Ponto Extra Alimentos Ltda., no período de janeiro a setembro de 2014, 
recebeu R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) da C.R.M Material de 
Construção Ltda. e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) de Geovane Pescados 
Eireli, ambas investigadas nos presentes autos. 

 Há indicativos ainda de que o grupo Mega Posto teria apresentado a Geovane 
Pescados Eireli para abertura de conta no banco Bradesco74. Nesse contexto, convém 
registrar que João Victor Albuquerque Santos Sobral possui um vínculo de parentesco 
                                                        
72 Item VI desta peça “Os crimes específicos de lavagem de dinheiro perpetrados pela organização 
criminosa” 
73 Vide itens 2.5 e 2.6 do RIF 14463 (fl. 20 do IPL 163/2016) 
74 Vide itens 2.5.1 e 2.6.1 do RIF 14463 (fl. 20 do IPL 163/2016) 
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por afinidade com Carlos Roberto de Macedo75, o qual, como se viu, era o responsável 
pelas movimentações atípicas nas contas da Geovane Pescados Eireli.  

Cumpre destacar que questionado acerca das movimentações financeiras atípicas 
detectadas na conta de sua empresa, João Victor Albuquerque Santos Sobral alegou que elas 
teriam sido efetuadas a mando de João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho76. 

h) PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME 

PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME (PRISMA 
TUBOS), aberta em 01/10/2010, na situação de ativa, 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. 

Possui endereço de funcionamento na Rua Alfredo Marcondes, nº 140 – Letra A 
– Imbiribeira – Recife/PE, onde exerce de fato atividade comercial: 

 
 

      

Possui como sócio SERGIO ANDRE MOTA MARIZ, o qual passa a integrar 
a sociedade em 24/08/2012, e desde 13/10/2014 figura como único sócio.  Registre-se que 
em desfavor de SÉRGIO MARIZ consta a instauração do IPL 311/2005-SR/DPF/PE, com 
fundamento no artigo 1º da Lei 8137/90 (crime contra a ordem tributária). 

                                                        
75 A mãe de João Victor é prima da ex-esposa de Carlos Roberto, conforme declarado por este por ocasião 
de sua oitiva. 
76 Vide Termo de Declarações de João Victor de Albuquerque Santos Sobral 
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A empresa PRISMA TUBOS foi citada pelo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF pelas seguintes operações suspeitas: 

 Receber depósito (transferência) na sua conta de nº 38449-9, agência 2798 do 
BRADESCO, no total de R$ 340.638,28 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e 
trinta e oito reais, vinte e oito centavos) da conta nº 700568, agência 5606, do 
BRADESCO, titularizada pela empresa GEOVANE PESCADOS EIRELI;77 

 Receber depósito (transferência) na sua conta de nº 38449-6, agência 2798, do 
BRADESCO no total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) da conta nº 
893749, agência 1503, do BRADESCO, titularizada pela empresa ELE LEITE 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.78 

Questionado acerca de referidas transações, Sérgio André Mota Mariz 
informou que se tratam de créditos provenientes de Eduardo Freire Bezerra Leite, com 
quem tinha tomado empréstimos79: 

 

Ora, a partir dessas declarações resta nítido o poder de controle que Eduardo 
Freire Bezerra Leite detinha sobre a conta não só da empresa de seus filhos, Ele Leite 
Negócios Imobiliários Ltda., mas também da Geovane Pescados Eireli, embora não 
possuísse nenhum vínculo formal com ela. 

Isso resta claro a partir do documento razão analítico80 encontrado na sede de 
diversas empresas vinculadas a Eduardo Ventola81 onde consta verdadeira contabilidade 
sobre diversas contas investigadas na presente, inclusive da Prisma Tubos e Indústria: 

                                                        
77 Vide item 2.1.1 do RIF 14463 e 6.1 do RIF 20063 
78 Vide item 3.2.1 do RIF 14463 e 4.2 do RIF 20063  
79 Vide Termo de Declarações de Sérgio André Mota Mariz 
80 Item 23 do Auto de Apreensão Equipe PE 26 
81 Imóvel localizado na Av. Herculano Bandeira, n. 383 e 399, Pina, Recife/PE 
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Resta patente, assim, o vínculo de Eduardo Freire Leite Bezerra com as 
movimentações atípicas ocorridas nas contas da PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO. 

i) ELE LEITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. (LEITE IMOBILIARIA)  

A ELE LEITE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. foi aberta em 03/11/2005 
e tem como sócios atuais MARIA EDUARDA EPITACIO BEZERRA LEITE, CPF 
064.899.394-95 (sócia – 33,34% do capital social); EDGAR EPITACIO BEZERRA 
LEITE, CPF 064.900.754-90 (sócio administrador – 33,33% do capital social); MARIA 
LUIZA EPITACIO BEZERRA LEITE, CPF 064.900.764-62 – sócia menor de idade, 
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emancipada e representada pelo pai EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE – 33,33% do 
capital social); e EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, CPF 428.233.914-72 
(Administrador).  

Tem endereço de funcionamento declarado na Av. Herculano Bandeira, nº 383, 
2° andar, Pina, Recife/PE, mesmo local onde supostamente funcionariam outras empresas 
investigadas nos autos, a exemplo do escritório da CAMBOA CERÂMICA, da MM. 
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS, da E & S ADMINISTRADORA DE BENS 
e da JOCAPE ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS82. 

 
Av. Herculano Bandeira, nº 383 – Pina – Recife/PE 

 
 Importa destacar, nesse ínterim, que a empresa JOCAPE Administradora e 
Gestora de Bens Ltda., a qual funciona no mesmo local da ELE LEITE NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS, já teve como sócios Eduardo Freire Bezerra Leite e João Carlos Lyra 
Pessoa de Melo Filho (conforme informação de fls. 61/63 e ilustração abaixo): 

 

 A partir das declarações de Edgar Epitácio Bezerra Leite e Maria Eduarda 
Epitácio Bezerra Leite, não pairam dúvidas de que o verdadeiro responsável por controlar as 
contas da Ele Leite Negócios Imobiliários Ltda. era o pai de ambos, Eduardo Freire 
Bezerra Leite.   

                                                        
82 Vide informação policial de fls. 77/97 do IPL 163/2016 
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 Conforme consta do RIF 14463, no período de janeiro a agosto/2014 a conta de 
nº 893749, agência 1503 do BRADESCO, titulada pela ELE LEITE NEGOCIOS 
IMOBILIÁRIOS, apresentou as seguintes operações consideradas suspeitas, dentre outras: 

 Créditos no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) provenientes 
da conta nº 995002, agência 291 do BRADESCO, titulada por JOÃO CARLOS 
LYRA PESSOA DE MELLO FILHO; 

 Débitos no montante de R$727.797,03 (setecentos e vinte e sete mil, setecentos 
e noventa e sete, três) para uma conta do SANTANDER titulada pela empresa 
AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Convém 
registrar que referida transferência teve como propósito a aquisição da aeronave 
CESSNA CITATION PR-AFA, cujas circunstâncias, como já dito, deram 
origem à instauração da presente investigação.  

 Já conforme o RIF 19030, nesse mesmo período, essa mesma conta apresentou 
as seguintes movimentações consideradas suspeitas, dentre outras: 

 Débitos no total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a conta nº38449-
6, agência 2798 do BRADESCO, titulada pela empresa PRISMA TUBOS 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ 12.640.168/0001-40; 

 Débitos no total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a conta 40041-2, 
agência 2960 do BRADESCO, titulada pela empresa KELBE 
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.630.862/0001-96 (atualmente em 
recuperação judicial); 

 Débitos no total de R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais) para a 
conta 76068-4, agência 1232 do BRADESCO, titulada pela empresa CAMBOA 
CERÂMICA LTDA. 

j) LATOT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME (REDE PEPE 

LEGAL) 

A empresa em tela, que 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. 

Relativamente ao endereço da empresa LATOT COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS, diligencias in loco mostraram que no local funciona realmente um posto 
de gasolina, da bandeira “TOTAL”, integrante da rede “Postos legal”, porém, de razão social 
B & G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REDE POSTO LEGAL), CNPJ 
23.242.024/0001-52, aberta em 09/09/2015, na situação de ativa, com capital social de 
R$50.000,00 (cinquenta mil), que tem como sócios BRENDA ANIELLE FERREIRA 
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PEREIRA DA SILVA (filha de GILBERTO PEREIRA) e GEORGE AMADOR DO 
NASCIMENTO. 

  

 A empresa LATOT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS foi citada pelo 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF pelas seguintes operações 
suspeitas: 

 Receber depósito (transferência) na sua conta do Banco do Brasil, no total de 
R$800.000,00 (oitocentos mil reais) da conta nº 885134, agência 1503, do 
BRADESCO, titularizada pela empresa CÂMARA & VASCOCELOS 
LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA83; 

 Receber depósito/transferência no valor total de R$150.000,00 (cento e 
cinquenta mil) da conta 28226, agência 2523, do Banco do Brasil, titularizada 
pela empresa CÂMARA & VASCOCELOS LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM LTDA84. 
 
Além disso, conforme se verá mais adiante, o Posto Latot recebeu R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) provenientes de contas vinculadas a empresas a Rodrigo 
Morales e Roberto Trombeta, os quais, como dito, operavam esquema de caixa dois da 
Construtora OAS S/A para abrigar valores decorrentes de superfaturamento de contratos 
firmados com a Petrobras e posterior pagamento de propina a políticos, conforme fatos 
apurados no bojo da Operação Lava Jato85.  

 
Conforme declarações colhidas por ocasião da fase ostensiva da presente 

investigação, Gilberto Pereira da Silva e Luiz Pereira da Silva foram uníssonos em admitir 
que cabia ao primeiro a gestão da empresa, sendo o responsável pelas movimentações 
financeiras havidas em sua conta.  

 
Questionado a respeito das transações suspeitas acima mencionadas, Gilberto 

Pereira da Silva declarou que se tratavam de créditos provenientes de empréstimos tomados 
com Arthur Roberto Lapa Rosal, conhecido como Tuta Rosal, senão vejamos: 

                                                        
83 Vide item 2.2.1 do RIF 14463 de 08/12/2014 e 7.3 do RIF 20063 de 07/04/2016 
84 Vide item 8.6 do RIF 14463 de 07/04/2016 
85 Item VI desta peça “os crimes específicos de lavagem de dinheiro perpetrados pela organização 
criminosa” 
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Resta claro, portanto, o vínculo de Gilberto Pereira da Silva, Artur Roberto 
Lapa Rosal e João Carlos Lyra com a conta ora investigada. 

k) POSTO PAIS & FILHOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME (REDE 

PEPE LEGAL),  

Como visto no item anterior, essa empresa tem como sócios LUIZ PEREIRA 
DA SILVA e GILBERTO PEREIRA DA SILVA e compõem a rede de postos de gasolina 
denominada PEPE LEGAL. Tem endereço na Rodovia BR 232, KM 35 – Zona Urbana 3 – 
Moreno/PE.  

Diligências in loco confirmaram que no local funciona um posto da bandeira 
TOTAL, integrante da rede “PEPE LEGAL”, porém com a razão social de AUTO POSTO 
BONANÇA LTDA (CNPJ 23.214.812/0001-35) 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.  
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 Cabe ressaltar que essa empresa também foi citada pelo COAF por operações 
duvidosas por ter recebido depósito/transferência no valor total de R$550.00,00 (quinhentos 
e cinquenta mil reais) da conta 28226 do Banco do Brasil, titularizada pela empresa 
CAMARA & VASCOCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA86. 

 Como já exposto anteriormente, as declarações prestadas por Gilberto Pereira da 
Silva informam que os referidos valores lhe foram repassados a mando de Arthur Roberto 
Lapa Rosal, sem se importar com a origem, tendo assumido, portanto, os riscos quanto à 
ilicitude dos mesmos.  

 

l) FELIZZZ DISTRIBUIDORA DE BEBEBIDAS EIRELI,  

A empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita sob o CNPJ 
05.234.511/0001-91, aberta em 16/08/2002 para explorar a atividade de comércio atacadista 
de cerveja, chope e refrigerante, com capital social registrado de R$78.800,00 (setenta e oito 
mil e oitocentos), com endereço de funcionamento declarado na Rod. BR 408 – S/N – KM 
52 – Sala 01 – Bairro Novo – Carpina/PE, tendo como única sócia atual CASSIA DINIZ 
MATTOS DE ABRANTES. 

Diligências de campo revelaram que o endereço correto da empresa era a Av. 
Conselheiro João Alfredo, nº 569 – Bairro Novo – Carpina/PE e, que atualmente a citada 
empresa encontra-se fechada, com o prédio posto a aluguel. Comerciantes próximos ao local 
afirmaram que o referido depósito tinha fechado definitivamente já fazia uns dois anos. 

                                                        
86 Vide item 8.6 do RIF 14463 de 07/04/2016 e 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 
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Foto extraída do Google Street View (maio/2012)                                     Foto tirada em abril/2016 

 A empresa FELIZZZ DISTRIBUIDORA foi citada pelo Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras – COAF em razão das seguintes operações suspeitas: 

 Crédito em sua conta no valor de R$161.910,00 (cento e sessenta e um mil, 
novecentos e dez) oriundos da conta de nº 28226, agência 2523, do Banco do 
Brasil, titulada pela empresa CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM LTDA87; 

 Crédito em sua conta do banco Santander no valor de R$542.331,80 (quinhentos 
e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e um, oitenta), oriundos da conta de nº 
885134, agência 1503, do BRADESCO, titularizada por CÂMARA & 
VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA88. 

Chamam a atenção, nesse contexto, primeiramente os altos valores envolvidos, 
e, em segundo lugar, que uma distribuidora de bebidas tenha recebido recursos dessa monta 
de uma empresa fantasma. 

Questionada sobre tais transações, a responsável pela aludida empresa não soube 
informar a que se referiam, alegando que não teria emprestado sua conta para ninguém. 

Em sua reinquirição, contudo, Cássia Diniz Mattos Abrantes apresentou 
documentação comprovando que os créditos provenientes da Câmara & Vasconcelos foram 
realizados como pagamento de bebidas efetuadas por um supermercado chamado Taciana 
Bebidas Ltda, localizado em Gravatá. Assim, as cópias das respectivas faturas, dos extratos 
bancários bem como dos e-mails comprovando as vendas foram juntados no apenso II. 

m) WEST PNEUS LTDA. 

Referida firma, a qual supostamente exploraria o comércio por atacado de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, declara funcionar na Rua Campo Grande, S/N, Quadra 45, 
Lote 07, Sala 02, Jardim das Esmeraldas, Aparecida de Goiânia/GO, porém, diligências no 
local evidenciaram que, a despeito da existência de uma sinalização contendo o seu nome e 

                                                        
87 vide itens 1.5 do RIF 20421 DE 28/03/2016 e 8.6 do RIF 20063 de 07/04/2016 
88 vide item 7.3 do RIF 20063 de 07/04/2016 
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o seu CNPJ, em entrevista com os vizinhos verificou-se que a mesma não funciona ali e é 
raramente vista com portas abertas. 

 

A WEST PNEUS LTDA. apresenta dois sócios em seu quadro societário: 
CLEDEILSON NOGUEIRA DE SOUZA, brasileiro, natural no município de Floresta/PE, 
mas que residiria em Goiânia/GO, e a empresa estrangeira CORALFINK S. A, com sede 
declarada na Rua Ituzaingo, nº 1393 – Edifício London & Lancashire - Sala 401 – Cidade 
Velha - Montevideu/Uruguai, registrada na Seção de Comércio do Registro de Pessoas 
Jurídicas sob o nº 5067, de 03/04/2008, tendo como acionista OSCAR ENRIQUE 
ALGORTA RACHET, advogado, natural de Montevidéu/Uruguai, nascido aos 
23/04/1953, titular da Cédula de Identidade Uruguai nº 1.132.443-3.  

No Brasil, a CORALFINK SA. é titular do CNPJ 10.805.065/0001-68, aberta 
em 05/03/2009, na situação de ativa, explorando a atividade de holdings de instituições não 
financeiras, sendo representada por sua procuradora (representante legal) NEUSA MARIA 
DE SOUSA, igualmente residente em Goiânia/GO. 

Por ocasião de sua oitiva perante a Polícia Federal, Neusa Maria de Sousa 
afirmou ter trabalhado na West Pneus no período de 2008 a 2014, sendo atualmente gerente 
financeira da empresa Bandeirantes Distribuidora de Pneus, pertencente à pessoa de 
Apolo Santana Vieira89. Vale salientar, que consoante declarado pela própria Neusa, 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 pneus90. 

Relativamente à empresa CORALFINK S.A. e seu endereço de funcionamento, 
chamou a atenção da equipe de investigação que, no mesmo endereço por ela declarado no 
Uruguai, constam inúmeras outras empresas ali registradas91. No mesmo local, funcionaria 

                                                        
89 Vide Termo de Declarações de Neusa Maria de Sousa  
90 Conforme noticiado em http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/mpf-
pe-denuncia-grupo-que-praticava-fraudes-em-importacoes-de-pneus (acesso em 04/07/2016) 
91 Conforme informação policial n. 209/2016-NA/DELEFIN/SR/DF/PE 
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ainda o “Estudio Algorta & Asociados”, escritório pertencente a OSCAR ALGORTA, 
especializado em assuntos jurídicos, notariais, contábeis, fiduciários e investimentos. 

Vale salientar que OSCAR ALGORTA RACHETTI já fora denunciado – e 
condenado – no bojo da Operação Lava Jato, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de 
Curitiba/PR, como um operador que criou a JOLMEY S/A, uma off-shore (no caso, uma 
SAFI – Sociedad Anónima Financiera de Inversión) localizada o mesmo endereço acima 
mencionado, a qual teria lavado dinheiro para encobrir as vantagens indevidas adquiridas 
por NESTOR CUÑAT CERVERÓ, ex-Diretor da área internacional da Petrobras92. 

Convém ressaltar, no entanto, que a JOLMEY S/A não está sendo investigada e 
não guarda qualquer relação com os fatos apurados nos presentes autos, mas diante do modus 
operandi a ela relacionado no bojo da Operação Lava Jato, e, dada a grande quantidade de 
empresas off-shores que tem sede declarada no mesmo local do escritório de OSCAR 
ALGORTA, é de se concluir que este se trata de um grande operador de lavagem de dinheiro 
com atuação no Uruguai, que é um conhecido paraíso fiscal.  

Assim, o fato de a CORALFINK S/A ser uma SAFI e integrar, no Brasil, o 
quadro societário da WEST PNEUS LTDA., a qual, como se viu, é uma empresa de fachada, 
apenas reforça a tese de que as movimentações financeiras realizadas por esta última 
empresa seriam uma forma de lavagem de recursos mantidos indevidamente no exterior.   

Feitas essas ponderações, cumpre informar que a WEST PNEUS foi citada pelo 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras pelas seguintes operações suspeitas: 

 Emissão de três títulos no valor total de R$641.134,00 (seiscentos e quarenta e 
um, cento e trinta e quatro) todos transacionados pela empresa NEGOCIAL 
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA93; 

 Emissão de quatro títulos no valor total de R$238.300,00 (duzentos e trinta e oito 
mil e trezentos), onde figura como terceiro beneficiário EDUARDO FREIRE 
BEZERRA LEITE94; 

 Emissão de um título no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil), onde 
figura como terceiro beneficiário JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO 
FILHO95; 

 Emissão de um TED no valor de R$361.330,15 (trezentos e sessenta e um mil, 
trezentos e trinta, quinze) para crédito na conta 167118, agência 3658 do 
BRADESCO, titularizada por BANDEIRANTES COMÉRCIO E 
RENOVAÇÃO DE PNEUS LTDA96; 

 Emissão de cinco títulos no valor total de R$768.700,00 (setecentos e sessenta e 
oito mil e setecentos), onde figura como terceira beneficiária empresa LAGOA 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.97; 

                                                        
92 Vide Denuncia do MPF/PR – Autos nº 5000196572054047000 - http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-
instancia/denuncias-do-mpf/documentos/acao-penal-5007326-98-2015-404.700 
93 Vide item 2.7 do RIF 14463 de 08/12/2014 
94 Vide itens 1.41, 1.42, 1.45 e 1.47 do RIF 19030 de 04/01/2016 
95 Vide item 2.10 do RIF 19030 de 04/01/2016 
96 Vide item 3.1 do RIF 20063 de 07/04/2016 
97 Vide itens 8.4, 8.5, 4.25, 4.26 e 4.27 do RIF 20063 de 07/04/2016 
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 Emissão de dois títulos no valor total de R$41.318,00 (quarenta e um mil, 
trezentos e dezoito), onde figura como terceiro beneficiário MATTEO 
BOLOGNA98. Aqui cabe ressaltar que MATTEO BOLOGNA, CPF 
007.776.034-46, é sócio de APOLO SANTANA VIEIRA (CPF 337.006.804-
49), nas empresas REIFEN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 18.527.845/0001-03 (desde 22/07/2013), 
GATEWAY PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 10.298.557/0001-04 (desde 
21/08/2008), e D'MARCAS COMÉRCIO LTDA. – ME, CNPJ 
03.134.633/0001-80 (desde 21/08/2000). 

Vale salientar que a maior parte dos títulos da WEST PNEUS foram negociados 
pela empresa NEGOCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL, que funciona nesta 
capital pernambucana. 

Como se vê, as movimentações financeiras suspeitas relacionadas à WEST 
PNEUS LTDA. consistem na emissão de diversos títulos, chamando a atenção que, a 
despeito de ela se localizar no estado de Goiás e os seus sócios e procuradores estarem 
domiciliados naquela unidade da federação, seus clientes são pessoas físicas ou jurídicas 
domiciliadas em Recife/PE, consoante se observa do RIF 21321. 

Ademais, cumpre observar que a maioria desses 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 e APOLO SANTANA VIEIRA (este último, por 
intermédio de sua empresa BANDEIRANTES COMÉRCIO E RENOVAÇÃO DE PNEUS 
LTDA.), além dos testas-de-ferro a eles atrelados, como PAULO CÉSAR DE BARROS 
MORATO (proprietário da empresa LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) e 
MATTEO BOLOGNA (sócio de APOLO SANTANA VIEIRA).   

Ouvido na Polícia Federal, o representante da Negocial Factoring Fomento 
Mercantil, Paulo Eduardo Barreto Gomes Ferreira, declarou que prestava à referida 
empresa serviço de cobrança de cheques e duplicatas e posterior pagamento a terceiros por 
ela indicados: 

 

                                                        
98 Vide itens 10.2 e 10.3 do RIF 20063 de 07/04/2016 
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Paulo Eduardo Barreto Gomes Ferreira esclarece que as três empresas lhe 
foram apresentadas por Apolo Santana Vieira e que a pessoa que repassava os títulos da 
WEST PNEUS à Negocial era Silvânia Cristina Dantas: 

  

Ocorre que Silvânia Cristina Dantas é funcionária de Apolo Santana Vieira 
há mais de vinte anos, sendo responsável pela parte financeira da Bandeirantes Pneus, 
conforme ela própria confessa em suas declarações: 

 

Vale salientar, aliás, que na documentação apreendida na sede da empresa 
Negocial Factoring Fomento Mercantil com relação à West Pneus99 é Silvânia Cristina 
Dantas quem assina como responsável por essa empresa, embora ela não possua qualquer 
participação societária ou instrumento procuratório lhe outorgando poderes para atuar em 
nome daquela empresa.  

Ademais, chama a atenção que nos documentos cadastrais mantidos junto à 
Negocial Factoring Fomento Mercantil, a suposta gerência financeira da empresa WEST 
PNEUS teria endereço na Rua Jamaica, nº 72-B, Imbiribeira100, ou seja, mesmo endereço 
das empresas Tonimar de Araújo Ribeiro EPP, America Farma e AM de Pontes Pneus, 
consoante se verá a seguir101. Esse fato é reforçado nas declarações do representante da 
Negocial, Paulo Eduardo Barreto Gomes Ferreira, consoante trecho acima colacionado. 

Com relação às transações efetuadas em nome da West Pneus junto à Negocial 
Factoring Fomento Mercantil, Silvânia Cristina Dantas esclareceu que se tratavam de 
movimentações realizadas a mando de Apolo Santana Vieira, senão vejamos:  

                                                        
99 Vide item 6 do Auto de Apreensão Equipe PE-31 
100 Vide item 6 do Auto de Apreensão Equipe PE-31 
101 Veja os próximos dois tópicos 
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 Não esclareceu, porém, como é possível que a West Pneus pudesse ter emitido 
títulos se ela sequer possui existência de fato, conforme demonstrado nestes autos.  

Também cumpre consignar que, segundo declarações de seu sócio, 
CLEDEILSON NOGUEIRA DE SOUZA, a WEST PNEUS está inativa desde o ano de 
2014. A despeito disso, foram detectadas movimentações financeiras efetuadas por essa 
empresa nos anos de 2014 e 2015, todas elas em prol da MS PESCADOS102, empresa que, 
como se viu, é controlada de fato por APOLO SANTA VIEIRA. 

Demais disso, pelas declarações de Paulo Eduardo Barreto Gomes Ferreira, 
proprietário da Negocial Fatoring Fomento Mercantil, e pelas declarações de Silvânia 
Cristina Dantas, compreende-se que, apesar desse fato, ainda no presente momento estariam 
sendo transacionados títulos da WEST PNEUS. 

Interessante anotar, ainda, que de acordo com as declarações de Neusa Maria de 
Sousa, “quando a empresa West Pneus encerrou as suas atividades, entre setembro e 
outubro do ano de 2014, os funcionários da empresa teriam sido absorvidos pela empresa 
Bandeirantes Distribuidora de Pneus Ltda.” 

Assim, não pairam dúvidas de que as movimentações financeiras atípicas 
detectadas na conta da West Pneus e que favoreceram os principais integrantes da 
organização criminosa em comento foram efetuadas a mando de Apolo Santana Vieira, 
tendo dela participado Silvânia Cristina Dantas. 

 Vale agregar, por fim, que na agenda de contatos do Ipad apreendido na 
residência de Apolo Santana Vieira103 consta o nome de Oscar Rachet104, responsável pela 
empresa Coralfink S/A, como já visto, estreitando ainda mais os vínculos daquele com uma 
empresa fantasma sediada no Uruguai e com as movimentações suspeitas havidas na conta 
da West Pneus, igualmente de fachada, conforme comprovado neste tópico.    

                                                        
102 Conforme itens 2.3, 2.4,  
103 Item 1 do auto de Apreensão Equipe PE-04 
104 Conforme Relatório de análise da Equipe PE-04 
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n) AM DE PONTES PNEUS.  

 A empresa em tela, aberta em 21/07/2006 e baixada em 09/02/2015 (omissão 
contumaz), explorava a atividade de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 
tinha capital social registrado de R$35.000,00 (trinta e cinco mil), e tinha como endereço de 
funcionamento a Rua Jamaica, nº 72 – Imbiribeira – Recife/PE. Diligências de campo 
mostraram que nesse endereço atualmente encontra-se instalada a empresa AMÉRICA 
FARMA MEDICAMENTOS. 

 
 

 

 

A AM DE PONTES PNEUS LTDA. tinha como seu representante ANTONIO 
MARTINS DE PONTES, o qual, entre os anos de 2006 a 2015, apresentou média salarial 
de 1 a 3 salários mínimos, igualmente incompatíveis com as movimentações milionárias 
detectadas em sua empresa: 
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Agregue-se que Antônio Martins de Pontes reside na Rua Gastão Vidigal, nº1036 
– QD 31 – Bloco B – Ap. 04 – Várzea – Recife/PE, local mais humilde e incompatível com 
as movimentações financeiras realizadas por sua empresa, conforme se vê das imagens 
abaixo: 

 
 

  
 

 Não bastasse isso, chamaram a atenção os vínculos empregatícios registrados 
em seu nome pelo menos entre fevereiro de 2005 a outubro de 2015, uma vez que referente 
a outras empresas igualmente envolvidas na presente investigação, como a TS COM. IMP. 
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E EXPORT., TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO ME e BANDEIRANTES 
DISTRIBUIDORAS DE PNEUS, conforme exporemos mais adiante: 

 

Vale salientar que a empresa TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO EPP, onde 
Antônio Martins de Pontes teria trabalhado no período de 2006 a 2007, tem endereço de 
funcionamento declarado na Rua Jamaica, nº 72 - Imbiribeira – Recife/PE, ou seja, o mesmo 
da empresa A M DE PONTES PNEUS. 

Observa-se ainda, que ANTONIO MARTINS teria trabalhado na empresa TS 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a qual já teve em seu quadro 
societário a Sra. TANIA MARIA RIBEIRO (CPF 170.772.304-49) que integra atualmente 
o quadro societário da empresa AMERICA FARMA LTDA-ME (CNPJ 17.917.577/0001-
65), a qual, como visto, encontra-se instalada no mesmo endereço das empresas AM 
PONTES PNEUS e TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO EPP. 

Ouvido na Polícia Federal, Antônio Martins de Pontes informou que a referida 
empresa nunca funcionou de fato, tendo apenas sido constituída formalmente. Desconhecia, 
assim, qualquer transação financeira realizada em nome da sua empresa, como se vê do 
trecho de seu Termo de Declarações:  

 

Chama a atenção que, a despeito de a AM DE PONTES PNEUS sequer ter 
iniciado suas atividades, foram comunicadas operações atípicas milionárias envolvendo a 
referida empresa, a saber: 
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 Emissão de quinze títulos no valor total de R$2.670.385,00 (dois milhões, 
seiscentos e setenta, trezentos e oitenta e cinco), onde figura como terceiro 
beneficiário EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE105; 

 Emissão de oito títulos no valor total de R$500.000,00 (quinhentos mil), onde 
figura como terceiro beneficiário JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO 
FILHO106; 

 Emissão de trinta e três títulos no valor total de R$5.035.000,00(cinco milhões, 
trinta e cinco mil), onde figura como terceiro beneficiário a empresa CAMBOA 
CERÂMICA E COMÉRCIO LTDA107; 

 Emissão de um título no valor de R$200,000,00 (duzentos mil), onde figura 
como terceiro beneficiário a empresa JCL FOMENTO MERCANTIL LTDA108; 

 Emissão de vinte e três títulos no valor total de R$4.143.780,00 (quatro milhões, 
cento e quarenta e três mil, setecentos e oitenta), onde figura como terceiro 
beneficiário a empresa LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA109; 

 Emissão de vinte e dois títulos no valor total de R$230.000,00 (duzentos e trinta 
mil), onde figura como terceiro beneficiário a empresa MM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, atualmente denominada MM 
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA – ME 110. É de bom 
alvitre ressaltar que essas operações ocorreram em datas de 28/04/2010 e 
21/09/2010, e que, entre setembro/2005 e maio/2011 EDUARDO FREIRE 
BEZERRA LEITE integrava o quadro societário da empresa como sócio 
administrador, detentor de 98% (noventa e oito por cento) do seu capital social; 

 Emissão de cinco títulos no valor total de R$600.000,00 (seiscentos mil), onde 
figura como terceiro beneficiário ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL111; 

 Emissão de três títulos no valor total de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil), 
onde figura como terceiro beneficiário KLEYTON ALBERT DA SILVA112; 

Como se vê, a maior parte dos repasses realizados por essa empresa caracteriza-
se por meio da emissão de títulos figurando como beneficiárias diversas pessoas que 
integram a organização criminosa ora investigada, principalmente os seus líderes João 
Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho e Eduardo Freire Bezerra Leite, e empresas vinculadas a 
eles. 

Também é digno de nota que, tal qual se sucedeu com a WEST PNEUS LTDA., 
as transações envolvendo os títulos emitidos pela AM DE PONTES PNEUS – as quais, 
repise-se, são desconhecidas de seu verdadeiro proprietário113 – foram todas efetuadas por 
intermédio da Negocial Factoring Fomento Mercantil.  

                                                        
105 Vide itens 1.8, 1.12, 1.19 a 1.23, 1.25, 1.33 a 1.35, 1.37 a 1.40 do RIF 19030 de 04/01/2016 
106 Vide itens 2.1 a 2.3 e 2.5 a 2.9 do RIF 19030 de 04/01/2016 
107 Vide itens 2.1 a 2.33 do RIF 20063 de 07/04/2016 
108 Vide item 3.1 do RIF 20063 de 07/04/2016 
109 Vide itens 4.1 a 4.23 do RIF 20063 de 07/04/2016 
110 Vide itens 5.1 e 5.2 do RIF 20063 de 07/04/2016 
111 Vide itens 1.1 a 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 
112 Vide itens 2.1 a 2.3 do RIF 20421 de 28/03/2016 
113 Vide Termo de Declarações de Antônio Martins de Pontes 
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A esse respeito, já restou demonstrado, quando da abordagem da empresa West 
Pneus, que o proprietário da Negocial Factoring, Paulo Eduardo Barreto Gomes Ferreira 
alegou que tais cliente lhe foram apresentadas por Apolo Santana Vieira, e tinha a pessoa 
de Silvânia Cristina Dantas - gerente financeira da empresa Bandeirantes Pneus, 
pertencente a Apolo Santana Vieira - como a sua representante perante a firma de fomento 
mercantil, sendo a responsável por levar os títulos emitidos pela AM de Pontes Pneus, além 
de indicar quem seriam os beneficiários das transações de desconto dos mesmos114. 

Inclusive, o suposto endereço de trabalho de Silvânia, constante nos cadastros 
da factoring, coincidiria com a sede das empresas AM DE PONTES PNEUS, TONIMAR 
DE ARAÚJO RIBEIRO e AMERICA FARMA (Rua Jamaica, nº 72-B, Imbiribeira, 
Recife/PE), embora ele nunca tenha sequer trabalhado naquele local115. 

Tais elementos evidenciam, de um lado, a posição de “laranja inconsciente” 
assumida por Antônio Martins de Pontes; e de outro, o nítido vínculo existente entre as 
empresas AM DE PONTES PNEUS, TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO, AMÉRICA 
FARMA LTDA. e TS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e entre 
estas e as pessoas de Apolo Santana Vieira e Silvânia Cristina Dantas. 

Não se pode olvidar, ainda, do vínculo existente entre ANTÔNIO MARTINS 
DE PONTES e a empresa BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. 
pertencente, conforme se verá adiante, a APOLO SANTANA VIEIRA, que foi justamente 
uma das pessoas envolvidas na aquisição do avião PR-AFA.   

o) TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO ME 

Como já restou demonstrado nestes autos, a empresa TONIMAR ARAÚJO 
RIBEIRO ME tem o mesmo endereço cadastral das empresas AM DE PONTES DE PNEUS 
LTDA. e AMÉRICA FARMA LTDA., qual seja, Rua Jamaica, nº 72, Imbiribeira, 
Recife/PE, porém apenas a última funciona no local. Sendo assim, não pairam dúvidas de 
que a TONIMAR é uma empresa fantasma. 

A esse respeito, TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO declarou à essa 
autoridade policial que sua empresa homônima funcionou, de fato, até o ano de 2010 
aproximadamente, quando então encerrou suas atividades. Teria transferido então o 
escritório da mesma para a sobreloja da America Farma, de propriedade de sua irmã, apenas 
para o recebimento de alguns recebíveis que estavam pendentes. 

Vale salientar que, nos registros cadastrais da empresa em referência mantidos 
na Negocial Factoring Fomento Mercantil, apreendidos aos autos116, constava o nome de 
Bruno Alexandre Donato Moutinho como sendo o gerente financeiro daquela empresa117. 

                                                        
114 Vide termo de declarações de Paulo Eduardo Barreto Gomes Ferreira 
115 Vide Termo de Declarações de Tonimar de Araujo Ribeiro 
116 Item 4 do Auto de apreensão Equipe PE 31 
117 Vide Termo de Declarações de Paulo Eduardo Barreto Gomes Ferreira 
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Porém, TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO negou esse fato, alegando sequer conhecer esse 
rapaz118. 

Nesse ínterim, cumpre trazer à baila que Bruno Alexandre Donato Moutinho 
é o Diretor das empresas SMARTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS, BR 
PAR PARTICIPAÇÕES (atualmente denominada BR HOLDING S/A) e SPE 
HORIZONTE119. Vale lembrar que a primeira empresa é a mesma onde trabalha a irmã de 
Apolo Santana Vieira e remete R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a conta de 
Geovane Pescados Eireli; já a BR PAR PARTICIPAÇÕES S/A foi a firma que sucederia a 
AF Andrade Empreendimentos e Participações no contrato de arrendamento mercantil para 
a aquisição da aeronave CESSNA CITATION PR-AFA, porém teve o seu cadastro recusado 
pela instituição financeira, tendo em seu lugar sido cogitado o nome de outra empresa do 
grupo, a Bandeirantes Pneus, vinculada a Apolo Santana Vieira120.    

Vale salientar que Bruno Alexandre Donato Moutinho, por ocasião de sua 
oitiva, confirmou que foi Apolo Santana Vieira quem o convidou para assumir a direção 
das três empresas acima mencionadas, sendo ele a quem se reportava e que tinha o poder 
final de decisão. Também na reinquirição de Paulo Gustavo Cruz Sampaio, restou claro o 
vínculo de Apolo com as referidas empresas.  

Conquanto o TONIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO tenha afirmado que sua 
empresa deixara de funcionar desde o ano de 2010, ela fora comunicada pelo COAF por ter 
emitido 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 LTDA121. 

Tal como se sucedeu com a AM DE PONTES PNEUS e com WEST PNEUS, 
esses pagamentos foram intermediados pela empresa Negocial Factoring Fomento 
Mercantil, e foram realizados à revelia dos proprietários daquelas empresas122.  

Nada obstante, Bruno Alexandre Donato Moutinho, que não guardava 
qualquer vínculo com a referida empresa, conforme ele próprio confessa, afirmou à Polícia 
Federal que encaminhava ordens de pagamento relativas a essa empresa a mando de Apolo 
Santana Vieira123: 

                                                        
118 Vide Termo de Declarações de Tonimar de Araujo Ribeiro 
119 Conforme ele próprio confirma em seu Termo de Declarações  
120 Conforme exposto no tópico II desta peça “A aquisição da aeronave Cessna Citation PR-AFA e o vínculo 
com a presente investigação” 
121 Vide itens 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20 do RIF 21072 de 12/05/2016 
122 Vide, no caso da empresa mencionada neste tópico, o Termo de Declarações de Tonimar de Araujo 
Ribeiro 
123 Vide Termo de Declarações de Bruno Alexandre Donato Moutinho 
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 À toda evidência, não se pode negar que houve uma utilização indevida da conta 
da empresa Tonimar de Araujo Ribeiro EPP a fim de remeter recursos para favorecer a MS 
PESCADOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, a qual, como se verá 
adiante, pertence de fato a Apolo Santana Vieira. Também não se pode negar que Apolo foi 
o verdadeiro responsável por essas movimentações financeiras, juntamente com Bruno 
Alexandre Donato Moutinho. 

p) MS PESCADOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A 

Sociedade anônima, aberta em 29/11/2010, tendo um capital social de R$ 
300.000,00, explorando a atividade de comércio atacadista de pescados e frutos do mar, com 
endereço de funcionamento declarado na Rua José Alves Bezerra, 125, Bloco Industrial, 
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE.  

Diligências in loco revelaram que no endereço onde funcionaria a MS 
PESCADOS na realidade funciona a empresa QUALIMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA (QUALIMAR PESCADOS), CNPJ 01.136.750/0001-58, em 
recuperação judicial, aberta em 11/04/1996, com capital social de R$ 6.000,00 (sei mil), que 
explora atividade de fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos, e que tem 
como sócios ROSALVO RAMOS ROCHA NETO, CPF 487.112.924-15 e sua mulher 
CHRISTIANA CARNEIRO MONTEIRO E SILVA ROCHA, CPF 773.766.094-15. 

Em consulta na rede mundial de computadores verificamos que as empresas MS 
PESCADOS e QUALIMAR PESCADOS124, além do endereço, também compartilham o 
mesmo número de telefone 81-21237000. 

                                                        
124 http://coorpy.com.br/ms-pescados-ltda e www.qualimar.com.br (acesso em 08/06/2016) 
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No entanto, no local, somente foi possível identificar o efetivo funcionamento 
da empresa Qualimar Pescados, não havendo nenhum sinal externo com relação a eventual 
atividade da MS PESCADOS: 

 
Figura 1 - Fachada da QUALIMAR PESCADOS. Fonte:maps.google.com 
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Figura 2 - Foto tirada durante diligência realizada em 08 de junho de 2016 

 

 
Figura 3 - Foto tirada durante diligência realizada em 08 de junho de 2016 

 

A MS PESCADOS LTDA. tem como Diretores PAULO GUSTAVO CRUZ 
SAMPAIO, CPF 027.336.394-80, e DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA, CPF 
932.536.217-15, esposa de APOLO SANTANA VIEIRA, um dos “cabeças” da organização 
criminosa, como visto.  

Nesse contexto, chama a atenção primeiramente que PAULO GUSTAVO 
CRUZ SAMPAIO já possuiu vínculos empregatícios com a empresa D´MARCAS 
COMÉRCIO LTDA, pertencente a APOLO SANTANA VIEIRA e MATTEO BOLOGNA, 
conforme já mencionado.   
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 Vale salientar também que o vínculo de PAULO GUSTAVO com APOLO 
SANTANA VIEIRA não se resume apenas a esse registro trabalhista e à sociedade da 
empresa em questão, mas é muito maior, sendo ele verdadeiro testa-de-ferro desse, como se 
exporá em tópico próprio. 

 Ademais, embora PAULO GUSTAVO tenha confessado, numa primeira oitiva, 
que “desde 2013 é o responsável pela gestão da MS PESCADOS”125, não soube explicar a 
que se referiam as transações financeiras atípicas detectadas pelo COAF nas contas da 
referida empresa, a seguir listadas: 

 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 seus filhos 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 reais e noventa cruzeiros)126; 

 Figurar como terceiro beneficiário, na emissão de sete (07) títulos no total de R$ 
900.341,00 (novecentos mil, trezentos e quarenta e um) todos emitidos pela 
empresa WEST PNEUS LTDA127; 

 Consta como 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) todos emitidos pela empresa TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO EPP128; 

 Por ter emitido TED's no valor total de R$ 665.226,00 (seiscentos e sessenta e 
cinco mil, duzentos e vinte e seis), onde figura como terceiro beneficiário 
EDILA MOURA MARTINS, titular da conta 087257, agencia 7818, do Banco 
Itaú129; 

 Pela movimentação bancária em sua conta 243507, da agencia 3546, do Banco 
Bradesco, totalizando R$ 115.214,00 (cento e quinze mil, duzentos e quatorze), 
tendo como beneficiário ALEXANDRE JORGE DE AISTEU130; 

 Pelo provisionamento para movimentação bancária em sua conta 243507, da 
agencia 3546, do Banco Bradesco, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), 
tendo como sacador ALEXANDRE JORGE DE AISTEU131; 

 Figurar como terceiro beneficiário dos recursos oriundos da emissão de título da 
A M DE PONTES PNEUS, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil)132. 

 De pronto se observam os valores milionários que favoreceram os familiares de 
Apolo Santana Vieira. Constatam-se também valores provenientes de empresas 
investigadas nos autos e que foram utilizadas pela organização criminosa, como WEST 
PNEUS, TONIMAR DE ARAUJO PNEUS e AM DE PONTES PNEUS. 

                                                        
125 Vide Termo de Declarações de Paulo Gustavo Cruz Sampaio 
126 Vide item 1.1 do RIF 21072 de 12/05/2016 
127 Vide RIF 21072 de 12/05/2016, itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 1.2 e, RIF 21321 de 25/05/2016, itens 4.954, 4.960, 
4.972, 4.973, 4.978, 4.979, 4.984 e 3.7 
128 Vide itens 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20 do RIF 21072 de 12/05/2016 
129 Vide itens 2.11 do RIF 21072 de 12/05/2016 
130 Vide item 2.1 do RIF 21072 de 12/05/2016 
131 Vide item 2.2 do RIF 21072 de 12/05/2016 
132 Vide item 1.1 do RIF 21072 de 12/05/2016 



 
 

63 
 

 Por ocasião de sua reinquirição, Paulo Gustavo Cruz Sampaio decidiu retificar 
o seu depoimento anterior, alegando que os recursos provenientes das empresas acima 
mencionadas foram realizadas a mando de Apolo Santana Vieira. Veja-se:  

 

 Nada obsta que se rememore que, coincidentemente, Apolo Santana Vieira é 
apontado como o principal responsável pelas movimentações atípicas verificadas nas contas 
das empresas TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO EPP, WEST PNEUS, AM DE PONTES 
PNEUS, já se tendo evidenciado, ademais, os vínculos das pessoas que participam de seus 
quadros societários com ele.  

 Por outro lado, vários depoimentos coligidos aos autos confluem no sentido de 
que APOLO SANTANA VIEIRA era o verdadeiro responsável pela empresa MS 
PESCADOS/QUALIMAR. Assim militam, por exemplo, as declarações de Carolina Gomes 
da Silva (sua secretária particular há dezoito anos), Silvânia Cristina Dantas (responsável 
pela área financeira do grupo econômico Bandeirantes Pneus há mais de vinte anos), 
Tonimar de Araújo Ribeiro (ex-empregado e cliente da bandeirantes Pneus há mais de 
dezesseis anos). 

q) ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL 

 Conhecido pela alcunha de “TUTA ROSAL”, ARTHUR ROBERTO LAPA 
ROSAL foi citado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) em razão 
das seguintes operações suspeitas: 

 Ser beneficiário de recursos provenientes de movimentações suspeitas na conta 
de nº 24023, agência 4592, do BRADESCO, titularizada por KLEITON 
ALBERT DA SILVA, que seria seu primo133. Cabe ressaltar que não foi possível 
comprovar o citado grau de parentesco; 

 Receber depósito/TED no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) na 
sua conta de nº 678015, agência 4592, do Banco do Brasil, proveniente de conta 
nº 28226, agência 2523, do Banco do Brasil titularizada pela empresa CÂMARA 
& VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA134; 

                                                        
133 Vide item 3.2 do RIF 19030 de 04/01/2016 e 1.2 do RIF 20421 de 28/03/2016 
134 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016 
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 Receber na conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, que tinha como 
procurador/representante KLEYTON ALBERT DA SILVA, depósito/TED no 
valor total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), proveniente da conta nº 
28226, agência 2523, do Banco do Brasil titularizada pela empresa CÂMARA 
& VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA135; 

 Receber na conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, que tinha como 
procurador/representante KLEYTON ALBERT DA SILVA, depósito/TED no 
valor total de R$13.184,00 (treze mil, cento e oitenta e quatro), proveniente da 
conta de nº 841498, agência 1232, do BRADESCO titularizada pela empresa 
LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA136; 

 Receber na conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, que tinha como 
procurador/representante KLEYTON ALBERT DA SILVA, depósito/TED no 
valor total de R$97.000,00 (noventa e sete mil) provenientes da conta de nº 
4230949, agência 3114, do BRADESCO titularizada pela empresa LTA 
BRASIL LTDA137; 

 Receber na conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, que tinha como 
procurador/representante KLEYTON ALBERT DA SILVA, depósito/TED no 
valor total de R$100.000,00 (cem mil) provenientes da conta de nº 410268, 
agência 785, do BRADESCO titularizada por JOSE LINDINALDO DE 
ANDRADE GUERRA138; 

 Receber na conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, que tinha como 
procurador/representante KLEYTON ALBERT DA SILVA, depósito/TED no 
valor total de R$28.000,00 (vinte e oito mil) provenientes da conta de nº 20-5, 
agência 785, do BRADESCO titularizada por L & J COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA139; 

 Receber depósito/TED no valor de R$127.318,26 (cento e vinte e sete mil, 
trezentos e dezoito, vinte e seis), na sua conta de nº 678015, agência 2322, do 
BRADESCO, proveniente de conta nº 3050, agência 1503, do BRADESCO, 
titularizada pela empresa TECPRO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.140; 

 Saque em espécie no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil), da conta 
14648X, agência 159, do Banco do Brasil, titulada pela empresa D LINDSAY 
LTDA – ME141; 

 Seis saques em espécie no valor total de R$747.000,00 (setecentos e quarenta e 
sete mil) da sua conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO142; 

 Um saque em espécie no valor de R$167.000,00 (cento e sessenta e sete mil) da 
conta de nº 24023, agência 4592, do BRADESCO, titularizada por KLEYTON 
ALBERT DA SILVA;143 

                                                        
135 Vide item 8.3 e 8.6 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.1 e 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 
136 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
137 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
138 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
139 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
140 Vide item 9.5 do RIF 20063 de 07/04/2016 e 1.3 do RIF 20421 de 28/03/2016 
141 Vide item 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 – página 9/17 
142 Vide itens 1.2, 1.3, 1.6, 1.8 a 1.10 do RIF 20421 de 28/03/2016 – páginas 10 e 11/17 
143 Vide item 1.4 do RIF 20421 de 28/03/2016 – página 10/17 
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 Um saque em espécie no valor de 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos) da 
sua conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, realizado por 
KLEYTON ALBERT DA SILVA144; 

 Um depósito em espécie no valor de 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos) 
feito em sua conta corrente de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, 
realizado por Amanda Vitaliano, CPF 346.433.378-77145; 

 Um pagamento de bloqueto da Caixa Econômica Federal agência 2717, no valor 
de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil), a crédito do Tribunal de Justiça de 
PE146; 

 Créditos no total de R$600.000,00 (seiscentos mil), provenientes da cobrança de 
seis títulos emitidos pela empresa A M DE PONTES PNEUS147. 

As movimentações financeiras detectadas nas contas de ARTHUR ROBERTO 
LAPA ROSAL já não deixavam margem a dúvidas de sua vinculação com o esquema 
criminoso sob exame, uma vez que ele transaciona, em ocasiões distintas, com diversas 
pessoas físicas e jurídicas cujas contas eram inarredavelmente utilizadas pela organização 
criminosa investigada, a exemplo das contas de KLEYTON ALBERT DA SILVA, TECPRO 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CÂMARA & 
VASCONCELOS, estas últimas empresas fantasmas, como se viu. 

Outro vínculo de Arthur Roberto Lapa Rosal com organização criminosa resta 
inconteste a partir das declarações prestadas por Gilberto Pereira da Silva, proprietário dos 
Postos Pais & Filhos e Posto Latot, o qual alega que as transações atípicas detectadas em 
suas contas foram efetuadas a mando de Tuta. 

Vale adiantar que as contas titularizadas pelo próprio Arthur Roberto Lapa Rosal 
foram beneficiárias de R$100.000,00 (cem mil reais) transferidos pelos operadores 
financeiros Rodrigo Morales e Roberto Trombeta, os quais confessam serem os responsáveis 
pela formação de “caixa dois” da empreiteira OAS decorrente de contratos superfaturados 
executados por aquela empreiteira. Segundo eles, referido depósito fora realizado por 
indicação de João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, um dos principais integrantes da 
ORCRIM investigada.  

Não bastassem tais argumento, o vínculo de Tuta Rosal com a organização 
criminosa em comento resta ainda mais inconteste a partir das imagens extraídas de suas 
páginas sociais no Facebook 148e Instagram149, senão vejamos: 

                                                        
144 Vide item 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 – página 10/17 
145 Vide item 1.7 do RIF 20421 de 28/03/2016 – página 11/17 
146 Vide item 1.11 do RIF 20421 de 28/03/2016 – página 12/17 
147 Vide itens 1.1 a 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 – paginas 13 e 14/17 
148 https://www.facebook.com/tuta.rosal 
149 https://www.instagram.com/tutarosal/ 
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 A Land Rover Evoque cor vermelha de placas PGH-3354/PE, a qual teria sido 
supostamente um “presente de papai” (sic), encontra-se registrada em nome da empresa MM 
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS (CNPJ 07.579.976/0001-00). Vale 
ressaltar que a MM ADMINISTRADORA, foi constituída com o nome de CIBELCRED 
FACTORING LTDA, que tinha como sócios EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e 
sua mãe RISOLETA MEIRA FREIRE. Em maio/2011 a empresa muda o nome para MM 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, EDUARDO e RISOLETA saem da sociedade 
e ingressam SEVERINA DIVANCI DE MOURA e JULIANE MACIEL DE MELO. Em 
abril/2015 muda o nome para o atual, sai JULIANA e ingressa CARLOS HENRIQUE 
GUIMARÃES BARBOSA. Em novembro/2015 sai CARLOS HENRIQUE, permanecendo 
apenas SEVERINA DIVANCI. A partir da Primeira alteração contratual (maio/2011) a 
empresa passou a declarar com endereço de funcionamento o da Av. Herculano Bandeira, nº 
399 – 2º andar – Pina/Recife/PE (mesmo endereço das empresas de EDUARDO FREIRE – 
escritório da CAMBOA CERÂMICA LTDA. e da JOCAPE ADMINISTRADORA DE 
BENS). 

Referido veículo fora apreendido, aliás, na residência de Eduardo Freire Bezerra 
Leite por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos por esse 
MM. Juízo150.  

Chamou-nos a atenção, ainda, a publicação na sua página social do Facebook da 
foto da lancha de nome “Sedução”, registro no SISGEMB sob nº 2210149134, eis que 
referida embarcação pertence a EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE. 

                                                        
150 Item 11 do Auto de Apreensão Equipe PE-02 
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Importante acrescentar, ainda, que foi apreendida na residência de Eduardo 
Freire Bezerra Leite uma agenda contendo diversas anotações, algumas das quais alusivas a 
TUTA, numa provável referência ao ora investigado, seguidas de valores, sugerindo um 
controle efetuado por aquele com relação às transações realizadas por este: 
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Também no celular apreendido na residência de ARTHUR ROBERTO LAPA 
ROSAL151 há evidências quanto ao liame dele com 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 encontrada uma foto apagada na véspera da deflagração 
da fase ostensiva da presente investigação referente à CRLV de um caminhão pertencente à 
JOCAPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., empresa que, como se viu, teve tanto 
JOÃO CARLOS quanto EDUARDO VENTOLA em seu quadro societário152. 

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.  

 

r) KLEYTON ALBERT DA SILVA,  

Na sua página social do Facebook, KLEYTON ALBERT DA SILVA se 
apresenta como “KLEYTON ROSAL” (https://www.facebook.com/kleyton.rosal), mesmo 
sobrenome de ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, embora não tenha sido percebido a 
priori nenhum vínculo de parentesco entre eles. 

                                                        
151 Item 1 do Auto de Apreensão Equipe PE-05 
152 Vide Termo de Análise Equipe PE-05 
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 Em seu nome encontram-se registrados apenas veículos antigos (dos anos de 
1995 e 2001) e ele possui endereço declarado na Rua Rio Niteroi, nº 127 – Edifício Morada 
dos Nobres, Ap. 202, Cordeiro, Recife/PE153: 

  

Em seu nome, não constam registros de vínculos empregatícios, mas ele integra 
o quadro societário da PANIFICADORA PRIMORINA LTDA (CNPJ 35.404.078/0001-
56), a qual efetivamente funcionava no local, embora sob outro CNPJ.  

Tais características são incompatíveis com as movimentações financeiras 
milionárias detectadas pelo COAF nas contas titularizadas por KLEYTON ALBERT DA 
SILVA, sempre relacionadas com outras contas utilizadas pela organização criminosa, 
especialmente com ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, a saber: 

 Receber créditos em sua conta corrente de nº 24023, agência 4592, do 
BRADESCO no valor total de R$422.877,35 (quatrocentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e setenta e sete, trinta e cinco) provenientes da conta de nº 75598-2, 
agencia 1687, do BRADESCO, titularizada por EDUARDO BEZERRA 
LEITE154; 

 Receber créditos em sua conta corrente de nº 24023, agência 4592, do 
BRADESCO no valor total de R$325.365,00 (trezentos e vinte e cinco mil, 
trezentos e sessenta e cinco) provenientes da conta do Banco do Brasil, 
titularizada pela empresa CAMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM LTDA.155; 

 Fazer transferência/depósito da sua conta corrente de nº 24023, agência 4592, do 
BRADESCO no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil), para a conta de nº 
21923-1, agência 2080, do BRADESCO, titularizada por POSTO AVENIDA 
RECIFE LTDA156; 

 Fazer transferência/depósito da sua conta corrente de nº 24023, agência 4592, do 
BRADESCO no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil), para a conta de nº 

                                                        
153 Conforme informação policial n. 209/2016-NA/DELEFIN/SR/DPF/PE 
154 Vide item 3.2 do RIF 19030 de 04/01/2016 e 1.2 do RIF 20421 de 28/03/2016 
155 Vide item 3.2 do RIF 19030 de 04/01/2016 
156 Vide item 3.2 do RIF 19030 de 04/01/2016 
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21492-2, agência 2080, do BRADESCO, titularizada por POSTO SÃO 
MARCOS LTDA157; 

 Atuando como procurador/representante legal da conta de nº 678015, agência 
4592, do BRADESCO, titularizada por ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, 
recebeu créditos no valor total de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) 
provenientes da conta nº 28226, agência 2523, do Banco do Brasil, titularizada 
pela empresa CAMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM LTDA158; 

 Atuando como procurador/representante legal da conta de nº 678015, agência 
4592, do BRADESCO, titularizada por ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, 
recebeu créditos no valor total de R$13.184,00 (treze mil, cento e oitenta e 
quatro) provenientes da conta de nº 841498, agência 1232, do BRADESCO 
titularizada pela empresa LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 159; 

 Atuando como procurador/representante legal da conta de nº 678015, agência 
4592, do BRADESCO, titularizada por ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, 
recebeu créditos no valor total de R$97.000,00 (noventa e sete mil) provenientes 
da conta de nº 4230949, agência 3114, do BRADESCO titularizada pela empresa 
LTA BRASIL LTDA160; 

 Atuando como procurador/representante legal da conta de nº 678015, agência 
4592, do BRADESCO, titularizada por ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, 
recebeu créditos no valor total de R$100.000,00 (cem mil) provenientes da conta 
de nº 410268, agência 785, do BRADESCO titularizada por JOSE 
LINDINALDO DE ANDRADE GUERRA161; 

 Atuando como procurador/representante legal da conta de nº 678015, agência 
4592, do BRADESCO, titularizada por ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, 
recebeu créditos no valor total de R$28.000,00 (vinte e oito mil) provenientes da 
conta de nº 20-5, agência 785, do BRADESCO titularizada por L & J 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; 162 

 Saque em espécie no valor de R$167.000,00 (cento e sessenta e sete mil), feito 
em sua conta de nº 24023, agência 4592, do BRADESCO, por ARTHUR 
ROBERTO LAPA ROSAL163; 

 Saque em espécie no valor de R$107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos) da 
conta de nº 678015, agência 4592, do BRADESCO, titularizada por ARTHUR 
ROBERTO LAPA ROSAL164; 

 Realizar saques em espécie da sua conta de nº 24023, agência 4592, do 
BRADESCO, nos valores de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) e 
R$148.000,00 (cento e quarenta e oito mil)165; 

                                                        
157 Vide item 3.2 do RIF 19030 de 04/01/2016 
158 Vide item 8.3 e 8.6 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
159 Vide item 8.3 e 8.6 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
160 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
161 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
162 Vide item 8.3 do RIF 20063 de 07/04/2016, e 1.1 do RIF 20421 de 28/03/2016 
163 Vide item 1.4 do RIF 20421 de 28/03/2016 
164 Vide 1.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 
165 Vide itens 2.1 e 2.3 do RIF 20421 de 28/03/2016 – Página 12/17 
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 Saque em espécie no valor de R$133.000,00 (cento e trinta e tres mil) da sua 
conta de nº 24023, agência 4592, do BRADESCO, realizado por ANDRE 
GAMA DA SILVA166; 

 Ser o terceiro beneficiário de recursos oriundos da emissão de títulos emitidos 
pela empresa A. M. DE PONTES PNEUS, nos valores de R$100.000,00 (cem 
mil), em 26/08/11; R$60.000,00 (sessenta mil), em 15/08/12; R$60.000,00 
(sessenta mil), em 16/08/12167. 

Tais movimentações são flagrantemente incompatíveis com a atividade de 
gerente de padaria, que o próprio KLEYTON alegou em suas declarações: 

“(...) QUE trabalha na panificadora de seu pai, como gerente; QUE nunca 
havia tido problemas de ordem legal antes; QUE nunca foi preso ou processado; 
QUE não tem salário fixo, mas tira na padaria uns dois mil reais por mês; QUE 
além dessa atividade tem um caminhão que utiliza para vender água mineral; 
QUE consegue mais uns dois mil por mês com o caminhão;(...)” 

 As informações encaminhadas pelo COAF noticiam que as movimentações 
atípicas detectadas nas contas de KLEYTON ALBERT DA SILVA teriam sido efetuadas 
por intermédio de seu suposto primo, ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL, conforme se 
verifica abaixo. Vale salientar que não foi encontrado, entretanto, que não foi encontrado 
nenhum vínculo de parentesco entre eles.  

  
 

                                                        
166 Vide item 2.5 do RIF 20421 de 28/03/2016 – Página 13/17) 
167 Vide itens 2.1 a 2.3 do RIF 20421 de 28/03/2016 – Páginas 13/17 à 15/17 
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Indagado com relação a essas movimentações, o próprio KLEYTON confirmou 
que, a despeito de em seu nome, elas teriam sido realizadas por ARTHUR ROBERTO LAPA 
ROSAL168: 

 

Diante do exposto, há fundados indícios de que KLEYTON ALBERT DA 
SILVA atue como “laranja” da organização criminosa, emprestando sua conta para 
movimentação de recursos espúrios, tendo ao menos, aceitado o risco de tanto. Também 
restou provado que foi ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL o verdadeiro responsável pelas 
movimentações nela ocorridas. 

Como se vê, também foram beneficiários das transações havidas nas contas de 
KLEYTON outros membros da organização criminosa ora apurada, como EDUARDO 
FREIRE BEZERRA LEITE e PAULO CÉSAR DE BARROS MORATO (por intermédio 
de suas empresas CÂMARA & VASCONCELOS e LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO). 

                                                        
168 Vide Termo de Declarações de KLEYTON ALBERT DA SILVA 
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VII – OS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO ESPECÍFICOS 

PERPETRADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

INVESTIGADA 

Conforme já exaustivamente repisado nesta peça, os integrantes da organização 
criminosa examinada, que tem dentre os seus principais expoentes as pessoas de JOÃO 
CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e 
APOLO SANTANA VIEIRA, associaram-se de forma permanente, estável e estruturada, 
com o propósito de escamotear a localização, disposição, origem, natureza de bens, valores 
ou direitos provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Para tanto, valiam-se 
das contas de interpostas pessoas – via de regra, “laranjas” ou de empresas de fachada ou 
fantasmas – a fim de fazerem circular tais montantes de origem suspeita. 

Até o presente momento, o esquema criminoso foi apresentado de maneira 
genérica, de forma a demonstrar a existência da organização criminosa, sua permanência, 
estabilidade, e, principalmente, o seu modus operandi. 

A partir de compartilhamentos de prova obtidos com outras investigações em 
trâmite perante o Supremo Tribunal Federal e a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, foi possível 
identificar eventos de lavagem de dinheiro específicos e distintos em que se teria utilizado o 
esquema criminoso em tela, corroborando, assim, o fim delitivo para o qual era voltado o 
grupo criminoso ora investigado, bem como evidenciando o envolvimento de cada integrante 
na estrutura da ORCRIM.  

Passemos, assim, à análise de cada um desses eventos delituosos específicos: 

a) Representações Criminais n. 5032688-05.2015.404.7000 e 5032694-

12.2015.404.7000 – JF/PR 

Os procedimentos em epígrafe dizem respeito à homologação de acordos de 
colaboração premiada firmados pela Procuradoria da República no Paraná com Roberto 
Trombeta e Rodrigo Morales, operadores financeiros que se valiam das contas bancárias de 
suas empresas para realizar retiradas em espécie a mando de diversas empreiteiras, conforme 
ambos confirmam em suas declarações:  
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Para tanto, Roberto Trombeta e Rodrigo Morales faziam uso das contas das 
seguintes empresas: MANWIN LOGÍSTICA, REFORMA DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS AUTOMOBILÍSTICOS LTDA., MANWIN SERVIÇOS E 
PARTICIPAÇÕES. LTDA., MANWIM HIUNDAI SERVIÇOS AUTOMOBILÍSTICOS 
LTDA., HEDGE CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA., HEDGE AUDITORIA CONTÁBIL SS. LTDA., entre outras.  

Segundo os colaboradores, com o passar do tempo, começaram a utilizar pessoas 
que atuavam no mercado financeiro com a venda de dinheiro em espécie, que funcionava da 
seguinte forma: os “vendedores” entregavam o dinheiro vivo aos compradores; em 
contrapartida, Roberto Trombeta e Rodrigo Morales faziam as transferências dos valores 
correspondentes para as contas das pessoas físicas e jurídicas indicadas pelos “vendedores”, 
simulando um contrato fictício para justificar tais repasses.  

Os colabores indicaram, ainda, que uma das pessoas que atuaria com a venda de 
dinheiro em espécie nos moldes acima expostos era João Carlos Lyra Pessoa de Mello 
Filho, a saber: 

 

 

Convém ressaltar, nesse diapasão, que João Carlos Lyra é proprietário 
atualmente de uma factoring – a JCL Factoring Fomento Mercantil Ltda. – e já fora sócio 
de outra – a Stone Consultoria e Serviços Ltda. – as quais lhe possibilitam retirar altas 
somas em espécie sem chamar a atenção dos órgãos de controle ou dos setores de 
compliance.  
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Demais disso, consoante diversas declarações colhidas nos autos, muitas vezes, 
João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho exigia que os pagamentos dos empréstimos por ele 
efetuados, acrescidos dos juros, ocorressem em espécie169. 

Vale ressaltar que os valores utilizados pelos operadores financeiros para a 
compra de dinheiro em espécie decorriam de contratos fictícios firmados entre as empresas 
pertencentes ao GRUPO HEDGE, de propriedade dos operadores Rodrigo Morales e 
Roberto Trombeta, com as empreiteiras OAS, UTC e Grupo Suarez, todas elas executoras 
de contratos de obras públicas, conforme eles confessam no Termo de Colaboração 1. 

Também em seus depoimentos prestados no interesse do presente inquérito 
policial, Rodrigo Morales e Roberto Trombeta esclareceram como teria se iniciado esse 
serviço de geração de dinheiro para caixa dois das empreiteiras, a saber: 

 

 

A fim de corroborar suas alegações, os colaboradores entregaram à Justiça 
Federal do Paraná diversos comprovantes de transferências realizadas a mando de João 
Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho como pagamento pelo montante em espécie adquirido, 
que remontam a mais de R$ 14 milhões de reais entre os anos de 2010 a 2014.  

Chama a atenção que, dentre os beneficiários de recursos indicados por João 
Carlos Lyra, estão diversas pessoas físicas e jurídicas investigadas no bojo do presente 
inquérito policial, conforme se vê da planilha sintética apresentada pelos colaboradores: 

                                                        
169 Nesse sentido, vide as declarações de Carlos Roberto de Macedo e João Victor de Albuquerque Santos 
Sobral 
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Conforme se observa da planilha, só as contas da Câmara & Vasconcelos 
Locação e Terraplanagem foram beneficiárias de R$ 2.175.000,00 no período de setembro 
de 2010 a maio de 2011, decorrentes do esquema criminoso em tela.  

O próprio João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho recebeu quase R$ 2,850 
milhões em seu próprio nome, ao passo que Eduardo Freire Bezerra Leite foi beneficiário 
de R$ 1,360 milhão, se considerarmos as pessoas jurídicas a ele atreladas (Camboa 
Cerâmica Ltda. e Cidell Cred Factory Ltda. - atualmente denominada MM 
Administradora e Gestora de Bens Ltda.).  

Também chama atenção a quantidade de favorecidas relacionadas a postos de 
combustíveis, uma vez que o Sr. João Carlos Lyra não é, nem nunca foi, sócio de qualquer 
empresa que atuasse no ramo. Assim, e tendo em vista as declarações dos colaboradores no 
sentido de que ele se dizia proprietário de postos de gasolina, é bem provável que ele o seja, 
porém de forma oculta. 


