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15°OFÍCIO (7° Ofício de Combate à Corrupção)
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Autos n° 49077-70.2015.4.01.3400 (Inquérito 194/2012)

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 10' VARA DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

signatário, vem à honrosa presença de Vossa Excelência, no exercício de suas atribuições

institucionais (CF, art. 129, I), oferecer

DENÚNCIA

em desfavor de

1) FAYED ANTOINE TRABOULSI, portador do CPF: 045,927.298-

54, libanês naturalizado brasileiro, filho de ANTOINE ASSAF

TRABOULSI e GEORGETTE ANTOINE TRABOULSI, nascido em

28/02/1961, portador do TÍTULO DE ELEIT R nO00.096.653.020-70,

residente na SQN 212, Bloco G,APT 611;
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2) MARCELO TOLEDO WATSON, portador do CPF 512.518.411.04

e do TÍTULO DE ELEITOR: 00.092.457.020-70, filho de MURILLO

TORRENTS WATSON e WANDA DE ALCKMIN TOLEDO WATSON,

nascido em 20/06/1969, natural do RIO DE JANEIRO-RJ, residente na

SHIS QI 26 CONJUNTO 07,CASA 01, LAGO SUL, BRASÍLIA - DF,

CEP 71655-050, Telefone (61) 3223-2790 ou CONDOMÍNIü

ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO, CONJUNTO D, CASA 44, SETOR

HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA - DF, CEP 71680-

365;

3) CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA, brasileiro, nascido em

BRASÍLIA-DF, aos 06/03/1974, filho de JOAO CARLOS MARZOLA e

MARIA DE JESUS ROCHA MARZOLA, portador do CPF nO

634.989.951-20 e TÍTULO DE ELEITOR nO 00.102.038.920-38,

residente na SHIGS 707, BLOCO G, CASA 47, ASA SUL, BRASÍLIA-

DF, CEP 70351-707, Telefone (61) 3443-6338 ou CRS 509, BLOCO C,

LOJA 65/67, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP 70360-530 ou SHS

QUADRA 6, BLOCO B, APARTAMENTO 610, BUSINESS

CONVENTION HOTEL E FLATS - BRASIL XXI, ASA SUL,

BRASÍLIA - DF, CEP 70322-915;

4) FLAVIO JUNIOR DE CARVALHO, brasileiro, nascido em

BRASÍLIA-DF, aos 18/10/1961, filho de MARIONITA TEIXEIRA

CARVALHO, portador do CPF nO 244.818.151-91 e TÍTULO DE

ELEITOR nO 0000920152003, residente no SETOR SHIS QI
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CHACARA, 16, A, LAGO SUL, BRASILIA, DFCEP: 71660200

Telefone: (061) 33672274;

5) FRANCISCO DE MELO DA CRUZ, brasileiro, portador do CPF nO

515.945.011-49, nascido em 21/07/1969, filiação desconhecida, residente

no SETOR SHIS Ql 07 CONJUNTO 01, S N, CASA 01, LAGO SUL,

BRASÍLIA, DF CEP: 71615210 Telefone: (061) 33517530;

6) LOUIS ANTOINE TRABOULSI, portador do CPF: 059.465.438-65,

nascido em 25/08/1964, filho de GEORGETTE ANTOINE

TRABOULSI, residente na SHN QUADRA 02, BLOCO A, LOJAS

146/150, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70702-010 ou RUA 9,

QUADRA G20, LOTE 04, SETOR MARISTA, GOIÂNIA - GO, CEP

74150-130, Telefone (61) 3328-2115;

7) CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO,

brasileiro, nascido em BRASÍLIA-DF, aos 19/03/1986, portador do

TÍTULO DE ELEITOR nO 00.191.893.420-62, filho de MARCO

ANTONIO DE CARVALHO e GLAUCIA DE FATIMA ROCHA

MARZOLA DE CARVALHO, residente na SHIGS 707, BLOCO G,

CASA 47, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP 70351-707, Telefone (61)

8406-4333 ou QR 405, CONJUNTO 4, CASA 3, SAMAMBAIA

NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 72319-204 ou CSB 03, LOTE 02/06,

APARTAMENTO 406, EDIFÍCIO A ULCO, TAGUATINGA SUL,

BRASÍLIA - DF, CEP 72015-935;
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8) MOZART MEDEIROS FILHO, brasileiro, portador do CPF:

416.893.801-87, portador do TÍTULO DE ELEITOR nO00.135.624.420-

46, nascido em UNAÍ-MG, aos 21/02/1970, filho de MOZART

LOURENÇO MEDEIROS e MARlA CONCEICAO AZEVEDO,

residente na AVENIDA CENTRAL ÁREA ESPECIAL 19, BLOCO A,

APARTAMENTO 301, EDIFÍCIO MÔNICA PINHEIRO, NUCLEO

BANDEIRANTE, BRASÍLIA - DF, CEP 71710-585, Telefone (61)

39645536 ou CLN 211, BLOCO A, LOJA 70, ASA NORTE, BRASÍLIA

- DF, CEP 70863-510;

9) GUTEMBERGUE SANTIAGO DO NASCIMENTO, brasileiro,

portador do CPF nO 012.951.211-74, TÍTULO DE ELEITOR nO

00.208.684.520-62, nascido em PORTO VELHO-RO, aos 24/01/1986,

filho de ALBINO PAULO DO NASCIMENTO e SELMA FRANCISCA

SANTlAGO DO NASCIMENTO, residente na QUADRA 03,

CONJUNTO B, LOTE 11, APARTAMENTO 105, SETOR DE

INDÚSTRIAS BERNARDO SAYÃO (NÚCLEO BANDEIRANTE),

BRASÍLlA - DF, CEP 71736-302, Telefone (61) 3323-1218 ou

QUADRA 604, CONJUNTO 08, LOTE 12, CASA 32, RECANTO DAS

EMAS, BRASÍLlA - DF, CEP 72640-408 ou SHIS QI 11, CONJUNTO

3, CASA 12, SETOR DE HABITAÇÔES INDIVIDUAIS SUL,

BRASÍLIA - DF, CEP 71625-230;

10) SANJER INÁCIO DA SILVA, brasileiro, portador do CPF nO

957.381.181-20, TÍTULO DE ELEITOR nO00.165.221.520-03, nascido

em GOIÃNIA-GO, aos 06/11/1982, filho de PEDRO INACIO DA SI
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e MARIA MADALENA DA SILVA, residente na EPTG QE 02, BLOCO

A-14, APARTAMENTO 203, QUADRA ECONÔMICAS LÚCIO

COSTA, BRASÍLIA - DF, CEP 71100-064, Telefone (61) 7814-5780 ou

RUA JOSÉ RORIZ, SHIS, QUADRA 02, LOTE 01, LUZIÂNIA - GO,

CEP 72812-550 ou QR 518, CONJUNTO E, CASA 03, SANTA MARIA,

BRASÍLIA - DF, CEP 72548-805 ou QUADRA QC 14, RUA K, CASA

19, JARDINS MANGUEIRAL (SÂO SEBASTIÂO), BRASÍLIA - DF,

CEP 71699-785;

11) ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, brasileira, portadora do

CPF nO038.484.681-58, TÍTULO DE ELEITOR nO00.211.958.120-11,

nascida em BRASÍLIA-DF, aos 19/09/1988, filha de SALVADOR

OLIVEIRA e ODETE BARBOSA DANTAS, residente na SHIGS 707,

BLOCO G, CASA 47, ASA SUL, BRASILIA - DF, CEP 70351-707,

Telefone (61) 3443-6338 ou CLN 211, BLOCO A, APARTAMENTO

215, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70863-510 ou VILA REAL,

RUA F, CASA 14, ARAPOANGA (pLANALTINA), BRASÍLIA - DF,

CEP 73368-642;

12) IVANISE KIECHALOSKI, brasileira, portadora do CPF nO

581.645.379-34, TÍTULO DE ELEITOR nO00.006.540.106-98, nascida

em PORTO ALEGRE-RS, aos 11/05/1951, filha de JOSÉ

KIECHALOSKI e MARIA TERESINHA KIECHALOSKI, residente na

SQSW 100, BLOCO G, APARTAMENTO 107, SETOR SUDOESTE,

BRASILIA - DF, CEP 70670-017, Telefone (61) 3327-7085 ou

AVENIDA GETULIO VARGAS 1271 - 1903, MENINO DEUS, POR
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ALEGRE - RS, CEP 90150-005 ou AVENIDA VISCONDE DE

GUARAPUAVA, 4326, APARTAMENTO 64, CENTRO, CURITIBA -

PR, CEP 80250-220;

13) MARCOS NEVES BRESAOLA, brasileiro, portador do CPF nO

106.894.577-07, TÍTULO DE ELEITOR nO00.259.544.514-81, nascido

em ALENQUER-PA, aos 01/09/1985, filho de BRENNO SERGIG

BRESAOLA JUNIOR e ELOIZA NEVES BRESAOLA, residente

QUADRA 02, CONJUNTO B, LOTE 15, LOJA 02, SETOR DE

INDPUSTRIAS BERNARDO SAYÃO (NÚCLEO BANDEIRANTE),

BRASÍLIA - DF, CEP 71736-202 ou SHIGS QUADRA 707, BLOCO G,

CASA 47, ASA SUL, BRASÍLIA- DF, CEP70351-707 ou RUA VASCO

DA GAMA, 8, ITAQUARI, CARIACICA - ES, CEP 29151-460,

Telefone (27) 3396-8333;

14) FLAVIA PERALTA DE CARVALHO, brasileira, portadora do CPF

nO 004.186.041-18, TÍTULO DE ELEITOR nO 00.163.901.020-54,

nascida em BRASÍLIA-DF, aos 10/10/1984, filha de FLAVIO JUNIOR

DE CARVALHO e de LILIANE PERALTA DE CARVALHO, residente

na RUA 31 SUL, LOTE 08, APARTAMENTO 703 B, SUL (ÁGUAS

CLARAS), BRASÍLIA - DF, CEP 71929-720, Telefone (61) 81894369 ou

SHIS QI 25, CHÁCARA 16, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS

SUL, BRASÍLIA - DF, CEP 71660-735 ou RODOVIA DF - 250 KM 2,5,

CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS 3, CONJUNTO J, CASA

09, REGIÃO OS LAGOS (SOBRADINHO), BRASÍLIA - DF, CEP

73255-902;
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15) LUIZ ROMILDO DE MELO, brasileiro, portador do CPF nO

120.919.521-68, TÍTULO DE ELEITOR nO00.040.278.220-54, nascido

em IJUÍ-RS, aos 22/07/1957, filho de THEOIDES LUCAS DE MELLO e

DONADILA TABILE DE MELLO, residente na QUADRA 07,

CONJUNTO E, CASA 50, SOBRADINHO, BRASILIA - DF, CEP

73035-075, Telefone (61) 3536-6590 ou AR 11, CONJUNTO 05, CASA

13, SETOR OESTE (SOBRADINHO II), BRASÍLIA - DF, CEP 73060-

205;

16) LUIS FERNANDO CASSELA, brasileiro, portador do CPF nO

115.268.488-48, TÍTULO DE ELEITOR nO01.798.598.601-24, nascido

PIRACICABA-SP, aos 30/09/1969, filho de ANTONIO LUIZ CASSELA

e MARIA ODINEY TORCHETTO CASSELA, residente no SETOR

SHTN TRECHO 02 LOTE 03, BLOCO I, APARTAMENTO 101, ASA

NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70800-230, Telefone (61) 8161-9870 ou

QI 20, BLOCO A, APARTAMENTO 301, GUARÁ I, BRASÍLIA - DF,

CEP 71015-016 ou AVENIDA PROFESSOR ALBERTO VOLLET

SACHS 599, BLOCO C 3, APARTAMENTO 22, NOVA AMÉRICA,

PIRACICABA - SP, CEP 13417-670;

17) MÁRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI, brasileira,

portadora do CPF nO 244.498.061-15, TÍTULO DE ELEITOR nO

00.011.042.220-54, nascida em SÁO PAULO-SP, aos 12/01/1962, filha

de LAZARO FLAUSINO e MARLENE FARIA DE FLAUSINO,

residente na SHIS QL 24, CONJUNTO 04, CASA 18, SETOR D
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HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, BRASÍLIA - DF, CEP 71665-045,

Telefone (61) 3367-4429 ou SQN 313, BLOCO F, APARTAMENTO

404, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70766-060 ou SQN 315,

BLOCO A, APARTAMENTO 507, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP

70774-010 ou CLN 116, BLOCO B, LOJA 6, ASA NORTE, BRASILIA-

DF, CEP 70773-520;

18) SANDRA MARIA DA SILVEIRA, brasileira, portadora do CPF;

583.186.406-59, TÍTULO DE ELEITOR nO00.851.106.802-05, nascida

em COMENDADOR GOMES-MG, aos 23/08/1968, filha de ANTONIO

JACOB DA SILVEIRA e IZABEL QUEIROZ DA SILVEIRA, residente

na CCSW 2, LOTE 04, APARTAMENTO 237, SETOR SUDOESTE,

BRASÍLIA - DF, CEP 70680-270, Telefones (61) 8414-3050 ou SHIS QI

05, CONJUNTO 12, CASA 07, SETOR DE HABITAÇÕES

INDIVIDUAIS SUL, BRASÍLIA - DF, CEP 71615-120 ou CCSW 2,

LOTE 4, APARTAMENTO 538, SETOR SUDOESTE, BRASÍLI - DF,

CEP 70680-270;

19) PAULO CESAR BOBERG BARONGENO, brasileiro, portador do

CPF nO 147.825.578-17, TÍTULO DE ELEITOR nO02.518.745.901-16,

nascido em SÃO PAULO-SP, aos 17/07/1975, filho de ESTEVAO

BARONGENO e IARA BOBERG BARONGENO, residente na CCSW

02, LOTE 04, APARTAMENTO 538, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA -

DF, CEP 70680-270 ou QNE 33, CASA 24, TAGUATINGA NORTE,

BRASÍLIA - DF, CEP 72125-330 ou CCSW 2, LOTE 4,

APARTAMENTO 237, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA - DF, C
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70680-270 ou CNB 10, LOTE 05, APARTAMENTO 401,

TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 72115-105 ou QSA 21,

CASA 12, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP 72015-210 ou

AVENIDA ARRUDA BOTELHO, 490, APARTAMENTO 122, ALTO

DE PINHEIROS, SÃO PAULO - SP, CEP 05466-000, Telefone (11)

3259-1375;

20) SYLVIO COSTA JUNIOR, brasileiro, portador do CPF nO

213.730.941-68, TÍTULO DE ELEITOR nO00.021.915.720-11, nascido

em BRASÍLIA-DF, aos 31/10/1960, filho de SYLVIO COSTA e de ANA

PEREIRA LEAL E COSTA, residente na SQSW 105, BLOCO F,

APARTAMENTO 417, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70670-426,

Telefone (61) 9929-0037 ou QMSW 06, LOTE 01, BLOCO A,

APARTAMENTO 103, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA - DF, CEP

70680-603 ou QMSW 05, LOTE 04, APARTAMENTO 212, SETOR

SUDOESTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70680-500;

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir descritas.

*Ressaltamos, preliminarmente, que a presente denúncia baseou-se majoritariamente no Relatório da l. Autoridade Policial.

Outrossim, foram utilizados diversos trechos do copioso relatório, o qual descreveu de maneira clara e objetiva todos os

meandros c condutas de cada um dos réus.

1 - SÍNTESE DA OPERAÇÃO MIQUÉIAS

1.1 - O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES
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A denominada "Operação Miquéias" originou-se a partir de duas

investigações inicialmente desconexas e que atualmente encontram-se nos inquéritos policiais nO

194/2012 e 148/2013 (tramitando conjuntamente) as quais, preliminarmente, se explica (de

maneira genérica, sem o intuito de esgotar os atos praticados/pessoas envolvidas, o que será feito

ao longo das denúncias) para que melhor se situe o leitor.

1.1.1 - O INQUÉRITO 194/2012 (autos n° 49077-70.2015.4.01.3400)

Trata-se de investigação instaurada em 19/05/2009 pela Polícia Civil do

Distrito Federal sob o nO 16/2009-DECO a partir do Relatório de Inteligência nO 106D60/2008

DIPO/DEPATE/PCDF (fls. 1l-verso/65-verso).

Através de tal relatório observou-se que diversas empresas situadas em

Brasília apresentavam movimentações financeiras vultosas incompatíveis com suas capacidades

econômicas, além de que constavam os mesmos sócios em seus quadros sociais (muitos deles
\

'. obviamente "laranjas", já que pessoas de baixa renda, a despeito das quantias milionárias

movimentadas em "suas" empresas) e que estavam cadastradas nos mesmos endereços.

Tais empresas recebiam créditos de pessoas físicas e/ou jurídicas situadas

em diversas Unidades da Federação cujas atividades não guardavam qualquer vínculo aparente

com os objetos sociais das empresas investigadas, créditos estes que terminavam,

invariavelmente, sendo sacados em espécie por integrantes da organização criminosa:

Após o acompanhamento de diversos saques efetuados pelos investigados,

a Polícia Civil do DF concluiu que as quantias terminavam sempre na pessoa de FAYED

ANTOINE TRABOULSI, o qual foi identificado, posteriormente, como um dos "cabeças" da

organização criminosa.

Ato contínuo, procedeu-se ao monitoramento telefônico da quadrilha

(autos nO 2009.01.1.069759-2, numeração atual 49098-46.2015.4.01.3400) restando cristal"
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que FAYED TRABOULSI era um de seus líderes. Observou-se ainda, a partir desta diligência,

que havia vazamentos em relação à investigação o que permitiu que os denunciados escondessem

diversas provas.

Assim, considerando os braços da organização criminosa dentro da Polícia

Civil do Distrito Federal, decidiu-se pela continuidade das investigações pela Polícia Federal,

mediante autorização do Juízo e do Ministro da Justiça (ressaltando que esta última demorou

aproximadamente três anos para ser concedida), momento no qual o antigo IPL 016/2009-PCDF

foi retombado, passando a consubstanciar o IPL na 194/2012-SR/DPF/DF (atualmente nos autos

na 49077-70.2015.4.01.3400).

Dada a mencionada demora no trânsito do apuratório entre os órgãos

policiais, foram necessárias diligências visando comprovar a continuidade das atividades

criminosas, as quais demonstraram que as fraudes permaneciam sendo praticadas, utilizando-se o

mesmo modus operandi.

Em apertada síntese, o esquema criminoso dava-se da seguinte forma:

Créditos de
recursos
ilícitos

Cooptação de
"laranjas"
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Percebeu-se que o elaborado esquema de lavagem de dinheiro liderado por

FAYED ANTOINE TRABOULSI desmembrava-se em diversas células menores, todas com

atuação similar, sendo o segundo homem da célula até então investigada CARLOS EDUARDO

ROCHA MARZOLA (apelidado "Pimenta").

Identificou-se, ainda, FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO (apelidado

"Crente") como sendo o segundo na hierarquia em outras dessas células, para a qual foi

instaurado o IPL nO294/2012 (autos nO49078-55.2015.4.01.3400), ainda em fase de investigação.

E mais, restou esclarecido que, ao lado de FAYED também coordena a

organização criminosa MARCELO "TOLEDO" WATSON, ex-policial civil aposentado com

grande influência no GDF e um dos suspeitos pelo vazamento das investigações em conjunto

com os Delegados da Polícia Civil do DF SANDRA MARIA DA SILVEIRA e PAULO CÉSAR

BOBERG BARONGENO, ambos investigados e denunciados no âmbito da Operação Infiltrados

(perante a Justiça do Distrito Federal) pelos crimes de ameaça, desacato e violação do sigilo

funcional. SANDRA MARIA também fora denunciada frente ao Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e Territórios, conjuntamente a FAYED, por crime de corrupção, uma vez demonstrado

que este transferira àquela R$ 50.000,00 em troca de seus serviços.

Além das duas células mencionadas, há evidências de outras, todas

comandadas por FAYEDrrOLEDO, além de terem sido obtidos nomes e provas de diversos

"laranjas", que ofereciam seus nomes para que as empresas/contas bancárias fossem criadas, e de

pessoas responsáveis por realizar os saques nas referidas contas bancárias.

Neste Inquérito restou claro que a quadrilha dirigida por

FAYEDrrOLEDO atua como verdadeira "branqueadora de capitais" de terceiros. Porém não é

só, já que, como será demonstrado a seguir, a organização criminosa também lavava dinheiro

fruto de crimes próprios, entre eles as fraudes identificadas no âmbito do IPL nO 148/2013

(atualmente autos nO49075-03.2015.4.01.3400), todas tendo como base a presa localizada na

SHIS QI 19, conjunto 04, casa 19, Lago Sul, de propriedade de FAYED.
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Este inquérito foi instaurado em 31/01/2013 a partir de auditoria feita pelo

Ministério da Previdência Social em aplicações financeiras de Regimes Próprios de Previdência

Social de municípios (RPPS).

Naquela ocasião constatou-se que diversos municípios estavam aplicando,

a partir de supostas "empresas de consultoria financeira", os recursos de seus RPPS em fundos

de investimento de crédito privado pouco atrativos, resultando em sérios prejuízos.

Uma das supostas empresas de consultorias citadas foi a INVISTA

INVESTIMENTOS INTELIGENTES, situada à SHIS QI 19, conjunto 04, casa 19, Lago Sul, e

que ofereceu, à época, gratuitamente inclusive quanto às despesas de transporte de suas cidades

de origem para Brasília, o encontro de vários gestores de RPPS a título de "treinamento" visando

preparar candidatos para realizarem exames de Certificação Profissional, a qual é exigida de

gestores de RPPS pelo Ministério da Previdência Social.

Tendo em vista o envolvimento da empresa acima mencionada em ambos

os apuratórios, determinou-se o compartilhamento de provas entre os Inquéritos Policiais

(194/2012 e 148/2013) para continuidade conjunta das investigações.

Desta feita, apurou-se que a INVISTA INVESTIMENTOS

INTELIGENTES jamais existiu legalmente, sendo mera sociedade de fato, uma vez que não

consta contrato social e/ou registro no CNPI.

Esta empresa era utilizada por seus proprietários; FAYED ANTOINE

TRABOULSI, MARCELO TOLEDO WATSON, CARLOS EDUARDO CARNEIRO LEMOS e

GUILHERME OLIVA SOUZA e demais componentes da organização criminosa para cooptar

prefeitos/gestores de fundos de RPPS para que estes aplicassem os r sos dos respectivos

institutos previdenciários em fundos de investimento por ela indicados
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Esta primeira fase, de busca de investidores, era realizada por meio de

"pastinhas", geralmente mulheres muito bonitas que visitavam os prefeitos e apresentavam-lhes

os fundos de investimento e/ou "lobistas" que, por meio de sua influência política,

intermediavam reuniões entre os membros da organização criminosa e figuras políticas, além de

contar com a participação de Auditor Fiscal da Receita Federal que vazava informações

privilegiadas. Uma vez feito o contato, os prefeitos/gestores eram corrompidos por meio do

oferecimento de retorno financeiro pessoal (geralmente em um percentual da quantia investida) e

acabavam por concordar em investir nos fundos apresentados pela INVISTA.

Ocorre que tais fundos demonstravam-se investimentos pouco atrativos à

medida que passavam a sofrer desvalorização nos valores das cotas decorrentes da contabilização

de provisões de perdas por problemas de liquidez e/ou pedidos de recuperação judicial dos

emissores dos títulos privados que compunham suas carteiras, causando severos prejuízos ao

patrimônio dos seus investidores, no caso, os Regimes Próprios de Previdência Social de

municípios (RPPS).

Paralelamente, um outro braço da organização criminosa também

estruturava e geria esses fundos de investimento, de forma a lucrar com as aplicações financeiras

inadvertidas realizadas pelas entidades previdenciárias, já que empresas que se encontravam em

dificuldades financeiras e necessitavam de capital de giro procuravam a organização criminosa a

fim de que papéis por elas emitidos fossem inseridos em fundos de investimento geridos por

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM's) e Corretoras de Títulos e Valores

Mobiliários (CTVM's) associadas à organização criminosa.

Em contrapartida, essas empresas repassavam parte dos recursos recebidos

dos fundos de investimento, por meio de transferências para as contas bancárias das mesmas

empresas de fachada citadas no âmbito do IPL 194/2012, onde eram, ao final, sacadas em

espécie. Parte desses valores era, então, direcio da ao Prefeito ou gestor do RPPS que realizara

a aplicação, como pagamento da corrupção.
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Assim, por meio de um acerto prévio entre as gestoras dos fundos de

investimento, as empresas emissoras dos valores mobiliários (que integrariam as carteiras dos

mesmos fundos) e a INVISTA INVESTIMENTOS INTELIGENTES, todas as pessoas

envolvidas garantiam seus lucros, tudo às expensas dos Regimes Próprios de Previdência

"investidores":

• As gestoras de fundos de investimentos eis que aumentam seus lucros conforme a

quantidade de recursos em seus fundos, já que são remuneradas pela taxa de

administração, que se consubstancia num percentual fixo a incidir sobre todo o

patrimônio do fundo. Assim, quanto maior o patrimônio do fundo, maior a taxa a

ser recebida pela gestora. Tais fundos eram geridos pela INVISTA, de forma que

esta parte dos lucros acabava por pertencer aos membros da organização

criminosa;

• As empresas emissoras pois buscavam se capitalizar por meio da emissão de

valores mobiliários, que passavam a integrar as carteiras dos fundos de

investimento. Via de regra, tais firmas apresentavam dificuldades financeiras ou

um alto grau de comprometimento de seu patrimônio, de forma a tornar inviável

ou pouco provável a obtenção de um empréstimo bancário ou outra forma de

concessão de capital giro, razão pela qual a emissão de valores mobiliários se

afigurava uma alternativa interessante para reunir o capital necessário às suas

atividades;

• à INVISTA INVESTIMENTOS INTELIGENTES cabia captar os recursos dos

RPPS, o que era feito a pretexto de prestar uma espécie de consultoria financeira

aos RPPS, "auxiliando-os" a possuírem uma carteira de investimentos rentável e

diversificada, consultoria esta que era prestada "do avesso", indicando os "fundos

podres" acima mencionados em troca de uma remuneração que,

demonstrado, era prestada pelas empresas a partir dos aportes recebidos; e
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• os prefeitos/gestores pois recebiam "contraprestações" pagas pela INVISTA

INVESTIMENTOS INTELIGENTES.

2. Do críme antecedente - Tráfico de Drogas

O crime antecedente está devidamente comprovado, uma vez que tramita

na 7a Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o processo 2529/2012 - Inquérito

Policial 198/2012 (Operação Pioneiros) - no qual se investiga uma quadrilha de traficantes de

drogas.

Embora o delito de tráfico e de associacão para o tráfico não seja objeto da

presente imputação, importa destacar alguns elementos de prova obtidos naqueles autos, nos

termos do art. 2°, ~1°, da Lei 9.613/1998.

Após análise das informações sobre a referida quadrilha, representou-se

pelo compartilhamento das provas colhidas nos autos daquele inquérito, em especial as

informações referentes ao sigilo bancário e fiscal, bem como as transcrições de mensagens

telemáticas e interceptações telefônicas dos suspeitos. O compartilhamento foi deferido pelo

Excelentíssimo Juiz ALMIR ABIB TAJRA FILHO.'

Verificou-se que a pessoa identificada como sendo HELIO - que segundo

informações colhidas pela Superintendência do Piauí, seria um lavador de dinheiro dos

traficantes ENOCH PIRES e FLÁVIO GILVAN DE JESUS, com atuação no Piauí - solicita

1 Ofício 985/T' Vara -TJ/PI em 23 de maio de 2013 (fls. 313 do Processo nO49077-70.2015.4.01.3400, antiga fls. 560 do

Processo n° 2009.01.1.094594-9 - IPI. nOI94/2012-SRlDPF/DF)
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que o pagamento feito ao bando, fosse depositado na conta titulada pela. MC

INCORPORAÇÕES E CONSULTORIA LTDA2

3. Do crime antecedente - corrupção de servidores públicos distritais

Em 07/10/2011, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação

Regin, a partir de investigações em conjunto da DECAP e do MPDFT, para apurar crime de

corrupção, mediante cobrança de "propina" no âmbito da Secretaria de Transporte Público do

Distrito Federal.

De acordo com a investigação, a suposta cobrança de propina teria sido

feita contra a Cooperativa dos Profissionais do Transporte Alternativo do Gama (COOPATAG)

para que ela pudesse operar 50 micro-ônibus, apesar de a entidade ter ganhado licitação para

operar no sistema de transporte.3

Da mesma forma que se sucedeu com a COOPATAG, também foram

levantados indícios de que a Cooperativa Alternativa Ltda. estaria desviando verbas que deveria

destinar-se ao pagamento de prestações ao BRB.

o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por

intermédio do Relatório de Inteligência Financeira 5597, noticiou o repasse de R$ 2.397.142,00

(dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e dois reais) feito pela

Cooperativa Alternativa Ltda. para a conta titulada por Center Comércio e Consultoria Ltda.

2 Memorando nO014/2013-DREIDRCOR/SR/DPF/PI (fls. 315/317 do Processo nO49077-70.2015.4.01.3400, antiga s. 564568

do Processo n' 2009.01. 1.094594-9 - IPL n' 194/2012-SRlDPF/DF)

htm: /1gl. globo .co m/d is tri to-federal/no ti ci anO 11/1 aipo 1icia ~ifivesti ga -cob ranca -de-pro pina -na -secreta ri a -de -tm "soa rtes-do-

df.html
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ME, no período de janeiro a julho de 2008, situação considerada atípica, em virtude da

incompatibilidade dessa movimentação com o patrimônio, a atividade econômica e a capacidade

financeira presumida dos envolvidos'.

Ademais, convém relembrar que a empresa Center Comércio e

Consultoria LIda. - ME teve como sócio CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE

CARVALHO, já citado anteriormente com integrante ativo da ORCRIM ora investigada.

Esta estranha relação comercial existente entre uma cooperativa

investigada por crime de corrupção e uma das empresas vinculadas a ORCRIM, somente se

justifica por se tratar de um esquema de lavagem de dinheiro, através de uma empresa

"fantasma" criada com esse propósito.

4. Do crime antecedente - desvio de recursos do patrimônio dos

Regimes Próprios .Previdenciários de diversos municípios

Consoante já foi apurado no bojo do IPL n° 0148/2013-4 (autos n°

0079735-97.2012.4.01.0000) o qual contém os principais atos investigatórios da operação,

estando também já relatado, às fls. 720 (volume 1II)/1357(volume VI). É cediço que a

investigação foi encetada a partir de informações de prática de irregularidades identificadas por

auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social, nesta auditoria foi percebido que houve

m"'ipl~ 'pli~çOO'fi",rei", q" ~"='''=" , "~,,prej""~ ""'"imfmr
~ Relatório de Inteligência Financeira nO 5597 (fls. 493-verso/495-verso do Processo nO 49077-70.2015.4.0l.3400l antiga

fls.918/922 do Processo n' 2009.01.1.094594-9 - IPL n' 194/2012-SRlDPF/DF)
18 de 94

SOAS 604, Av. L2 Sul, Lote 23, 10 Andar, Sala] 23 - Brasília-DF - CEP 70.200-640
Tel. (61) 3313-5429



PR-DF-

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

15° OFÍCIO (7° Ofício de Combate à Corrupção)

~~ .'{À
12016 ~

Regimes Próprios Previdenciários (RPPS) de diversos Municípios espalhados em todo o

território nacional.

Tais aplicações tinham por escopo final desviar e dilapidar recursos dos

institutos de previdência municipais, à medida que eles investiriam em fundos não-rentáveis a

longo prazo, e que inclusive causaram enorme prejuízo aos respectivos municípios e

consequentemente aos seus servidores. Outrossim, de acordo com o relatório da autoridade

policial, a organização criminosa, sob o manto da empresa INVISTA INVESTIMENTOS

INTELIGENTES, corrompia prefeitos e gestores de diversos Regimes Próprios de Previdência

Social, a fim de que eles aplicassem os recursos dos respectivos institutos previdenciários em

fundos de investimento por ela indicados. De um modo geral, os prefeitos e gestores eram

aliciados e levados a investir nesses fundos não-rentáveis basicamente por duas formas:

- Por meio das "pastinhas", geralmente mulheres muito bonitas, as quais

tinham por missão percorrer o país visitando os prefeitos e convencendo-os a investir os recursos

dos RPPS nos fundos de investimento. Nessas visitas, as "pastinhas" já ofereciam algum retomo

financeiro aos prefeitos e/ou gestores do RPPS caso o investimento se realizasse, sendo

normalmente oferecido um percentual sobre o montante total aplicado;

- Por meio dos "lobistas", os quais, por utilizando-se da sua influência

política ou, simplesmente, por sua rede de contatos, encetavam reuniões entre os membros da

organização criminosa e figuras políticas, via de regra mediante o recebimento de comissão por

tal serviço.

Ademais, foi apurado pela autoridade policial que um braço da

organização criminosa também estruturava e geria esses próprios fundos de investimento, de

forma a lucrar com as aplicações financeiras inadvertidas realizadas pelas entidades

previdenciárias. Segundo alguns indícios coligidos no curso da investigação, empresas que se

encontravam em dificuldades financeiras e necessitavam de capital de giro procuravam alguns

membros da organização criminosa - notadamente aqueles com grande expertise no merca
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geridos por Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs) e Corretoras de Títulos e

Valores Mobiliários (CTVMs) associadas à organização criminosa.

Em contrapartida, essas empresas repassavam para a organização

criminosa parte dos recursos recebidos desses fundos de investimento, por meio de transferências

para as contas bancárias de empresas "de fachada" constituídas em Brasília/DF, onde eram, ao

final, sacadas em espécie. Ainda segundo os dados colhidos na investigação, parte desses valores

em espécie era, então, direcionada ao prefeito ou gestor do RPPS, que realizara a aplicação,

como pagamento da corrupção.

Assim, a organização criminosa atuava tanto na estruturação dos fundos

fraudulentos quanto na captação de investidores - vale dizer, os RPPS - para esses mesmos

fundos.

No relatório do inquérito policial, IPL n° 0148/2013-4 (autos n° 0079735-

97.2012.4.01.0000), houve a apresentação, em sua conclusão, um total de 47 indiciados, como

incursos nas penas dos arts. 288, 317, 332, 333 do Código Penal, 27-E da Lei n° 6385/76, 4°,

caput e parágrafo único, e 6° da lei 7.492/86 e 1° da Lei n° 9.613/98.

Feitos tais esclarecimentos, vejamos as condutas de lavagem propriamente

ditas.

S. Da lavagem de capitais - OS ELEMENTOS COLHIDOS NO

INQUÉRITO POLICIAL N° 16/2009-DECO/PCDF

Por meio de inteligência policial, a Polícia Civil do Distrito Federal

observou que diversas empresas situadas em Brasília apresentavam movimentações financeiras

vultosas, incompatíveis com suas respectivas capacidades econõmicas.
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Também se verificou que várias dessas firmas tinham ou já tiveram as

mesmas pessoas compondo os seus quadros societários, evidenciando o vínculo entre elas.

Nesse diapasão, constatou-se que grande parte dos sócios ou ex-sócios dessas empresas guardava

relação com a pessoa de CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA, vulgo "Pimenta".

o próprio CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA integrava o

quadro social de algumas empresas com base em dois CPF's cadastrados em seu nome

(634.989.951-20 e 710.790.761-15). Assim, com o CPF nO710.790.761-15, ele participava do

quadro societário das seguintes firmas: Di Carlo Telefonia e Comunicacão Ltda., Dilancel

Celulares Ltda. e J.L.B. Comércio de Bletroeletrânico Ltda. Já com o CPF nO634.989.951-20, ele

seria sócio de outras empresas, quais sejam, JG Tecnologia e Informática Ltda., Pro-Star

Comércio e Importacão Ltda. e Ultron Comércio de Bletroeletrânicos e Servicos Ltda.5

~
TElECElL

\
~-_ • SOSIO

----------...SOCIO \
UlTRONTECNOLOGIA EXClUíDO.~~

~
SUPERNET

sóL
/ SÓCIO~~-------1i8l
1:'-'EXClUÍDO PRO-STARINFORMATlCA

íittJ -SÓCIO-RESPONSÃVEl- ., -SÓCIO-RESPONSÁVEL- ~

TERABVTEINFORMATlCA CARLOSEDUARDOMARZOlA DI CARlO COMUNICACAO

Por outro lado, GLÁUCIA DE FÁTIMA MARZOLA, irmã de

CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA, integrava a sociedade das seguintes pessoas

jurídicas: GM Tecnologia e Informática Ltda, e Celular House.

Já o sobrinho dele, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE

5 fls. 11-verso/14 do Processo n" 49077-70.2015.4.01.3400, antiga Fls. 06/11 do Processo nO 2009.01.1.094594-9 - IPI.

194/2012-SR/DPF/DF
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CARVALHO, filho de GLÁUCIA DE FÁTIMA MARZOLA, era sócio da empresa Matriz

Construcões LIda., apresentando-se, ainda, como responsável pelas firmas Center Comércio e

Consultoria ltda., Cyber Publicidade e Propaganda LIda. ME e Ziff Comércio e Servicos LIda.

~
~ CENTERCONSULTORIA ~

MATRIZCON5TRU~OE5 RE5PO~SÁVEL STRAUSSDIVERSOES.... /

A., RESPONSÁVEL RESPONsAVEL ~
• __ o •••• // _o' llIIlllI-----..-.. " /', -------- -'"

ZIFF l TDA RESPONSÃVê:.- "'~'" .../ RESPONSAVEl SOfTWARE CENTER
--~-~..>,. "-(:~----

Wl--SÓClO EXCLUíDO--_--SÓCIO EXCLUÍDO-- ~

CYBEREI~PRESARIAL CARLOSCARVALHO EXPRESSOPANAM

o restante dos sócios era, em sua maioria, "laranjas", sendo que alguns

apresentavam o mesmo endereço vinculado à família MARZOLA, qual seja, SHIGS 707, bloco

G, casa 47, Brasília/DF, a exemplo de MARCELO LESSA SOARES.

A Polícia Civil do Distrito Federal detectou, ainda, que várias dessas

pessoas jurídicas estavam cadastradas no mesmo endereço, sugerindo, portanto, tratarem-se

de empresas de "fachada".

Assim ocorreu, por exemplo, com as empresas Ultron Comércio de

Eletroeletrânicos e Serviços LIda., GM Tecnologia e Informática LIda., J.L.E Comércio de

Eletroeletrânicos LIda. ME e Ponto 6 Comércio LIda. ME, todas supostamente sediadas na

SHCS CR 509, bloco C, lojas 65/67, Asa Su16•

__________ Entretanto, em diligências ao local, verificou-se, na verdade, qu(f-ali

(, fls. 21/23 e 25 do apenso I do Processo nO 0049098-46.2015.4.01.3400, antiga Fls. 21/23 e 25 do apenso I do proc 50 nO

2009.01.1.069759-2
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funcionava outra empresa, a Micro House Informática e Celulares, evidenciando que se tratavam

efetivamente de empresas fantasmas, conforme comprovam as fotos registradas pela Polícia

Civil do DP.

Figs. 1 e 2 - diligências in loco da PCDF no endereço SHCS CR Quadra 509, bloco C, lojas

65/67, Subsolo, Asa Sul/DF, onde supostamente funcionavam as empresas Ponto 6, Ultron,

J .L.E. Comércio Eletroeletrânico e GM Tecnologia e informática LIda.

Também a empresa Ziff Comércio e Serviços de Informática LIda.,

administrada por CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, sobrinho de

CARLOS EDUARDO MARZOLA, não funcionava no endereço registrado nas bases de dados,

a saber, SEPS 70S/90S, bloco A, térreo, sala 8, Ed. Santa Cruz Asa Sul/DF. Diligências

constataram que ocal era a sede da empresa SUPERA - Ginástica para o Cérebro, consoante

fotos abaixo". ' "

7 Fls. 07 do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, antiga Fls. 11 do processo nU2009.01.1.069759-2

'Fls. 08 do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, antiga Fls. 13 do processo nO 2009.01.1.069759.?
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Figs. 3 e 4 - diligências in loco da PCDF no endereço SEPS 705/905, bloco A, térreo, sala 8, Ed.

Santa Cruz, Asa SuIIDF, onde supostamente funcionava a empresa Ziff Comércio e Serviços de

Informática Uda.

Foi igualmente constatado que as pessoas jurídicas Matriz Construcões

Uda., Center Comércio e Consultoria LIda., Cyber Publicidade e Propaganda LIda. ME e ABM

Informática LIda. compartilhavam o mesmo endereço cadastral, a saber: SHCN 211, bloco A,

salas 211 a 215, Asa Norte9•

Importante destacar que alguns dos "laranjas" que emprestavam seus

nomes para comporem o quadro societário das empresas investigadas apresentavam endereço no

mesmo local onde supostamente funcionavam as firmas. Assim, por exemplo, consta como

residência de MARIA DO SOCORRO MEDEIROS COSTA o apartamento situado na CLN

211, bloco A, apartamento 215, Asa Norte, mesmo endereço das empresas Matriz Construcões

LIda., Center Comércio e Consultoria LIda., Cyber Publicidade e Propaganda LIda. ME e ABM

Informática LIda.

Outro vínculo constatado entre essas pessoas jurídicas diz respeito às suas

movimentações bancárias, as quais eram bastante vultosas e incompativeis co

9 fls. 21123 c 25 do apenso I do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, anliga Fls. 21/23 c 25 do apenso I do pro .

2009.01.1.069759-2
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À mera guisa de exemplificação, tenha-se que, segundo relatório de

inteligência financeira nO1848, a empresa Center Comércio e Consultoria Ltda. movimentou, em

uma única instituição financeira, o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) entre

maio de Z007 a março de Z008. Ademais, em outro banco, a mesma pessoa jurídica teria

movimentado R$ 3.276.000,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil reais) entre janeiro a

dezembro de Z007.

Outro exemplo a ser listado é o da empresa Ponto 6 Comércio Ltda., a

qual, em apenas seis meses (agosto de Z004 a janeiro de Z005), movimentou R$ 7.691.000,00

(sete milhões, seiscentos e noventa e um mil reais) em quatro instituições bancárias onde

mantinha conta.

A Matriz Construcões, por seu turno, de acordo com informações da

unidade de inteligência financeira, teria movimentado R$ 13.687 .000,00 (treze milhões,

seiscentos e oitenta e sete mil reais) no exíguo período de maio a dezembro de Z007 10.

Ainda de acordo com os dados de inteligência, as contas recebiam créditos

de pessoas físicas e/ou jurídicas situadas em diversas Unidades da Federação, cujas atividades

não guardam qualquer vínculo aparente com os objetos sociais das empresas investigadas, como

distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVMs), prestadoras de serviços de cobrança,

empreendimentos imobiliários, etc., donde já se infere a atipicidade dos montantes que ali

transitaram.

A despeito dessas movimentações suspeitas, observou-se que os valores

creditados nas contas das empresas investigadas tinham como destino clássico o saque em

espécie de alta monta.

Nesse diapasão, convém registrar que, segundo informes de inteligência

10fls. 03 do apenso I do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, antiga FI. 3 do a enso I do rocesso nO2009.01.1.069759
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financeira, foram realizados saques em espécie nas contas da Matriz Construcões LIda., no

período de maio a dezembro de 2007, que totalizaram R$ 5.324.000,00 (cinco milhões, trezentos

e vinte e quatro mil reais )11.

Da mesma forma, a J.L.E. Comércio de Eletroeletrônicos LIda. ME

movimentou, entre novembro de 2005 a fevereiro de 2006, em espécie, o montante de R$

2.266.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil reaisY'.

Vale salientar que essas retiradas eram efetuadas, em sua maciça

maioria, pelas mesmas pessoas, quais sejam, CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA,

CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO e LOUIS ANTOINE

TRABOULSI. Registre-se, por oportuno, que LOUIS ANTOINE TRABOULI realizava

saques nas contas das empresas, embora sequer compusesse os seus respectivos quadros

societários ou constasse como seu procurador.

A partir de então, os policiais civis passaram a acompanhar a rotina

dos sacadores, a fim de identificar o destino final dos recursos em espécie.

Destarte, não há dúvidas de que os valores utilizados para a exorbitante

quantidade de saques em nome de empresas "de fachada" eram provenientes, direta e

indiretamente, dos crimes de tráfico, corrupção e de desvio de recursos do patrimônio dos

Regimes Próprios Previdenciários de diversos municípios.

DISTRITO FEDERAL

SAQUES ACOMPANHADOS PELA POLÍCIA CIVIL DO
/

11 fls. 03 do apenso I do Processo n° 0049098-46.2015.4.0 1.3400, antiga FI. 3 do apenso I do processo nO 2009.01.1.069759-2.
12fls. 08 do apenso I do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, antiga FI. 8 do apenso I do orocesso nO2009JJ1.1.069759-2.
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No dia 26 de fevereíro de 2009, a equipe policial presenciou quando

LOUIS ANTOINE TRABOULSI compareceu à agência do Banco de Brasília (BRB) localizada

no Terraço Shopping, por volta das 13 horas, portando uma bolsa aparentemente vazia a tiracolo.

Fig. 5 e 6 - LOUIS ANTOINE TRABOULSI adentrando a agência do BRB no Terraço Shopping

No interior da agência, os policiais observaram que ele preencheu um

cheque e entregou-o ao caixa. Pouco tempo depois, adentrou uma sala reservada, saindo, pouco

tempo depois, com sua bolsa aparentemente cheia, e se dirigiu ao veículo Renault Megane preto,

placa JHM 7206 DF, que estava no estacionamento descoberto.

Em seguida, LOUIS dirigiu-se ao Posto da Torre, localizado no Setor

Hoteleiro Sul, quadra 05, bloco F, Lote 10, Asa Sul, e, posteriormente, ao Brasília Park Hotel,

antigo Blue Tree Park Brasília, onde permaneceu por aproximadamente 15 (quinze) minutos.

Segundo informações levantadas pelos agentes, nesse estabelecimento, LOUIS dirigiu-se ao

quarto 4076, que seria utilizado como escritório de seu irmão, FAYED ANTOINE

TRABOULSI13• Ao sair do hotel, LOUIS dirigiu-se ao estacionamento do Hotel Manhattan

Plaza, localizado no Setor Hoteleiro Norte, quadra 02, bloco A, onde buscou outro homem ainda

não identificado, e seguiram até a agência do Banco Itaú localizada no Edifício Brasília

Corporate FinanciaI Center. Nesse estabelecimento bancário, de acordo com os policiais qu

13 Fls. 19/20 do anexo 08 do apenso I do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, antiga Fls. 1920 do anexo 08 do a en II do

processo nO2009.01.1.069759-2
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acompanharam a diligência, esse senhor ainda não identificado fez um depósito de valor em uma

conta ignorada.

Já no dia 03 de março de 2009, os agentes novamente lograram

acompanhar a ida de LOUlS ANTOINE TRABOULSI à mesma agência do BRB localizada no

Terraço Shopping, por volta das 11:08 horas 14.

Fig. 7 e 8 . LOUIS ANTOINE TRABOULSI adentrando na agência do BRB no Terraço

Shopping

Vale salientar que, nesta mesma data, foi comunicado ao COAF uma

operação atípica em nome de LOUIS ANTOINE TRABOULSI referente a um saque no valor

de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) efetuado na conta titulada pela empresa

Center Comércio e Consultoria LIda. mantida na mesma agência do BRB localizada no Terraço

Shopping, conforme relatório de inteligência financeira nO6297.1.>.

Assim, é bastante provável que LOUIS tenha se dirigido a

I' Fls. 21/22 do anexo 08 do apenso I do Processo n"0049098-46.2015.4.01.3400, antiga Fls. 21.2 do anexo 08 do a e o I .

processo ntl 2009.01.1.069759-2

" Anexo I do Rclat6rio de Inteligência Financeira n" 6297 (ns. 521-verso/539-verso do Processo n" 49077-70.2015.4.01.3400,
antiga ns. 974/1 OIOdo Processo n" 2009.01. 1.094594-9 - II'L n' 194/20 12-SR/DPF/DF)
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estabelecimento bancário com o propósito de efetuar o aludido saque.

Ao sair da agência, os policiais constataram que ele adentrou no veículo

VW FaX preto, placa lHO 7047, registrado em nome do Posto 105 Revendedor de Derivados de

Petróleo, localizado na SQN 105, bloco A, loja 30, Asa Norte, segundo evidencia a foto abaixo:

Fig. 9. Veículo Volkswagen Fox preto, placa lHO 7047

Nesse ínterim, convém salientar que o referido posto de gasolina pertence

à MÁRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI, esposa de FAYED ANTOINE

TRABOULSI.

Ao sair do Terraço Shopping, LOUIS ANTOINE TRABOULSI rumou

para o Edifício Assis Chateaubriand, localizado no SRTVS 701, onde permaneceu por

aproximadamente 20 (vinte) minutos, seguindo então para o Hotel Manhattan Plaza.

Às 11:30 horas do dia 17 de março de 2009, LOUIS ANTOINE

TRABOULSI compareceu novamente à agência do Banco de Brasília no Terraç::: S~~

conforme evidenciam as imagens captadas pelo sistema de segurança interna do banc~

,
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•Figs. ]0 e ]] - LOUIS ANTOINE TRABOULSI na agência do BRB no Terraço Shopping

Consoante narrado no Relatório de Inteligência nO 2906012009-

DIPO/OEPATE/PCOF, no dia 03 de abril de 2009, LOUIS ANTOINE TRABOULSI foi mais

uma vez visto no Terraço Shopping, adentrando na agência do BRB, por volta das ]];00 horas' •.

Figs. 12 e 13 - LOUIS ANTOiNE TRABOULSI no interior do Terraço Shopping

Em seguida, utilizando de novo o veículo Renault Megane preto, placa

JHM 7206, LOUIS dirige-se ao Edifício Assis Chateaubriand, e, quarenta minutos mais tarde, ao

Hotel Nacional, mais especificamente à empresa Infinite Tour, instalada no mesmo ende eço da

firma Full Viagens e Turismo LIda., pertencente a FAYED ANTOINE TRABOULSI.

](,Anexo 9 do apenso I do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, antigo Anexo 9 do apenso I do
2009.01.1.069759-2
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Após, LOUIS dirige-se ao Hotel Manhattan Plaza, adentrando na Trust

Factoring Fomento Comercial e Servicos Ltda., empresa pertencente a FAYED ANTOINE

TRABOULSI.

Já no dia 08 de abril de 2009, LOUIS ANTOINE TRABOULSI,

novamente utilizando o veículo Renault Megane preto, placa JHM 7206, comparece à agência do

Banco do Brasil situada na 516 sul juntamente com CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA

DE CARVALHO.

Figs. 14 e 15 - LOUIS saindo do banco e CARLOS FELIPE entrando no veiculo

Convém destacar que, segundo informes do COAF, há comunicações de

operações atípicas nesse mesmo dia tanto em relação a LOUIS quanto a CARLOS FELIPE,

referentes a saques de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada efetuados, respectivamente, na conta

titulada por IVANISE KIECHALOSKI e ZIFF Comércio e Serviços de Informática Ltda.

EPp17•

Após as retiradas, eles seguem novamente para a empre~l~ff Tom, ao

Edifício Assis Chateaubriand e, finalmente, Trust Factoring Fomento comercia~

17 Anexo 1 do Relatório de Inteligência Financeira nO 6297 (fls. 521-verso/539-verso do Processo nO 49077-70:2015.4.01.3400,

antiga fls. 974/1010 do Processn n' 2009,01.1,094594-9 -IPL n" 194/2012-SR/DPFIDF)
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Diante de tais elementos, a Polícia Civil representou pela interceptação das

comunicações telefõnicas dos terminais utilizados pelos membros da organização criminosa em

comento, o que fora deferido por esse MM. Juízo18•

5.2. DO MONITORAMENTO TELEFÔNICO NA POLÍCIA CIVIL

No curso das interceptações telefõnicas devidamente autorizadas por esse

MM. Juízo ficou evidente o envolvimento de FAYED ANTOINE TRABOULSI no evento

criminoso, evidenciando-se, aliás, o papel de liderança que ele exercia na organização criminosa,

uma vez que ele tinha conhecimento de todas as contas que estavam sendo utilizadas no

esquema, inclusive dos valores que eram depositados e sacados em cada uma delas.

Como se vê nos diálogos abaixo, o próprio FAYED reconhece o seu

vínculo com o Hotel Blue Tree, consubstanciando mais uma evidência de que para ele eram

efetivamente entregues os valores em espécie após os saques.l'

Inúmeros outros diálogos interceptados acostados ao Processo na 0049098-

46.2015.4.01.3400 (antigo processo na 2009.01.1.069759-2) não deixam dúvidas de que FAYED

ANTOINE TRABOULSI era o verdadeiro responsável pela movimentação financeira das

empresas investigadas.

O monitoramento telefônico confirmou, ainda, que CARLOS

EDUARDO ROCHA MARZOLA, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE

CARVALHO e LOUIS ANTOINE TRABOULSI continuavam realizando saques nas co a

"Fls. 28/30 do Processo n" 0049098-46.2015.4.01.3400, antiga Fls. 53/57 do Processo n"2009.01.1.069759-2

l' Fls. 50-verso do Processo n"0049098.46.2015.4.01.3400
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Por meio da interceptação telefônica, foram colhidos elementos de que os

sacadores arregimentavam outras pessoas para emprestarem suas contas ao esquema criminoso.

Dentre esses "laranjas", foi identificada a pessoas de IVANISE KIECHALOSKI.21

Inclusive, IVANISE não apenas "empresta" sua conta para transitarem os

recursos vultosos, mas também realiza saques a mando da organização criminosa.22

Corroborando essa postura ativa de IVANISE KIECHALOSKI no

esquema de lavagem de dinheiro perpetrado pela organização criminosa em comento, vale

salientar que ela figura como sacadora de diversas transaçôes superiores a R$ 100.000,00 (cem

mil reais) nos anos de 2009 e 201023•

A par de IVANISE, o monitoramento telefônico permitiu a identificação de

vários outros integrantes da organização criminosa, além da utilização indevida da conta de

outras pessoas jurídicas que ainda não tinham sido detectadas na investigação originária,

indicando que o esquema de lavagem de dinheiro por meio da utilização de contas de empresas

fantasmas era maior do que se presumia.

É que, além de CARLOS EDUARDO MARZOLA (vulgo "Pimenta"),

CARLOS FELIPE MARZOLA DE CARVALHO ("Pimentinha") e LOUIS ANTOINE

TRABOULSI, outras pessoas realizavam saques em espécie sob o comando de FAYED

ANTOINE TRABOULSI, merecendo especial destaque os indivíduos identificados na Polícia

Civil apenas por seus prenomes: FLÁvIa e SANDES.

Nesse sentido, fica clara na representação policial acostada às

20 Fls. 69 e fls. 77-verso do Processo n"0049098-46.2015.4.01.3400
21 Fls. 117 do Processo n"0049098-46.2015.4.01.3400
22 Fls. ]]6 e Fls. ]]8 do Processo n"0049098-46.2015.4.01.3400
2J Cf. Relatório de Inteligência Financeira nO 6297 do COAF (fls. 496/539-verso do Processo nO 49077-70.2015.4.01.3400,

antiga fls. 923/1O 10 do Processo n' 2009.01.1.094594-9 - IPL n' 194/2012-SR/DPF/DF)
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verso/90-verso do Processo na 0049098-46.2015.4.01.34002• a freqüência com que essas pessoas

conversam com FAYED a respeito de saques, transferências e provisionamentos, além de

repassarem a ele números de contas de outras empresas para provavelmente receberem os

créditos suspeitos.

Embora a investigação, à época da Polícia Civil, não tenha avançado nesse

sentido, identificou-se posteriormente que as referidas pessoas eram FLÁVIO JúNIOR DF

CARVALHO e SANJER INÁCIO DA SILVA a partir da coincidência entre a época dos

diálogos referentes a saques em espécie, as empresas mencionadas nas conversas telefônicas e as

movimentações financeiras suspeitas comunicadas ao COAF, senão vejamos:

Em conversas mantidas no mês de junho de 2009 entre FAYED, de um

lado, e FLÁVIO e SANJER, de outro, é mencionado o nome e o CNPJ da empresa LSB

Veículos Ltda.25

Registre-se que, no mesmo período, constam comunicações de operações

atípicas em nome dessa empresa, conforme se extrai do Relatório de Inteligência Fin;;oceira na

7430 do COAF."

Também é importante colacionar que, no curso da interceptação telefônica,

houve um vazamento com relação à existência da presente investigação. A sucessão de diálogos

colhidos durante o período em que ocorreu a interceptação telefônica deixa claro que FAYED

tomou conhecimento da apuração criminal em seu desfavor enquanto estava em curso a medida

da interceptação telefônica.27

Ao tomar conhecimento dessa notícia, os diálogos telefônicos demonstram

e deixam claro a preocupação de FAYED em esconder as provas de seu esquema criminoso.'

24 antigas fls. 92/174 do processo nO2009.01.1.069759-2
25 Fls. 53/54 do Processo n" 0049098-46.2015.4.01.3400
26 fls. 560-verso do Processo n" 49077-70.2015.4.01.3400
27 Fls. 62, fls. 97-verso, fls. 99, fls. 101 do Processo n" 0049098-46.2015.4.01.3400
"fls. 97-verso/99, do Processo n" 0049098-46.2015.4.01.3400
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Em virtude desse episódio, o Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios, por intermédio do Núcleo de Combate às Organizações Criminosas

(NCOC/MPDFT), pleiteou junto a esse M.M Juízo o envio dos autos para continuidade das

investigações por parte desta Polícia Federal o que foi deferido e, posteriormente, autorizado

pelo Excelentíssimo Ministro da Justiça29•

6. Da lavagem de capitais - DOS ELEMENTOS COLHIDOS NOS

INQUÉRITOS POLICIAIS N° 194/2012-SRJDPFIDF E 294/2012-SRJDPFIDF

No âmbito da Polícia Federal, o Inquérito Policial nO 016/2009-

DECO/PCDF foi retombado, passando a consubstanciar o IPL nO194/2012-SR/DPF/DF.

Considerando o lapso temporal decorrido entre o vazamento do sigilo das

informações (ocorrido em junho de 2009) e a autorização formal do Ministro da Justiça para

continuidade das investigações pela Polícia Federal (fevereiro de 2012), foi necessária a

realização de novas diligências visando constatar se a organização criminosa em comento

prosseguia em sua prática delituosa, além de, caso positivo, identificar as empresas que estariam

apresentando as movimentações financeiras vultosas e os seus sacadores.

Com esse propósito, foram solicitados relatórios de inteligência ao

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) os quais indicaram que a organização

criminosa continuava atuando, porém, valendo-se de contas de novas empresas, abertas em nome

de novos "laranjas", entretanto, o modus operandi parece ser o mesmo, isto é:

• As empresas compartilhavam pessoas em comum em seus quadros sOcietár~

" Fls. 150 e fls. 152/155 do Processo nO 49077-70.2015.4.01.3400, antiga Fls. 265 e 268/272 dos autos do Proces~
2009.01.1.094594-9 (lPL 194/2012-SRIDPFIDF)
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seja na condição de sócios ou ex-sócios;

• Boa parte das pessoas que figuram nos quadros societários dessas empresas

reside em localidade de baixa renda e/ou é bastante jovem;

• Em sua maioria são empresas de "fachada", isto é, não estão localizadas nos

endereços indicados como suas sedes e não possuem capacidade operacional;

• Suas contas bancárias apresentam elevadas movimentações financeiras,

seguidas de vultosos saques em espécie;

• As retiradas continuavam sendo efetuadas pelos mesmos sacadores, além de

"laranjas" que integram o quadro social das novas empresas.

No curso dessa atualização da investigação, foi possível observar que o

esquema criminoso vale-se de um ciclo de empresas, as quais vão sendo sucessivamente

"descartadas" e criadas novas firmas, a fim de não chamar a atenção das autoridades

competentes. Da mesma forma, identificou-se uma sucessão de "laranjas" que figuram como

sócios dessas empresas, afastando-se cada vez mais dos verdadeiros responsáveis pelas

movimentações financeiras havidas em suas contas.

Em apertada síntese, pode-se ilustrar o esquema cnmmoso da seguinte

forma:

Créditos de
recursos
lJícitos

J}
Saque em
espécie

Circularizaçã
o dos valores
entre contas

bancárias
ole 23, 1" And - Brasília-
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A partir desses parâmetros, detectou-se que o esquema criminoso liderado

por FAYED ANTOINE TRABOULSI efetivamente era maior do que se supunha, já que, além

das empresas e os respectivos "laranjas" vinculados a CARLOS EDUARDO ROCHA

MARZOLA, ele se valia ainda de outro núcleo de firmas e pessoas para operacionalizar o seu

esquema de branqueamento de capitais, desta feita, encabeçado por FLÁVIO JÚNIOR DE

CARVALHO, apelidado de "Crente".

Vale salientar que FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO é o mesmo

FLÁVIO que, no bojo do monitoramento telefônico levado a cabo pela Polícia Civil do Distrito

Federal, mantinha freqüente contato com FAYED.

Assim, considerando tratar-se de duas células, a priori, distintas,

conquanto apresentassem modus operandi semelhante e estivessem subordinadas ao mesmo líder

(FAYED), optou-se por desmembrar as investigações, instaurando-se um inquérito policial

específico para apurar as empresas e pessoas vinculadas a FLÁVIO JÚNIOR DE

CARVALHO, o que passou a ser objeto do IPL nO294/2012-SR/DPF/DF.

[FAYED J

FlÁVIO JÚNIOR DE
CARVM1IO

(IPL294/2012)

CARLOS EDUARDO
MARZOLA

(IPL 194/2012)
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Posteriormente, constatou-se que o IPL n° 194/2012 é mais amplo e

açambarca a investigação do PROCESSO N° 0049078-55.2015.4.01.3400 (IPL 0294/2012),

razão pela qual foi requerido pelo Ministério Público Federal o apensamento e reunião do

inquérito policial nO0294/2012 ao IPLn° 194/2012.

Passa-se a analisar as empresas e laranjas que compõem cada um desses

núcleos de branqueamento de capitais.

7. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA

DENUNCIADO E DA PARTICIPAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA UM DOS MEMBROS

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consoante já bem consignado nesta exordial acusatória, não restam

dúvidas de que os investigados, em comunhão de desígnios, operam complexo esquema

criminoso que vai desde a cooptação de "laranjas" para a abertura de empresas fantasmas, até a

abertura e controle de contas bancárias em nome de tais empresas e a utilização de tais contas

para recebimentos de recursos ilícitos. Uma vez creditados nas contas bancárias das empresas

investigadas, os valores ilícitos ficam circulando por entre as demais contas pertencentes à

quadrilha até serem, enfim, sacados em espécie, num claro propósito de dificultar o seu

rastreamento, distanciando-os, ainda mais, de sua origem delituosa.

Na verdade, os dados coletados na investigação nos permitem afirmar que

não se trata de mera quadrilha, mas e verdadeira organização criminosa, nos moldes definidos

na Lei nO12.694/2012, in verbis:
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Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a

associação, de 3 (três) 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 crimes cuja pena máxima seja igualou superior a 4 (quatro) anos ou

que sejam de caráter transnacional.

Destarte, é possível concluir que a organização criminosa investigada

presta verdadeiro serviço terceirizado de lavagem de dinheiro, disponível a todos os tipos de

clientes, independentemente da origem delituosa dos recursos que se pretenda branquear.

Ao longo da investigação, observou-se que a organização criminosa conta

com a seguinte estrutura:

BRAÇO
ARMADO

CARf,QS
EOUAROO
MARZOLA

Sacadores
ev<,,-nttmis

Sacadores
oontumal'le'

Sacado"",
eventuais.,

Com vistas a melhor demonstrar o preenchimento dos requisitos, quais

sejam, a estrutura hierarquizada e a estratificação de atividades, é importante que conheça~os
E~~ .
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membros que compõem a organização criminosa investigada e a participação específica

desempenhado por cada um na trama delituosa.

Convém salientar, primeiramente, que, em virtude da grande quantidade

de pessoas envolvidas no esquema delituoso em comento ~ o qual, relembre-se, já se encontra

em atividade no mínimo desde o ano de 2006 ~ aquelas que figuraram única e exclusivamente na

condição de "laranjas" na estrutura da organização criminosa não foram alvo da presente

investigação, devendo ser instaurados inquéritos futuros específicos para apurar os seus

respectivos graus de participação no evento.

Ademais, consoante já dito, o esquema criminoso de lavagem de dinheiro

controlado por FAYED ANTOINE TRABOULSI e MARCELO TOLEDO WATSON se

mostrou muito maior do que o investigado nestes autos, abrangendo outros núcleos delituosos

não abordados na presente apuração, o que ficou constatado principalmente a partir do caderno

apreendido em poder do primeiro no curso da "Operação Infiltrados".

7.1. FAYED ANTOINE TRABOULSI
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FAYED ANTOINE TRABOULSI, portador do CPF: 045.927.298-54.

• Libanês naturalizado brasileiro;

• Famoso "doleiro" de Brasília/DF, já tendo respondido a inquéritos

por sonegação fiscal, atuação irregular de instituição financeira,

evasão de divisas e lavagem de dinheiro;

• Foi preso em 08/03/2013 no curso da Operação Infiltrados

deflagrada pela PCDF e MPDFT por suspeita de lavagem de

dinheiro e coação no curso do processo;

• É o chefe da organização criminosa investigada, juntamente com

MARCELO TOLEDO WATSON.

Não pairam dúvidas de que FAYED ANTOINE TRABOULSI é o líder

da organização criminosa sediada em Brasília especializada no branqueamento de recursos

ilícitos por meio da utilização de contas bancárias de empresas de fachada.

Possui como "sócio", nessa empreitada criminosa, a pessoa de

MARCELO TOLEDO WATSON.

FAYED ordena e controla os diversos núcleos de lavagem de dinheiro sob

sua subordinação direta, dentre os quais, os encabeçados por CARLOS EDUARDO

MARZOLA, FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO e FRANCISCO DE MELO DA CRUZ,

mantendo contatos freqüentes com os expoentes dessas células criminosas.

Segundo se pode depreender do caderno apreendido em sua posse por

ocasião da deflagração da "Operação Infiltrados", ocorrida em 08/03/2013, FAYED é o

responsável pela distribuição dos valores que transitaram pelas contas investigadas aos re I
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destinatários, atuando, deste modo, como elo financeiro entre os membros da organização

criminosa e os usuários do serviço de lavagem por ela oferecido.

Registre-se, por oportuno, que FAYED ANTOINE TRABOULSI é

pessoa detentora de grande poder econômico e se utiliza de aquisições de embarcações de luxo,

aeronaves e outros bens móveis para ocultar dinheiro de origem aparentemente ilícita, operações

típicas do branqueamento de capitais.

Consoante bem esclarecido no Relatório de Análise de Material

Apreendido, observa-se claramente que FAYED utiliza-se da conta denominada "PIMENTA",

como meio de acobertar sua própria movimentação financeira. FAYED não possui conta

bancária em seu nome, porém mantém alto padrão de poder aquisitivo, conforme demonstrado de

maneira contundente durante as investigações. Outrossim, denota-se que FAYED movimentou

R$ 4.486.099,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e noventa e nove reais)

utilizando-se das contas de PIMENTA'o.

FAYED se utilizava o carro BMW X6, registrada em nome da empresa

LUCIO COSTA INCORPORADORA E SERVICOS. Ademais, não bastassem os inúmeros

diálogos em que o indiciado FAYED dá ordens sobre movimentações a serem realizadas nas

contas das referidas empresas, já acostados outrora, além das encontradas em seu celular

apreendido por ocasião da "Operação Infiltrados", vários depoimentos contradizem essa versão.

No depoimento prestado por LUCIANA DE CASTRO CABRERO GUIMARÃES, esposa de

SANTOS DUMONT GUIMARÃES JÚNIOR, resta esclarecido que o montante emprestado por

FAYED ao casal adveio da conta da VISÃO CONSTRUTORA LTDNI.

FAYED era o verdadeiro responsável pela movimentação financeira

verificada nas contas de todas essas empresas, inclusive no caderno apreendido por ocasião da

"Operação Elementar", também há menção a uma contabilidade paralela em nome de MÃR

"Fls. 6 do Anexo LX do Processo nO49077-70.2015.4.01.3400

"Fls. 884/885 do Processo nO 49077-70.2015.4.01.3400
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provavelmente sua esposa (MÁRCIA REGINA FLAUSÍNO TRABOULSI) reforçando os

indícios de que ela seja sua "testa-de-ferro".

Ademais, conforme bem assentado no Relatório de Análise do Material

Apreendido na residência. de FAYED, foram identificados registros em nome de TOTO, apelido

por que chama o seu sócio MARCELO TOLEDO WATSON, e para BRAU, alcunha de SYLVIO

COSTA JÚNIOR.

o material apreendido em poder de FAYED ANTOINE TRABOULSI

ainda permitiu a coleta de provas com relação a mais um "laranja" que, provavelmente,

emprestava suas contas para a organização criminosa. Trata-se de pessoa de ADERBAL

OLIVEIRA SANTOS, CPF 279.517.741-20, que mantém estreito e próximo relacionamento com

FAYED, conforme fica comprovado nos lançamentos registrados no caderno de FAYED.

Agregue-se que, na residência de FAYED, foram encontrados cheques

pertencentes à empresa SILO SISTEMAS CONSTRUTORA. INCORPORADORA E

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - empresa vinculada a FLÁVIO JÚNIOR DE

CARVALHO - além de cheque no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) assinado por

FRANCISCO DE MELO DA CRUZ.

Vale salientar, de mais a mais, que em recente consulta aos bancos de

dados disponíveis, observou-se que FAYED ANTOINE TRABOULSI é, juntamente com seu

filho ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI, sócio da empresa M3 Motors (razão social:

Starlines Automóveis LIda.), uma firma especializada no comércio de automóveis de luxo

localizada na SHIS QI 03, bloco CID do Lago Sul.

FAYED em uma loja de automóveis32•

Ainda na folha 10 da agenda de FAYED, encontram-se diversos

5.000,00). Trata-se de MARQUINHO, sócio delançamentos em

32 Fls. 6 do Anexo LX do Processo nO49077-70.20 .4 1.3400
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Diante de todos os elementos coligidos aos autos, acredita-se existirem

indícios suficientes de que FAYED ANTOINE TRABOULSI incorreu na prática dos seguintes

crimes: arts. 299 e 333 do Código Penal, art. 1° da Lei nO9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.

7.2. MARCELO TOLEDO WATSON

MARCELO TOLEDO WATSON, CPF 512.518.411-04

• Policial civil aposentado do Distrito Federal;

• Denunciado na Operação Caixa de Pandora por formação de

quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

• Em conjunto com FAYED, desempenha o papel de líder da

organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro

com atuação em Brasília.

Segundo os elementos coligidos aos autos, MARCELO TOLEDC -

WATSON possui uma "sociedade" com FAYED ANTOINE TRABOULSI na organização

criminosa com atuação nessa Capital Federal especializada em branqueamento de capitais,

conforme evidências já narradas outrora.

Na verdade, após pesquisa aos bancos de dados, verificou-se que essa

sociedade entre FAYED e TOLEDO efetivamente existe, ainda que de maneira indireta, na

empresa MM. SUCUPIRA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE. LTDA. É que a

referida empresa está cadastrada no nome de "laranjas", leiam-se, a esposa do primeiro,

MÁRCIA REGINA FLAUSINO T~RABI, /ô pai do último, MURILLO TORRENTS

WATSON, conforme se verifica abaixo.'
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Suso referida empresa era utilizada para lavagem de dinheiro, ademais tal

empresa fazia a distribuição dos "lucros" obtidos pela organização criminosa investigada.

o contador LUIS FERNANDO CASSELA atuava na organização

criminosa, ao formalizar nas declarações de imposto de renda os valores auferidos irregularmente

por seus membros. Ademais, também fica claro que os seus líderes - FAYED e TOLEDO -

costumeiramente elegem interpostas pessoas para figurar nos contratos sociais das empresas e

para receber as vantagens ilícitas decorrentes das atividades perpetradas pela organização

criminosa, de modo sempre a ocultar que eles são os verdadeiros beneficiários.

Agregue-se ainda que os áudios monitorados no curso do IPL n°

148/2013-SR/DPF/DF (numeração atual Inquérito Policial nO49075-03.2015.4.01.3400) - cujas

provas foram devidamente compartilhadas com o presente, evidenciam que MARCELO

TOLEDO estava se preparando para assumir o papel de liderança que seu sócio, FAYED, exercia

na organização criminosa, de forma a evitar uma solução de continuidade das atividades

delituosas.

Há um elo financeiro que une FAYED e TOLEDO, em especial, quanto ao

oferecimento de recursos aos mais variados fins, recursos esses muito provavelmente decorrentes

dos saques em espécie efetuados nas contas das empresas investigadas.

A fim de reforçar essa sociedade, tenha-se que foram constatadas algumas

anotações no caderno de FAYED sugerindo o pagamento de vaiares para "Toto".

Diante de todos os elementos coligidos aos autos, existem indícios

suficientes de que MARCELO TOLEDO WATSON incorreu na prática dos seguintes crimes: art.

299 do Código Penal, art. 10da Lei na 9.613/98 e art. 20 da Lei 12.850/13.

7.3. CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA,

45 de 94
SGAS 604, Av. L2 Sul, Lote 23, 10Andar, Sala 123 - Brasília-DF

Te!' (61) 3313-5429



PR-DF.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

15° OFÍCIO (7° Ofício de Combate à Corrupção)

/2016

CARLOS EDUARDO DA ROCHA MARZOLA, CPF:

634.989.951-20

• Apelido: Pimenta

• Chefe de um dos núcleos de lavagem de dinheiro utilizados pela

ORCRIM

De acordo com todos os elementos coligidos aos autos, ficou claro que

CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA é o "cabeça" de uma das tantas células de lavagem

de dinheiro subordinadas a FAYED ANTOINE TRABOULSI e MARCELO TOLEDO

WATSON. •
Vale salientar que, no bojo do caderno apreendido em poder de FAYED

ANTOINE TRABOULSI quando da deflagração da "Operação Infiltrados", foram encontradas

diversas anotações referentes à conta intitulada "Pimenta", apelido de CARLOS EDUARDO

MARZOLA, sugerindo, assim, que o primeiro mantinha uma contabilidade paralela sobre todos

os créditos e débitos efetuados a seu mando pelo núcleo criminoso liderado por MARZOLA.

De acordo com os elementos levantados nesta investigação, evidenciou-se

que, sob o controle de CARLOS EDUARDO MARZOLA, encontram-se as movimentações

atípicas havidas nas contas bancárias das empresas MC Incorporação e Consultoria LIda., Master

Tecnologia e Sistemas LIda., Gold MC Incorporação e Consultoria LIda., Lúcio Costa

Incorporadora e Serviços LIda., Vertical Construtora, Ijuí Construtora LIda., Visão Construtora

LIda., Strauss Engenharia, Cyber Publicidade e Propaganda, Center Comércio e Consultoria

LIda., Ponto 6 Comércio de Eletroeletrônico, Ultron Comércio de Eletroeletrônico, Matriz

Construções LIda., Ziff Comércio e Serviços de Informática LIda., lLE Serviços de I

Ltda., ABM informática, GM tecnologia, IK Consultoria LIda., entre tantas outras.
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Ao que se pode apurar, num primeiro momento, CARLOS EDUARDO

MARZOLA figurou, ele mesmo, na sociedade das empresas a serem utilizadas no esquema

criminoso, porém, visando se desvencilhar de suas responsabilidades junto aos órgãos de

controle, valeu -se de seus parentes próximos para integrarem os contratos sociais das firmas, a

exemplo de seu sobrinho CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO e sua irmã,

GlÁUCIA DE FÁTIMA MARZOLA.

Em seguida, e com o propósito de afastar ainda mais o seu nome dos atos

delituosos sob apuração, CARLOS EDUARDO passou a' cooptar terceiros com quem não

mantinha nenhum vínculo aparente como "laranjas" de suas empresas. Assim aconteceu, por

exemplo, com IVANISE KIECHALOSKI, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS

NEVES BRESAOLA, GUTEMBERG SANTIAGO DO NASCIMENTO e MOZART

MEDEIROS FILHO, salientando, no entanto, que essas interpostas pessoas chegaram a declarar

em procurações ou contratos o mesmo endereço onde reside CARLOS EDUARDO MARZOLA,

evidenciando o vínculo mantido com este.

Note-se, ainda, que na maioria dos contratos sociais das empresas

envolvidas no núcleo MARZOLA, as mesmas pessoas figuram como testemunhas, a exemplo de

Sérgio Antônio A. Nascimento e Anderson Lisboa de Sousa.

Além disto, convém registrar que o veículo utilizado por CARLOS

EDUARDO MARZOLA, um Hyundai i30, placa III 1062, encontra-se registrado em nome da

MC Incorporação e Consultoria LIda., a despeito de não possuir qualquer vínculo formal com

essa empresa, evidenciando ainda mais o seu liame com a organização criminosa investigada.

Por outro lado, os diálogos interceptados - seja no âmbito da Polícia Civil

ou da Polícia Federal - deixam nítido o papel de liderança que MARZOLA exercia sobre os

sacadores, sejam contumazes ou eventuais. Aliás, como foi possível entrever pelas diligências de

acompanhamento, pelos Relatórios de Inteligência Financeira elaborados pelo COAF e pel
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quebra de sigilo bancário das empresas investigadas, o próprio CARLOS EDUARDO

MARZOLA é responsável pela realização de saques nas contas das firmas por ele controladas.

O Laudo de Perícia Criminal n.O 411/2013 - SETEC/SR/DPF/DF"

informa que somente das contas da empresa MC INCORPORACÃO E CONSULTORIA LTDA.,

no período de 01/07/2011 a 31/03/2012, MARZOLA efetuou 12 (doze) saques em espécie, que

perfizeram a vuItuosa quantia de R$ 3.435.000,00 (três mílhões, quatrocentos e trinta e cincr

míl reais).

No Laudo de Perícia Criminal n.O 399/2013 - SETEClSRIDPFIDFJ4 ficou

constado que das contas da empresa GOLD INCORPORAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

foram realizados 5 (cinco) saques por MARZOLA, que somados ficam em R$ 1.770.000,00 (um

mílhão, setecentos e setenta míl reais).

Dessa forma, incidiu nas penas do art. 299 do Código Penal, art. la da Lei

na 9.613/98 e art. 20 da Lei 12.850/13.

7.4. FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO

FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO, CPF: 244.818.151-91

e Apelido: Crente

________ e_Chefe de um das células de lavagem de dinheiro utilizadas PelaJ. ~

" Fls. 355-verso/426-verso do Processo n"49077-70.2015.4.01.3400, antiga Fls. 645/787 do Processo n" 2009.01.1 .094594-V
IPI. n" 194/2012 - SRlDPF/DF

" Fls. 355-verso/426-verso do Processo n"49077-70.2015.4.01 .3400, antiga Fls. 788/825 do Processo n" 2009.01.1.094594-9 -
IPI. n" 194/2012 - SRlDPF/DF
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Existem indícios contundentes nos autos de que FLÁVIO JÚNIOR DE

CARVALHO exerce papel crucial no esquema de branqueamento de capitais liderado por

FAYED e TOLEDO.

Sob a responsabilidade de FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO, foram

utilizadas indevidamente as contas das seguintes empresas: Silo Sistemas Silo Sistemas

Construtora e Incorporadora LIda., TNG Peças e Serviços Mecânicos, Arte Verde Cerimonial e

Ambientação, Agropecuária Bandeirante LIda., LSB Veículos LIda., Heditel Telecomunicações

LIda., Atitude Gestão de Sistemas Educacionais, SCIA Comércio Atacadista, Varejista

Exportação de Vidros, Molduras Vitrais e Espelhos, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

Econômico, Social e Cultural (IBDESC), Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas (IBCJ), Foto

Pro-Imagem, M&S Fornecimento de Alimentos Ltda., entre outras.

Da mesma forma que ocorreu com o núcleo MARZOLA, na célula

liderada por FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO também se verificou uma sucessão no quadro

societário das empresas a ele vinculadas, sempre com o escopo de afastar o seu nome, cada vez

mais, da referida prática criminosa.

Assim é que, depois de ter utilizado o nome de sua filha, FLÁVIA

PERALTA DE CARVALHO, e de sua esposa, ROBERTA MARIA MIRANDA MOREIRA DE

CARVALHO, para compor a sociedade de algumas firmas, FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALH
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preferiu colocar terceiros que não guardassem nenhuma associação a ele, como SANJER

INÁCIO DASILVA,ADERBALDE OLIVEIRA SANTOS, ROGÉRIO MELO DA SILVA, etc.

FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO coordena os saques realizados por

SANJER INÁCIO DA SILVA e por sua filha, FLÁVIA PERALTA DE CARVALHO, quando ele

próprio não figura como sacador, conforme evidenciaram os diálogos interceptados no âmbito da

Polícia Civil e da Polícia Federal e os Relatórios de Inteligência Financeira do COAF.

Destaque-se que nas anotações de FAYED também foram identificados

alguns registros de contabilidade em nome de "Crente", apelido de FLÁVIO JÚNIOR DE

CARVALHO.

Ademais, diálogos interceptados e constantes dos autos evidenciam que

FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO, além de emprestar as contas de suas empresas para realizar

movimentações atípicas a mando de FAYED, ainda disponibiliza o seu nome e o dessas firmas

para figurarem como titulares de bens pertencentes a este último.
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I,

O AULINHOIFLÁ VI

fjc
..

ESUMO
;c-,..~----~-
'Conversam a respeito de um carro para transferência no nome de uma Igreja Ebenézer para
II
'PAULINHO, do PAULINHO para MARQUINHO e do MARQUINHO para
!, ,
l~£>.c'~~!<;>ff'~~2~c==.. ........ ... __ .. _.. -="=_~~~=.~~="..=~_== =._.._.._.__~_.-I.__!

ELEFONE OME DO ALVO

• •;t"".,'" ..:, :,0, - :._.° c- , -----""",',.: .< .•• ' .... ,." •• .- .,-,- .'-,,- - -'o - .,- - -, -- - -~-~ " .,- - '.'.':,','.' .•".'. :,:,." . .-"." ir
lf=arro apreendido. FAYED quer sair fora dessa história, pois está em nome de FLAVIO li
l~cr~~~::~I~~Ilte ~Lf\\TI~!.~NIO~I)~.~.~~~~L~91,-~~p_ols!~Y]!?se aC~~l!1_~,~_~01'I~. ~

Diante de todos os elementos coligidos aos autos, existem, deste modo,

indícios suficientes de que FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO incorreu na prática dos s guintes

crimes: art. 299 do Código Penal, art. l° da Lei nO9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.
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FRANCISCO DE MELO DA CRUZ, CPF: 515.945.011-49

• Apelido: Chiquinho ou Chiquinho Moreno

• Candidato a Deputado Distrital pelo PTB nas Eleições 2010 (não

eleito);

• Chefe de uma das células de lavagem de dinheiro utilizadas pela

ORCRIM;

• Ostenta diversos antecedentes criminais

Consoante já visto, a participação de FRANCISCO DE MELO DA CRUZ

na organização criminosa em comento restou sedimentada a partir dos documentos apreendidos

em poder de FAYED ANTOINE TRABOULSI no curso da "Operação Infiltrados", dentre os

quais, um caderno contendo contabilidade com o nome "Chiquinho", além de talão de cheques

assinados e em branco em nome da empresa da qual ele é sócio, MEGA PROPAGANDA F

PUBLICIDADE LTDA. ME e canhotos de cheques da mesma empresa.

Por meio de Relatório de Inteligência Financeira do COAF também ficou

evidente que as movimentações financeiras da empresa MEGA PROPAGANDA E

PUBLICIDADE LTDA. eram bastante semelhantes àquelas registradas nas contas das demais

firmas utilizadas pela mesma ORCRIM.

Aliás, tal qual ocorre com a maciça maioria das empresas utilizadas no

esquema criminoso sob ap~ração, a MEGA não la~n~rr: no endereço constante de

cadastro, aparentando, assim, ser uma firma fantasm~ _.
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Diálogos telefônicos mantidos principalmente com as pessoas de FAYED

e LOUIS ANTOINE TRABOULSI também evidenciaram a participação de Chiquinho no

esquema delituoso de lavagem de dinheiro.

Diante de tais elementos, existem, desta forma, indícios suficientes de que

FRANCISCO DE MELO DA CRUZ incorreu na prática dos seguintes crimes: art. 299 do

Código Penal, art. 1° da Lei nO9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.

7.6. LOUIS ANTOINE TRABOULSI

Irmão de FAYED e um dos principais sacadores das contas das empresas.

Conforme restou comprovados nos autos do inquérito policial que serve de embasamento para

esta denúncia acusatória, Louis tinha ciência de todos os saques que eram realizados.

Embora não fizesse formalmente parte da sociedade das empresas

utilizadas pela organização criminosa, realizava saques nas contas de praticamente todas elas,

indistintamente da célula delituosa a que estivesse vinculada.

Ao ser preso, LOUIS ANTOINE TRABOULSI fez uso do direito de

permanecer calado durante seu interrogatório na Polícia Federal.

Em sua residência foram apreendidos vários documentos relacionados à

empresa MEGA PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA, que está registrada em nome de

outro membro da quadrilha, FRANCISCO DE MELO DA CRUZ, mas com indícios concretos,

já declinados anteriormente, de ser controlada por FAYED ANTOINE TRABOULSI.

Desta forma, não restam dúvidas de que LOUIS ANTOINE TRABOULSI

participava dessa quadrilha especializada, entre outras coisas, na lavagem de dinheiro,

incorrendo, por consequência, nas penas do art. 1° da Lei nO9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.
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Conforme declinado acima, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE

CARVALHO é sobrinho de CARLOS EDUARDO ROCHAMARZOLA.

Participou ativamente da organização criminosa - principalmente no CurSl

,da investigação levada a efeito pela Polícia Civil - seja emprestando o seu nome para figurar no

quadro societário ou como responsável pelas empresas Matriz Construções Ltda., Strauss

Engenharia, Cyber Publicidade e Propaganda, Center Comércio e Consultoria Ltda., Ziff

Comércio e Serviços de Informática Ltda., Termo Arte Transporte e Turismo Ltda., seja

efetuando saques em contas operadas pela Organização Criminosa.

Sua participação na organização criminosa restou bastante caracterizada na

época das apurações conduzidas pela Polícia Civil do DF, não havendo indícios de que ele

permaneça na prática ilícita atualmente.

Em seu interrogatório, CARLOS FELIPE disse que apenas emprestou seu

nome uma vez, para a abertura da empresa MATRIZ CONSTRUÇÕES LTDA. a pedido de sei

tio CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA. Não se recordava de ter emprestado seu nome

para as outras empresas.

Outrossim, o denunciado realizava bastantes saques consoante demonstra

o monitoramento realizado pela Polícia Civil efetuados pela Polícia Civil do DF, aliado ao

Relatório de Inteligência Financeira n° 6297 do COAF, os quais evidenciam que ele realizava

saques com muita freqüência em contas de diversas empresas investigadas, sendo apontado pelo

órgão de inteligência financeira como o responsável pela retirada em espécie de R$

11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) no período de 2005 a 2010.
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Apesar de ser bem conciso em seu interrogatório, não conseguiu eximir-se

CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO da imputação de incorrer nas penas

dos Artigos 299 do Código Penal, ar!. 10da Lei na 9.613/98 e ar!. 20 da Lei 12.850/13.

7.8. MOZART MEDEIROS FILHO.

MOZART MEDEIROS FILHO figura como um importante "laranja" e do

núcleo liderado por CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA.

Emprestou o seu nome para figurar no contrato social da empresa Master

Tecnologia e Sistema Llda.- EPP, tendo, inclusive, representado a referida empresa em contratos

firmados com o Governo do Distrito Federal.

Além disso, MOZART MEDEIROS FILHO aparece como um dos

principais sacadores das empresas ligadas à ORCRIM, ainda que não integre a sua sociedade,

como restou comprovado nos Laudos Periciais.

Convém salientar que, segundo levantamentos realizados, MOZART tem

vínculo empregatício com a Câmara dos Deputados desde 23/05/08, onde exerce a função

comissionada de secretário parlamentar (nível SP-28) no Gabinete do Deputado Federal.

Taumaturgo Lima.

Em seu interrogatório na Polícia Federal, MOZART MEDEIROS FILHO

procurou minimizar sua participação nas atividades ilícitas da quadrilha.

Imputou toda a responsabilidade sobre a movimentação nas contas em que

sacou dinheiro a CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA.

colhidas no bojo do inquérito.

ua versão é notadamente contraditória com as provas
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Por exemplo, em um dos áudios degravados, constante na representação, é

possível verificar uma conversa sua com um homem não identificado, ocasião em que ele oferece

uma conta sua para que seu interlocutor possa depositar de 3 a 5 milhões de reais, a uma taxa de

5%.

r~:;';;':"'---"~''':=;;;;-,~".-"-,o;-,~;:c';~';Z;t;;,;;;,;;~,",,;;;;;;,;,,;;=~:;;;=;;;,:~;;,';,;..;c;;;,;;;,;;_:;,;;;;.~~;~_~~;;.:;:;::::" ..::;;;;;;"

li "
ib199682934 IÍMozart- Elementar
1;~"";:-:::~~':-~~:'~--~-, _.~,.•~.,.~- =~-,,~,f,
,

'j
"

'.~~~,~,,~~ ~.~, .. ,~' ~~,'_.~~~ •. ~.~~.~;,", ... ,,~. ,,~,~,,_,"~"'_~~'_"~,"~~".~ ..• ~~~ .. ~ .. ',~, ... ~, .... _ .. ,.1
I'HNl pergunta pelo NEXTEL de MOZART. HNI pergunta se dá para transferir 3 a 5 milhõesli

!'para uma conta de MOZART no BRB, com comissão de 5%. fi
, ,

lÁLOGO
1~()ZART:oi.""""~~"'" .. ,', .. ,.... '1'1.'
I: .
iiHNI: lá em BRASÍLIA ou tá em MINAS? ~i

i~OZAR~: tô não, tô em.MIN~S, cara. ~I
IlllNI: cade o NEXTEL, ta deslIgado? :1

II~OZART: tá, tá desligado. Aqui não funciona, não. 11

,HNI: ah, e tu chega que dia? :1

i~OZART: o, não, amanhã eu tô indo embora. Aí eu te ligo aí. ~I
1~_NI:~u.~E.~ga~~~~,~?,.;",~",.." , ~"~,,,.•,.•...",~,-"=~.,=~=",,,,~.~.~-~,~~..~rf"
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IfoZARichego cedo'. ~l!
IIHNI:deixa eu te falar uma coisa... '11.

I li;iIMOZART: hã?
I ,I

!!HNI:...aquela conta do BRB que tu me passou que nós mandamos um dinheiro nela... li
'~ ~I[ OZART: hã? 11

I",',liHNI: aquela conta do BRB que você me mandou pra mandar um dinheiro nela, lembra?
I ' ~
'ljMOZART: sei, sei. , II

,.,,!HNI:eu anotei na porcaria do chip e perdi. Deixa eu te explicar o que é que tá ... apareceu 11

d . 11,.ilum negócio aqui... I'
11 I
IIMOZART: hum? II. ~
liHNI: tô precisando de uma conta pra mandar um dinheiro amanhã. I;
.I 1IIMOZART: hum? li
l~fNI:5%. II
'I I
II~OZART: hã? I

1I. NI: (incompreensível) a 5%, entendeu? 11

1, OZART: hã! I1, r
I!H:NI:tem como mandar mais ou menos quanto nela, uns 3, 4 ou 5 milhões? .ift II OZART: tá, eu o que eu tô te falando: deixa eu chegar amanhã e a gente vê, aí. I!
li' NI: mas eu precisava da conta 9 e meia, porque o cara vai entrar no banco 10, 11 horas pra,.!
I •
Ifazer a operação, pô. I!
IIMOZART: não, eu não chego esse horário aí não. Vou chegar só 1hora da tarde. Eu tô em li
I I
I.IMINAS. l'i
II !
IjHNI:pois é, mas ela suporta esse valor? li
IjMoZART: não, lá, lá eu seguro ... lá segura, velho. li
IlHNI: tá, mas eu precisava do número da conta pro cara entrar no banco e já fazer a II
bperação lá. Deixa eu te explicar o que que é... '
t~~.'.::._ "~ _"R,O_" ,- .•",,"~~~_~_=;,~=_ _M=O=_~.~_. ~=~
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t- ~",,,'---=.-'M "~'>-'"'-~,,"-.~~-~""'"~"'-~', -,',,"- "-'m%',- ~=~ ""'-'-~-='-~. "'__M" "'_"""M~"_", __~ ~_""',"""M"-',"," ~'"~ M" _\1
I:MOZART: hã? j'
'i ,IliHN1: eles tão com uma, eles tão com uma ... não é daquel povo lá do (incompreensível) não,li

I:éoutros caras. Eles tão com um negócio aí, que tem 23 milhões pra uma conta. Aí eles tão Ii
~ li
Ilquerendo conta pra mandar o dinheiro ... quem vai mandar é o gerente do banco, entendeu? 11
li u
í1MoZART: hã? li
: ~,liHNI: ... vou pegar e já passar pra eles. Eles tão pagando 5% pra quem receber. í
F H
IIMOZART: tá. Não esquenta não. Eu vou ... eu vou chegar umas 2 horas da tarde, aí eu te 11
li li~~ I
i:HN1:então beleza. ~I
IjMOZART: então beleza, um abraço, falou. li
i1HN1:falou. 11
~ ti
'IMOZART: falou. ,i

- I!i ~
'l ~li(encerrada) li
k:=/2?'~'"""~~h""-'~--~--~--'''"~'''''_'>'''"';;;''~~~:~=",,-=::=:=~:Õ=:~=~'~"~;~"'-"-'"'-'_'__""_~=~~;;:'~~:~:,~~!

No trecho abaixo, mostra como MOZART ficava a par de todos os valores

que tinha que sacar.

ELEFONE OME DO ALVO
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ESUMO

I~ARZOLA disse que o valor é de 390. 210 na i\.IE~~ GUTO tá fazendo 190 na boca do

['caixa. MOZART vai avisar a CAROL.

ARZOLA:Já passou. Só falta a TED.

OZART:Tá. Então é qual o valor?

ARZOLA:TREZENTA E NOVENTA, tudo.

OZART:Já tá tudo na MC então?

ARZOLA:Não. Já tá DUZENTOS E DEZ na MC e o GUTO tá fazendo CENTO E

OVENTA aqui. Mas pode fazer que é certo. É ele que tá fazendo na boca do caixa.

OZART: Tá, então tá bom. Deixa eu ligar prá CAROL. Na MC, né?

ARZOLA: Na MC.

OZART:Tá bom.

-3~.'{\
/20161:

MOZART MEDEIROS também mentiu na tentativa de se desvincular de

outros membros da organização, ao dizer que não conhecia ANA CRISTINA BARBOSA DE

OLIVEIRA.

A própria ANA CRISTINA foi flagrada em um áudio, em conversa com

CARLOS EDUARDO MARZOLA ("PIMENTA"), citando a pessoa de MOZART, senão

vejamos:
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ESUMO

lfANAPERGUNTA PREOCUPADA SE VAI TIRAR O NOME DELA DA EMPRESA
i"

IÁLOGO
_ i

ilPIMENTA: Oi. li

[/ANA: PIMENTA. li
~ li,IPIMENTA: Hum... i'

IIANA:Deixa eu te falar. Vou te pagar, tá, esse cheque. I,D ..
IjPIMENTA: Vai pagar é lá, porque o cheque voltou, ANA. !'
[IANA:Não, eu vou lá buscar. i,
I~ li

I~IMENTA: Eu sei, o problema é que você fez merda mesmo. Sem brincadeira, eu despedi ali
11 '
I',meninapor causa disso. !i
ilANA: Nossa Senhora, pelo amor de Deus. li

ilpIMENTA: Pelo amor de Deus, como é que eu vou saber. Ela que mexe com cheque, ela li
• t

litava fazendo auto-escola, aí eu falei, só isso. Como é que ia saber que você ia pegar? (:
I .,J
" " .1i~NA: E que ele botou antes do dia porque eu ia te falar também, Que era pra botar semana !i
,. I.

~~. 'I~.
T I

IIPIMENTA: Como é que é? I'

IlANA: Não era pra botar agora. 11
H c

IrIMENTA: Dia 21 do 7. :,

ifANA: Botou antes do dia, ii, ri
I[PIMENTA: Empresta ... (fala com outra pessoa). li

iIANA:Eu vou te mostrar. !i
1I

I!PIMENTA: Não, botou no dia certinho, eu tô com a cópia dele na minha mão.
;t.~~"'_""-:::~,";<:-7>'t,.'.'"';~"'t",:"_::,~,_,,,,,__"__x_:'_"_':'",.~~_~'_==~.~=:.==:,:_~'.~_~';~~~'Y~":~~~7';::"'""-,r,::~~,)',.'-,~~,~:;,'",.;',',,-','o, "",,-,-," "','-'-'_'
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NA: Não, peguei esse ...

A: Vai tirar meu nome da empresa?

NA: Eu vou parar, te juro por Deus, que eu nem vou te pedir mais nada.

NA: Vai tirar meu nome da empresa?

IMENTA: Até cheque você já pegou, ANA. É complicado.

m pouquinho, rapidinho (fala com outra pessoa).
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NA: Pois é, então eu vou pagar e eu trago ele pra você. il
II
I.il
IIJ
11

11
íi

IMENTA: Não sei, tanto de pepino que você tá me arrumando, ANA. Me empresta aqui . 11
I1
'i
11
"11

li
li
li

IMENTA: Aquela vez do Bradesco você pegou a mesma coisa, agora tá pegando. Você tá 11

ndando com esse povo aí e tá ficando... II
NA: Não vou pegar mais não. Te juro. jl

I~IMENTA: Tá fícando numa esperteza. Vou te falar viu! II
i! i
['[ANA:Eu não vou fazer mais. ,I

I!PIMENTA: Aqui agora, o errado, agora eu quero ver o que eu vou falar pra mulher. Eu 11

i['lxingueia mulher até de bonita já. 11
1IirNA: Nossa. Senhora! II

itI'IMENTA: E umas besteiradas, não tem necessidade disso, ANA. Tudo que você pede eu 'liI
!kaço.Agora olha a merda que você fez.
~ li
I\ANA:Não, não tira não, porque o MOZART tava falando, gritando pro vento que li

~I~~~ I
1 11liPIMENTA: Entendeu? II
I •
liANA: Não, não vou fazer isso mais não. Não vou te incomodar em nada não. me dá o li
1 Iirúmero dela, pra eu ligar pra ela. 11

Ii!!MENTA: Liga lá no escritório, 33231218.
'~~----"':- --- •• -,,-, -~ •• ' •• ,,_ _ ~",~_,w,_,_ __" __ ~_ •• _,,_.~ ':"";.~~~.,,_'" ••-.- •• - •••••- ~._- ••~._'w~-"••••-.,_,_.-.. - .. --~-
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!!ANA:Eu vou ligar lá, eu vou falar com ela.
!i
IIPIMENTA: Tchau.
I'
IIANA:Tchau.
'~C::_~_~_~"':;--,:__"_.~_~~.~::;' •.;:~..,~~~:~=~~~~=.;;~.,:"'~.._~_~~!,,=_"':"_~_~7=",_._ ...~.~,.=,-:-':",%"
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Perguntado se conhecia FAYED ANTOINE TRABOULSI disse que não

conhecia. Mas foi flagrado em diversas oportunidades na companhia de LOUIS ANTOINI

TRABOULSI, irmão de FAYED, sacando dinheiro nas agências do BRB.

Diante de todos os elementos coligidos, é possível concluir que MOZART

MEDEIROS FILHO incorreu nas penas dos Artigo 299 do Código Penal, ar!. 10 da Lei na

9.613/98 e ar!. 20 da Lei 12.850/13.

7.9. GUTEMBERGUE SANTIAGO DO NASCIMENTO

GUTEMBERGUE ou "Guto" figura no contrato social das empresas Ijuí

Construtora Ltda. e Visão Construtora Ltda., ambas com movimentações financeiras milionárias.

Também participa com sócio da empresa EVOLUÇÃO CONSULTORIA

E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 15.472.876/0001-8, tendo sido incluído no

quadro societário em 20/12/2012. Importante salientar que dessa empresa fez parte o contador

LUIZ ROMILDO DE MELLO - ou seja, mais uma empresa fantasma a cargo da ORCRIM.

A despeito disso, GUTEMBERGUE SANTIAGO DO NASCIMENTO

tem endereço declarado na

localidade de baixa renda.

dra 604, conj. 8, casa 12, Recanto das Emas, Brasília/DF,
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Figs. 93 e 94 - Quadra 604, conj. 8, casa 12, Recanto das Emas/DF

o próprio GUTEMBERGUE e as empresas cuja sociedade integra foram

mencionados em Relatórios de Inteligência Financeira do COAF por suposto envolvimento em

operações financeiras suspeitas, de interesse desta investigação.

Se não bastasse o alerta exarado pelo COAF, o fato a seguir descrito é

indicativo de que o sujeito pesquisado está envolvido nas situações ora investigadas. Na

ocorrência nO 13.587/2012-0 (acidente de trânsito sem vítima), lavrada pela Polícia Civil do

Distrito Federal (PCDF), GUTEMBERGUE conduzia o veículo Hyundai/I30, preto, 2010, placa

JII-1062. Este veículo, conforme se viu em outra assentada, está registrado em nome da MC

Incorporação e Consultoria Ltda e foi utilizado pelo inv tigado CARLOS EDUARDO ROCHA

MARZOLAem saques ocorridos no BRB-SAAN35•

35 Conferir. entre outros: Relatório de Vigilância na01-E/2012-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/DF (Fls. I62/163-verso do Processo

nU49077-70.2015.4.01.3400, antiga fls. 280/283 do Processo n" 2009.01.1.094594-9 - IPL na 194/2012-SR/DPF/DF); Relatório

de Vigilância nU03-E/2012-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/DF (Fls. 598-verso/601 do Processo nU49077-70.2015.4.01.3400,

antiga fls. 1124/1129 do Processo n" 2009.01.1.094594-9 - IPL nO 194/2012-SR/DPF/DF) e Informaçâo nO02-E/2012-

DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/DF (Fls. 171-verso/180 do Processo nU49077-70.2015.4.01.3400, antiga fls. 299/316 do Processo
n' 2009.01.1.094594-9 - IPL n' 194/2012-SR/DPF/DF)
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A respeito de vínculos empregatícios, há informação de que ele esteve

formalmente vinculado a duas pessoas jurídicas, a saber: EWM ADMINISTRADORA LTDA

(CNPJ 03.747.828/0001/04), entre 01/08/2007 e 27/02/2009; e PEDRO IVO MOEZIADE LIMA

JUNIOR ME (CNPJ 08.505.544/0001-17), entre 02/03/2009 e 19/02/2010. Em ambos percebeu

não mais que um salário mínimo.

Vale mencionar, por fim, que em ocorrências registradas na PCDF, elJ'

2012, GUTEMBERGUE declara, como sendo seu grau de instrução, "médio (2°G)". Nesse

ponto, a prática tem mostrado que os "laranjas", em geral, costumam ser pessoas que não tiveram

acesso ao ensino superior. Tal situação merece ser sopesada, uma vez que GUTEMBERGUE é

um dos dois sócios das mencionadas empresas, que possuem o capital social declarado de

R$300.000,00 (trezentos mil reais) cada uma.

Além dos fortes elementos indicando que GUTEMBERGUE atue como

um "laranja" da organização criminosa, cabe salientar que ele também é o responsável por

diversos saques em espécie verificados nas contas das empresas Ijuí e Visão Construtoras,

utilizadas pela célula comandada por CARLOS EDUARDO MARZOLA (vulgo "pimenta"),

corroborando sua participação ativa na quadrilha em comento.

Aliás, em vigilância realizada no dia 23/07/2013 na sede da MC

INCORPORAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., verificou-s presença de GUTEMBERGUE no

local, conforme evidenciam aos fotos abaixo coligidas:
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Figs. 95 a 98 - Gutembergue estaciona o seu veículo Hyundai JEH 7072 e entra na sede da Me
Incorporação.

Em seu interrogatório na Polícia Federal confirmou várias das suspeitas

que havia sobre sua participação no esquema e sobre quem comandava suas ações. Asseverou o

seguinte:

"QUE foi conlratado por Carlos Eduardo Rocha Marzola por volta de

abril de 2011"; "QUE o seu pagamento é feito diretamente por Carlos

Eduardo Marzola ou por meio de saques nas contas das empresas que

prestam serviço à MC Incorporação, como a IlUI Construtora e a Visão

Construtora"; "QUE figura como sócio das empresas flUÍ e
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QUE foi Carlos Eduardo Marzola quem o orientou a figurar como sócio>

no contrato social das referidas empresas "; QUE o indiciado

providenciou junto ao contador Romildo a abertura das empresas Visão

e Ijuí; QUE a partir de dezembro de 20i2 passou afigurar como sócio

da empresa Evolução Construtora, por orientação de Carlos; "QUE o

Carlos possui o controle da movimentação financeira das contas

correntes das empresas em que o indiciado figura como sócio e é quen

determina quando e como devem ser feitos os saques para os

pagamentos relativos aos serviços prestados"; "QUE as empresas 1JUí,

Visão e Evolução são de fato de Carlos Eduardo Marzola e que o

indiciado é apenas seu "representante ",>" "QUE sabe que Luiz Romildo

de Melo é contador da MC Construtora e que já pegou alguns contratos

com ele; QUE quando é necessário o contador faz as modificações nos

contratos das empresas ligadas à MC incorporadora. "

Ademais, foram apreendidos na residência de GUTEMBERG

SANTIAGO DO NASCIMENTO, vários documentos referentes a diversas empresas

vinculadas a ORCRIM em comento, tais como MASTER, !JUI, VISÃO, MC CONSTRUTORA,

GOLD INCORPORAÇÕES entre outras.

Diante de todos os elementos coligidos, é Possível concluir que

GUTEMBERGUE SANTIAGO DO NASCIMENTO incorreu nas penas do Artigo 299 do

Código Penal, art. 1° da Lei nO9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.

7.10. SANJER INÁCIO DA SILVA
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A par de ter figurado na sociedade das empresas de fachada SCIA

Comércio Atacadista, Varejista e Exportação de Vidros, Espelhos, Vitrais e Molduras, SANJER

INÁCIO DA SILVA ainda é mencionado pelo COAF e pelos diálogos interceptados como

responsável pelos saques em espécie havido nas contas das seguintes empresas: SCIA, SILO,

FKV. Heditel, LSB, FKV, RC Comércio e TNG.

Convém registrar que, segundo diligências realizadas, SANJER reside na

Quadra 14 rua K casa 19, Condomínio das Acácias, Jardins Mangueiral, São Sebastião-DF. Trata-

se de casa geminada, com dois pavimentos, recém-construída, no interior de condomínio

residencial incluído em programa habitacional do Governo do Distrito Federal. No momento da

diligência, o porteiro que estava na guarita do Condomínio das Acácias confirmou que SANJER

reside no local. Em frente à residência, havia estacionado o veículo descrito a seguir.

Fig. 99 - Fachada da residência de Sanjer Inácio da Silva e veÍCulo em nome de Flávio

Júnior de Carvalho. Fiat Palio, prata, 2003/2003, placa JGI-2447, em nome de Flavio

Junior de Carvalho, CPF 244.818.151-91, endereço: SQS 416, bloco R, apartamento

102, Asa Sul, Brasília-DF. 100 Bloco A apartamento 308, Sudoeste, Brasília-DF.

Restrições: Alienação Fiduciária e Restrição Administrativa, o jeto do processo nO

2009.34.00.033456-3, em curso na 16" Vara Federal do DF.
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SANJER aparece, assim, como um dos principais sacadores do núcleo de

lavagem de dinheiro comandado por FLÁVIO JÚNIOR DE CARVALHO.

Em sua residência foram apreendidos documentos em nome de empresas e

pessoas vinculadas a ORCRIM, tais como cheques, cópia da identidade de FAYED, procuração

em nome de FLÁVIA PERALTA DE CARVALHO, entre outros.

Destarte, SANJER INÁCIO DA SILVA incidiu nas penas dos Artigo 29~

do Código Penal Brasileiro, Artigo 10 da Lei 9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.

7.11. ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA

Consoante já demonstrado, a despeito de seu padrão de vida

aparentemente humilde, ANA CRISTINA figura como sócia de empresas cujas movimentações

financeiras exprimem um sucesso empresarial, a exemplo de MC Incorporação e Consultoria

LIda., e Gold Incorporação e Consultoria LIda.

Mais do que uma interposta pessoa, ANA CRISTINA também efetuava

saques nas contas das empresas a mando da organização criminosa, notadamente de CARLOS

EDUARDO ROCHA MARZOLA, como se infere dos Relatórios de Inteligência Financeira.

Inclusive, num diálogo interceptado fica clara a subordinação daquela perante este, já que ANA

CRISTINA pegou um dos cheques da empresa MC, sem autorização de CARLOS EDUARDO

ROCHA MARZOLA, vulgo "Pimenta", o que gerou um clima de animosidade entre ambos:
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•
IFALAQUE DESPEDIU A JULIANA PORQUE ANA PASSOU CHEQUE DA MC SEM

IkvISAR, PEGOU QDO ELE PEDIU ELA PARA ASSINAR
,
!c'"
I/ANA:Alô.
II
IIPIMENTA: Eu já te dei o dinheiro?
!f
liANA: Deu.

'!PIMENTA: Que cheque que eu te dei ou você pegou, sei lá o que do Banco do Brasil em?
;!
If$SOO,OO.
'!,~NA: Nenhum.

i~IMENTA: Um cheque tá lá em PlanaItina no seu nome, oh.,
IANA: Não.

iIPIMENTA: Eu te dei algum cheque, eu te emprestei, você já pegou?

,kNA: De que, da conta da MC?
ii .
IIPIMENTA: É. .
I!
I~"NA: Eu tenho um cheque mesmo.

i~IMENTA: Ham?

,bA: Eu passei lá na auto-escola ..,
i~IMENTA: De que que é isso? Onde você pegou isso?
.I
ijANA:Ah peguei contigo.

irIMENTA: Eu te dei?

,/ANA: Não, eu que peguei.
'I
ilPIMENTA: Aonde?
!I
!/ANA:Contigo no dia que eu fui assinar.

i~IMENTA: E que cheque é esse que você deu lá? li
l.!U:r;m::1':~Wli't'Uk~~~,,~~0n. - ~_ - -~~~~"-~~"_"_'."=. ="11"'-'~'_~",,"~'~~~_~J:fcJi-'-";;_~~. :!.i

S,b''{1
/2016 1.
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,I
iíPIMENTA: Ham, beleza! Você pegou o cheque sem eu ver?

!~NA: Foi. Isso mesmo.

IrIMENTA: Aí eu despedi a JULIANA por sua causa então?! Então você liga pra ela que
,-
i~la tá sem emprego por sua causa.
i!
IIANA:Ahé?
"

!~IMENTA: É.

IkNA:Hum.:l
"
iiPIMENTA: Tôfalando sério.
"1j

IrNA: Por que você não me perguntou primeiro?

I!pIMENTA: Eu avisei como que eu vou saber? Eu não te dei cheque nenhum, ora.
'I
I!ANA:Por que você não me perguntou?

irIMENTA: Ela que toma conta dos cheques.

!lANA: Eu tô falando por que você não me perguntou.

!rIMENTA: Eu te perguntei como, ANA.

ll-\NA: Eu tô falando por que você não me perguntou.

i~IMENTA: Você não mexe nos cheques. Beleza, hem! Que beleza! Agora a menina tá sem
11

lrmprego por sua causa.

!!ANA: (inaudível)
,~

!tIJ'.:1~l'lT~j!na~~f~~~! ...=_....~ ...~.~.._.=----_-~--_~=..~._._._.._...._.=_=_ ..ll
Logo após esse primeiro diálogo, ANA CRISTINA entra novamente em

contato com "PIMENTA" (CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA), dizendo que iria pagar

o cheque "surrupiado", demonstrando estar com medo de te o nome retirado da empresa -

evidentemente com receio de perder sua parte no esquema.
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RES/COMENT ÁRA RA t..çÁ I

E UT
NICIAL INAL ) RIO

R

I I: I

~i93468047 ..

I
'I;I

ESUMO
- --,-- -'. '.' •..• "."._,- _.,,- ,---- TI

;I NA PERGUNTA PREOCUPADA SE VAI TIRAR O NOME DELA II
~ II
,uA EMPRESA ----.li

IÁLOGO
ç:--'-~~"-'-~--:-._-~-.~--~~-~------ ---- --------~-~---------------).
'It'IMENTA: OI. 1I

!ANA: PIMENTA. li
rIMENTA: Hum... 11

ilANA: Deixa eu te falar. Vou te pagar, tá, esse cheque. III

I~IMENTA: Vai pagar é lá, porque o cheque voltou, ANA.

l~NA: Não, eu vou lá buscar. li
iPIMENTA: Eu sei, o problema é que você fez merda mesmo. Sem 1I

'I il
Ilrincadeira, eu despedi a menina por causa disso. 'li

f\NA: Nossa Senhora, pelo amor de Deus. II

IFIMENTA: Pelo amor de Deus, como é que eu vou saber. Ela que mexe II
'fom cheque, ela tava fazendo auto-escola, aí eu falei, só isso. Como é 11

IHueia saber que você ia pegar? 11
,""'=~.=%=tr!.=.=.:~~~":~~!:A._", "., ":. ,_t!:!!:-='~=~~-_'" _- •., ::.:i.;r;.~,,_~~-,,,"
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if-\NA: É que ele botou antes do dia porque eu ia te falar também, Que J
:, [1

ifra pra botar semana que vem. li
iiPIMENTA: Como é que é? Ii
:!ANA: Não era pra botar agora. li
:~ li

iPIMENTA: Dia 21 do 7. li
'I. li
iIANA: Botou antes do dia, li
:1 !'
iiPIMENTA: Empresta ... (fala com outra pessoa). 1'1

iiANA: Eu vou te mostrar. li
:1 i
!FIMENTA: Não, botou no dia certinho, eu tô com a cópia dele na minha!i

;~ão. i!
!~NA: Pois é, então eu vou pagar e eu trago ele pra você. II
I!pIMENTA: Eu tô com ele... 11

li li
ilANA: Vai tirar meu nome da empresa? oi
il 'I

iIPIMENTA: O quê? I!
,I 'i
ilANA: Vai tirar meu nome da empresa? II
li I,
IfIMENTA: Não sei, tanto de pepino que você tá me arrumando, ANA. 11

liMeempresta aqui um pouquinho, rapidinho (fala com outra pessoa)_ 1'1IrNA: Eu vou parar, te juro por Deus, que eu nem vou te pedir mais II

Irada. li
I~IMENTA: Até cheque você já pegou, ANA. É complicado. II

:kNA: Não, peguei esse... I
J i
:!PIMENTA: Aquela vez do Bradesco você pegou a mesma coisa, agora tá:

'begando. Você tá andando com esse povo aí e tá ficando... li
! !'

I~NA: Não vou pegar mais não. Te juro_ I,
'rIMENTA: Tá ficando numa esperteza. Vou te falar viu! li
, t!
iIANA: Eu não vou fazer mais. li
L'i::',,~""'"_-': ":~",',"~~,ê_:;;;~~Y/'~~}"""'7',~_=~_U/'!'!:'~~: '.';:;_:~,',~~~,";',",~,,__ ,'_, ~
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I!PIMENTA:Aqui agora, o errado, agora eu quero ver o que eu vou falar II
II I'!hra mulher. Eu xinguei a mulher até de bonita já. ,I
I!t' !'

I!ANA:Nossa Senhora! IIil II

I~IMENTA: É umas besteiradas, não tem necessidade disso, ANA. Tudo II
" I',. I

li - d f A Ih d - ~ "IFue voce pe e eu aço. gora o a a mer a que voce lez. II
I!ANA:Não, não tira não, porque o MOZART tava falando, gritando II
II 'Iirro vento que você ia tirar. II
IIPIMENTA: Entendeu? '!I
!. !
I!ANA:Não, não vou fazer isso mais não. Não vou te incomodar em nadall
li '1

ilnão.me dá o número dela, pra eu ligar pra ela. II
:1 ~

I~IMENTA: Liga lá no escritório, 33231218. II
'A II!ANA:Eu vou ligar lá, eu vou falar com ela. II
,I 'i
IIPIMENTA: Tchau. II
,IANA: Tchau. li
L~~~"'~~~5:.~"" __ -H~ .. _. _~_~)!;~""'~.~ ,~_~,

3~.l-\
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De tudo o quanto já documentado nos presentes autos, ANA CRISTINA

BARBOSA OLIVEIRA incorreu nas penas do Artigo 299 do Código Penal, art. 1° da Lei nO

9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13,

7.12. IVANISE KIECHALOSKI

IVANISE KIECHALOSKI foi bastante útil ao esquema criminoso na

época da investigação efetuada pela Polícia Civil. Consoante se depreende da interceptação

telefônica realizada naquela ocasião e dos Relatórios de Inteligência Financeira emitidos pelo

COAF, ela emprestara sua co t pessoal e a de sua empresa IK Consultoria para movimentar os

valores de origem ilícita.
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Ademais, realizava provisionamentos de saques, quando não as próprias

retiradas em espécie, figurando, assim, como uma sacadora eventual da célula encabeçada por

CARLOS EDUARDO MARZOLA, principalmente por ocasião da investigação conduzida pela

Polícia Civil do DF.

Destarte, IVANISE KIECHALOSKI incorreu nas penas do Artigo 299 do

Código Penal Brasileiro, Artigo 10da Lei 9.613/98 e art. 20 da Lei 12.850/13.

7.13. MARCOS NEVES BRESAOLA

Também emprestou seu nome para abertura das empresas MC

Incornoracão e Consultoria LIda. e Lúcio Costa Incorporadora e Serviços LIda., tendo, inclusive,

realizado saques em espécie principalmente na conta desta última'ó.

Vale salientar que, por ocasião de diligência in loco realizada no novo

endereço da empresa MC Incorporação e Consultoria LIda. - o mesmo em que supostamente

funcionaria a Lúcio Costa Incorporadora e Serviços LIda. - os policiais foram recepcionados por

um funcionário chamado Marcos, acreditando-se que seja Marcos Neves Bresaola, o qual lhes

apresentou o cartão de visitas abaixo".

J() Relatório de Inteligência Financeira nU 10.163 (Fls. 587-verso/594-verso do Processo nO 49077-70.2015.4.01.3400, antiga fls.

1105/1119 do processo 2009.01.1094594.9 - IPI. n' I94/20 I2-SRlOPF/DF)

37 Informação Policial nO24.E/2012.SR/DPF/DF (Fls. 648/650.verso do Processo nO49077.70.2015.4.01.3400, antiga fls.
1223/1228 do processo 2009.01.1094594-9 - IPI. n' 194/2012.SRlDPF/DF)

Fig. 100 - Cartão de Visitas da MC Incorporação e Consultoria LIda. apresentado por
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Convém salientar que MARCOS NEVES BRESAOLA foi visto na sede

da MC INCORPORAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., no dia 23/07/2013, pela equipe de

policiais federais que realizou vigilância no local.

Figs. 101 e 102 - MARCOS NEVES BRESAOLA conversa ao telefone na frente da sede da MC

Incorporação e Consultoria LIda.

Diante do exposto, MARCOS NEVES BRESAOLA está incurso nas

penas dos Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e art. 2° da Lei

12.850/13.

7.14. FLAVIA PERALTA DE CARVALHO

Também considerada durante as investigações como sendo "laranja"

consciente do esquema criminoso vinculado ao seu pai, FLÃVIO JÚNIOR DE CARVALHO.

Emprestou seu nome para a abertura das seguintes empresas vinculadas à organização: SCIA

Comércio Atacadista, Varejista, Exportação de Vidros, Espelhos, Vitrais E Molduras LIda.; Silo

Sistemas Construtora e Incorporadora e Investimentos Imobiliário tda.; Arte Verde Cerimonial

e Ambientação LIda. e Acácia Cerimonial e Ambientação LIda ..
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Desta maneira, FLAVIA PERALTA DE CARVALHO incidiu nas penas do

Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, Artigo 10da Lei 9.613/98 e ar!. 20 da Lei 12.850/13.

7.15. LUIZ ROMILDO DE MELO

Já foi visto que LUIZ ROMILDO DE MELO é o contador de algumas

empresas amplamente utilizadas pelo esquema criminoso apurado, especialmente pelo núcleo

Marzola, a Ijuí Construtora Ltda. e a Visão Construtora Ltda., cujos quadros societários são

compostos por seus familiares.

Cabe relembrar que essas empresas declararam como sede o mesmo

endereço onde funciona o seu escritório de contabilidade, o ROMILDO ASSESSORIA

CONTÁBIL.

Pesquisa livre em sUes de busca noticia fatos relevantes. Destaca-se, de

início, reportagem veiculada eletronicamente, em 2011, pela revista "ISTO É", segundo a qual

LUIZ ROMILDO DE MELLO seria contador envolvido em suposto esquema montado ne

Governo do Distrito Federal para desviar recursos públicos. O esquema envolveria a criação de

empresas fantasmas38•

Ainda por meio da internet, descobriu-se que LUIZ ROMILDO figurou

como réu em Ação de Improbidade ajuizada em 2002, pelo Ministério Público Federal do estado

de Goiás (MPF/GO), por suposto envolvimento em desvios de recursos públicos em

assentamento do INCRA. A acusação é de que ele teria concorrido para a prática de tais atos

}R Disponível em: < http://www.istoe.com.br/rcportagenslpaginar/174221 MIGUEL+O+FRAUDADOR/Z > Acesso e 17 jul

2012, 09h45.
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intermédio de pessoa jurídica, qual seja, a MADEPA MADEIRAS PARÁ COM., REP. E

INDÚSTRIA LTDA., CGC n.o 72.608.037/0001-08.

De tudo o quanto apurado, observou-se que LUIZ ROMILDO DE MELLO

é um dos contadores da ORCRIM, vinculado a CARLOS EDUARDO MARZOLA, para quem

presta serviço de abertura/venda de empresas fantasmas.

Consequentemente, LUIZ ROMILDO DE MELO incide nas penas dos

Artigo 299 do Código Penal, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13.

7.16. LUIS FERNANDO CASSELA

De tudo quanto apurado nos autos, observa-se que LUIS FERNANDO

CASSELA exorbita a função de mero contador, auxiliando FAYED e a organização criminosa na

criação de empresas e na ocultação dos recursos decorrentes dessa atividade delituosa.

Vale salientar que a empresa FIRST ADMINISTRAÇÃO E

PARTICIPAÇÃO LTDA., pertencente à MÁRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI, esposa

de FAYED, é sócia do escritório de contabilidade de LUIS FERNANDO, o LF AUDITORIA E

CONTABILIDADE LTDA.
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Motivo Situação
SEM MOTIVO Matriz

Ativa

Matriz/Filial:

Situação

Cadastral:

------_._~._-------_.

4025509000140

Cadastral:
Nome

Empresarial:
Nome Fantasia:

CNPJ:
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Fax:

Número

. tI m'" IT -

70702000
BRASILIA

Micro Empresa

SÓCIO-ADMINISTRADOR

05/09/2000

SETOR HOTELEIRO NORTE

QUADRA 02 BLOCO F

SALAS 208 E 211

Data evento

atividade:

CNPJ sucedida:

Nome Preposto:
Data início

sucedida:

Responsável:

CEP:
Município:
Telefone 2:
Correio

Nome

Logradouro:

Eletrônico:

Complemento:

ELIANE DE SOUZA SANTOS CASSELA

05/09/2000

11006386874

6132026916

Sociedade
Porte Empresa:

Empresária Limitada
Qualificação

º
01/0112009

ASA NORTE
DF

87

Responsável:
Nome

sucessão:

Jurídica:
CPF

Natureza

QSA:
Tipo operação

Tipo Logradouro:

Responsável:
CPF Preposto:
Data Opção

Simples:
Data formação

Logradouro:
Nome Bairro:
UF:
Telefone 1:

r
I

I

I
I

L= w

CNPJ: 32257792000170
Razão.

Social:

FIRST ADMINISTRACAO E

PARTICIPACAO LTDA
Qualificação do Sócio: SOCIO

Capital Sócio: 50,00%

CPF do Representante do

Sócio:
Nome do Representante do

24449806115

MARCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI
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País: O
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50,00%

CPF: II 526848848

Qualificação do Sócio:
r-----.---~--
iC . I S' .,apIta OCIO:
•.. - -- -- - --- -----

Nome do LUIS FERNANDO

Sócio: CASSELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF do Representante do Sócio:
Nome do Rcpresentant;-d~--'~
IS' .'OCIO:I .
País: O~

Também se ressalte que no curso da "Operação Infiltrados", observou-se, a

partir dos computadores apreendidos, uma intensa troca de mensagens entre LUIS FERNANDO

CASSELA39 e integrantes da CONNECT ajustando valores a serem apostos em notas fiscais a

serem emitidas pela FIRST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, evidenciando mais uma

vez que sua participação na organização criminosa extrapola os limites da legalidade e de sua

atuação como mero contador.

Ademais, relembre-se o diálogo transcrito quando da explanação sobre a

participação de MARCELO TOLEDO WATSON na organização criminosa, em que FAYED

menciona para sua esposa MÁRCIA REGINA a maneir mó' LUIS FERNANDO atuaria na

distribuição formal dos lucros da MM. SUCUPIRA:

39 Fls. 476.verso/482 do Processo nO 49077.70.2015.4.01.3400, antiga 1.884/895 do processo 2009.01.1.094594-9 _ II'L nO

194/2012-SR/DI'F/DF
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........¥18413il
! ;'
33331

ESUMO

.lf3111/2012

il1:28:00 AM

i:23111/2012::
It11:29:50AM

'. •... . .... 1

libO:01:I! '.!FAYEDX MARCIAll!II ,'O' .
i50 Ilk@@ II

ICasa do LUís é para f~;er o c~~trat~ no~~~~ deMÁRCIA,nã~ pod~ usar~SPE, poisa'i

onta dele foi criada só para receber dinheiro, não pode usar ela para nada. Um contrato n

ome do Posto 105, um no nome de Márcia PF, outro no da FIRST.
IÁLOGO

hNÍCIO) .... -----li
, I,
;IF"AYED:Deixaeu te falar. Este negócio da casa do LOUIS que ele comprou lá em Goiânia, II
1 I
linãopode fazer o contrato em seu nome porque na SPE, MÁRCIA, não pode fazer nada, li• •
;!porque essa conta foi criada só para receber dinheiro. Não pode usar ela pra nada. Tem que li
- .:~er um no nome do POSTO 105, um em seu nome pessoa física, um em nome da FIRST. li
'I ~

,lvoCênão quer falar com o contador pra você ver o que dá pra fazer? li
'MÁRCIA: E esse dinheiro que vai entrar nela? Vai pra onde? li
I II
'FAYED:Hein? li
'I i
;MÁRCIA:Esse dinheiro que vai entrar na MM? li
1 ~
iFAYED:Na MM SUCUPIRA? I;

!MÁRCIA:É. li
li 11
:FAYED:Isso depois o LUÍS FERNANDO vai fazer a declaração de imposto de renda e li
'~ai fazer a distribuição dos luçros para o pai do TOLEDO e pra voçê mas lá não pode li
l:oloçar nada porque ela só foi criada pra isso. Ela vai fechar. Quando ela receber todas II
~ I1
'~s casas, aí encerra ela. Então não pode fazer nada nela, nada. Absolutamente nada. Não
!bml!I,W#"1,,=,,~_~~~:t:=O\==":~l_.~'_'_~'M~_' ,_::-_2-,::P3~3~~w,_,w,~_')__~._,_,,_,,!?,__ , _";"~~~~-=~"':';'~~~M~~:!::,!:~:e,~O!=,,..= __"
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~~.'{\
/20161:

ilPodecoloc~u~~~ent~~ ~~;;';~i~~~;;';c~~tav~~~'me~os.'Nã~ pode ~~~eb.;;~~~ct;,.El~.étod;~ll
!! I1

:~rtinha. 11

iIMÁRCIA: Tá bom. I1, "
:~AYED: Tá bom? Aí você vê aí com o contador, aonde dá para colocar ou em seu nome 11

:bessoa física, ou em nome da FIRST ou em nome do POSTO 105, vê qual que é melhor. I1b? ,l~. i:
liMÁRCIA:Tá bom. II
!i 'I
L AYED:Daqui a 6 meses é que ele vai transferir aí a gente vê. li

li
li=-',-,-'"<-~'-,"~~~~=.~"_~._.,_,.mM~" "'W_, ,_. __ ••","_~". ~'~_:-_,;-, __:~"==r"_~~_~';C':';~:-'~:r1r~~~~~,~1

Agregue-se que no caderno de FAYED ainda constava anotação

supostamente referente ao pagamento de recursos ao "contador Luis Sucupira":

Desta forma, LUIS FERNANDO CASSELA incide nas penas dos Artigo

299 do Código Penal, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.

7.17. MÁRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI

Conforme ficou demonstrado ao longo da investigação, a esposa de

FAYED age como verdadeira "laranja" do marido, registrando sob seu nome algumas empresas,

especialmente a FIRST ADMINISTRAÇÁO E PARTICIPAÇÃO LTDA., onde são registrados os

bens auferidos com a prática criminosa por ele comandada.

Nesse sentido, já foi visto que, no nome da FIRST, encontrava.se

cadastrada a casa onde funciona atualmente o escritório de FAYED, além de imóveis, a exempl
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de uma cobertura mantida na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a qual ostenta reconhecidamente um

dos metros quadrados mais caros do país.

MARCIA também integra a sociedade da empresa MM. SUCUPIRA

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE. LTDA. juntamente com o pai de TOLEDO, além

de ser proprietária de dois postos de combustíveis: o POSTO 105 REVENDEDORA DE

PETROLEO E DERIVADOS - cujos veículos registrados em seu nome foram intensamente

utilizados nos saques em espécie acompanhados na época da investigação feita pela Polícia Civil

do DF - e POSTO RECANTO DAS EMAS. Aliás, FAYED mantinha diversas contabilidades

referentes a contas de "Posto" em seu caderno, sendo crível que se refiram aos postos de gasolina

pertencentes a sua esposa.

Além de ter consciência de todas as operações ilícitas da ORCRIM,

MÁRCIA participa ativamente da mesma, emprestando sua conta e a de suas empresas para

tramitarem valores ilícitos, conforme se depreende dos diálogos que indicam um "fechamento de

contas" com seu marido.

Portanto, MÁRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI Incidiu nas penas

do Artigo 299 do Código Penal, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.

7.18. SANDRA MARIA DA SILVEIRA

Conforme informado, a Delegada da Polícia Civil do DF recebeu R$

50.000,000 do chefe da ORCRIM para adquirir um veículo novo, uma caminhonete Hillux SW4.

Em contrapartida, protegia a organização criminosa de ações repressivas no ãmbito da Polícia

s ve ameaçado de forma explícita um Agente de Polícia que passou a

investigar FAYED.
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Exerce, juntamente com seu namorado, PAULO CÉSAR BOBERG

BARONGENO, a função de braço armado da organização criminosa, concedendo proteção

estatal de modo a viabilizar a continuidade das atividades ilícitas.

Dessarte, SANDRA MARIA DA SILVEIRA incidiu nas penas dos Artigo

317 do Código Penal Brasileiro e ar!. 2° da Lei 12.850/13.

7.19. PAULO CÉSAR BOBERG BARONGENO

O também Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), PAULO

CÉSAR BOBERG BARONGENO, tal qual a sua namorada SANDRA, integrava a organização

criminosa conferindo-lhe proteção estatal para a continuidade de suas atividades delituosas.

Consoante evidenciado por meio dos depoimentos do Agente de Polícia

Civil do DF, JOSÉ RONALDO DA MOTA, PAULO CÉSAR, vulgo "PC", repassou informações

a FAYED acerca da existência de uma investigação criminal em seu desfavor em curso na PCDF,

além de ter intermediado ameaças feitas por FAYED e TOLEDO aos superiores hierárquicos do

aludido agente da Polícia Civil.

Vale salientar que PAULO CÉSAR BOBERG BARONGENO exerceu o

cargo de Secretário de Transportes na época da deflagração da "Operação Régin", a mesma que

coibiu a cobrança de propina por parte de agentes públicos distritais para viabilizar a liberação de

empréstimos pelo BRB a cooperativas de transporte. Rememore-se que, nessa investigação,

foram colhidos elementos no sentido de que parte dos recursos captados pela Cooperativa

Alternativa fora destinado à empresa Center Publicidade e Propaganda Ltda., utilizada no

presente esquema de lavagem de dinheiro, evidenciando, assim, ainda is o vínculo de PAULO

CÉSAR BARONGENO com a organização criminosa investigada
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Destarte, de acordo com os elementos coligidos aos autos, PAULO

CÉSAR BOBERG BARONGENO incidiu nas penas do ar!. 2° da Lei 12.850/13.

7.20. SÍLVIO COSTA JÚNIOR

Mais conhecido na quadrilha por seu apelido "Brau", SÍLVIO COSTA

JUNIOR participa da organização criminosa liderada por FAYED e TOLEDO, trabalhando no

mesmo "escritório" destes.

O seu veÍCulo foi visto por mais de uma vez estacionado na frente do

escritório, além de ele ter participado de reuniões e almoços no lugar de TOLEDO, juntamente

com FAYED, conforme acompanhamento realizado no dia 31 de julho de 2012:

4 - Fayed, Claudia, Aline e Sílvio conversando, enquanto Fayed fumava, após o
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Fig.105 - Sílvio Costa Júnior conversa com ALLINE TEIXEIRA OLIVIER

Registre-se, por oportuno, que BRAU é policial civil do DF recentemente

aposentado, mais uma vez demonstrando o vínculo espúrio entre a organização criminosa em

comento e policiais que deveriam repreendê-la.

Na contabilidade registrada no caderno de FAYED (apreendido conforme

noticiamos anteriormente)4", há alguns registros de valores vinculados a BRAU.

~JUt

liH.A)>>-~-.-~í16.

40apenso I do Processo nO0049098-46.2015.4.01.3400, apenso I do processo n° 2009.01.1.069759-2
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Os elementos amealhados à investigação sugerem que SÍLVIO COSTA

JÚNIOR exerce um papel operacional na organização criminosa (uma espécie de "faz-tudo"),

tendo pleno conhecimento dos ilícitos por ela praticados.

Na ligação abaixo, SYLVIO informa a MÔNICA, sua esposa, que teve que

ir a um jantar no SOHO, juntamente com o GRINGO - referindo-se a FAYED - e outras pessoas.

Esse jantar foi confirmado através de ligações de FAYED para outros funcionários afirmando que

a intenção dessa confraternização era a união dos colegas de trabalho.

!t

11
'0181617I,
I:
!noo

ESUMO

I;

Ib8/11/2012
II1123:41:06r
"

ib8/11/2012~~lb,' 0:03:21.~
Ir 11 i~O

!iA ,}23:44:30 !~ I
!i i:

~r~~'-"'~"'-~-"~~
IFYLVIO X ESPOSA

J@@@auto
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ONICA: Cadê você?

ONICA: Oi, vida!

ONICA: Tá onde?

ILVIO: Oi, minha vida!

ILVIO: Deixa eu levantara aqui... Diga amor.
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ti
"~I
j!II
l;

"'n
li
fi
"
11p
rI
ti

I}sILVIO:Eu vim no SOHO i.
n h

IlMONICA: Fazer o quê? ri
• li
I[SILVIO:o "GRINGO" (provavelmente FAYED) passou uma mensagem pra mim. Tem o... o cara de ii

I~arretos. Aí nós viemos aqui jantar. Aí ele (provavelmente FAYED) tava preocupado que ele tava li
I Ii~ozinho. Acabou, chamou o FISCHER, o JONEIDE, DUDU. !I
~~~! i
IbILVIO: Aí, vim pra cá. Tamos indo embora também. Já tá pagando a conta. II1. II
~~~~? ~
I[SILVIO:Só ele ... Chamou a ISABELA, né? Que eles tão namorando agora. 11

I~ONICA: É. Mais quem? 11

ifsILVIO: Eles, só. H
'1 Il

'iMONICA: Só tem ela de mulher. ii
I ii
" riI il

fNDR) I
~YLVmAmo" ••••m, ,b~oo, """ qu•• im. i
I!MONICA: Eu sei amor que você tem ir. fi
li liil f!I I;
. "

lS:.a~:~L~~~l~~_.,=_=",=,_.. "'""~~~~=._'_C'=~=_='-. ---- ...•.......7C.".~,,,=,,,,,,.ii
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Na ligação abaixo, fica confirmado que SYLVIO chama FAYED de

GRINGO, bem como exerce papel de "faz-tudo" do chefe. SYLVIO liga para uma oficina

mecânica, visando verificar a situaçâo de uma camionete de propriedade de FAYED

ELEFONE OME DO ALVO

,1;

"'1',~ '

I: I'
!~

i~181617pl 7812.
:i "
iboo ,0404
"

'"'~}.~'"'""-,.
:114/11/2012
li
1;14:31:43
"

~4:33:54

',' -"=I-'~ T
100:02:1 I, ISYLVIO X "LOBÃO" X
11 li 01':1
li ji IfAYED @@@ auto

ESUMO

lÃLOGO

"Lobãol1
•

"'=--="""'=""=="""-="'-jf-='" '"- =•.==-'
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lisYLVi6:Eaí, ~~uirmão.
"i"LOBÃO": E aí, "Braw".
li
':SYLVIO: Beleza?!
" ,:!, -
I.'LOBAO": Beleza. Deixa eu te falar, a caminhonete já tá pintada, eu tô acabando de montar, tá? Tô I

l,acabando de montar ele. Tá bom?
"

i~YLVIO: Ah! Tá. Peraí. Fala com o cara aqui, então.

,I'LOBÃO": Tá.
I:
'JFAYED:Alô!
j;

,"LOBÃO": Oi, FAYED?,
!

IFAYED:
,,;-::..:~,",;;;~"-~':
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ji"LOBÃO": Deixa eu te falar, eu já pintei a caminhonete, Fayed e só tô montando, tá? Agora tá pintadinha, li
II ó tô montando as coisas J'á, tá? li
I~ "
!fAYED: "Lobão" eu sempre te peço um favor, não me enrola (ininteligível) eu tinha que entregar esse II
I" n
i "!;carrona sa Feira da semana passada, conforme você me prometeu. Aí tô enrolando os caras lá. Enrolando, il
'I '! ~jIfnrolando ... o carro lá tá pronto ... eu não vou buscar o carro. Os caras tão achando que eu sou moleque. ;1

!!Então,me fala aqui, tu me entrega esse carro hoje, sim ou não? II
II"LOBÃO": Tá, Fayed. Eu não vou conseguir entregar ele hoje, porque eu vou acabar de montar ele aqui e II
i, ~II~enho que levar ele ali pra poder botar o gás do ar condicionado. Entendeu? 11
~ &
"líFAYED:Certo. li

J,LOBÃO": Levar ali no sócio. Eu coloco o ar, mas eu te entrego ... amanhã é feriado, mas eu te entrego ela 11
~ ~!

!Lmanhã, você já entrega na sexta de manhã. II
I~AYED: Então tá bom. Vou combinar com ele pra sexta-feira de manhã. Tá bom? Ii
li'LOBÃO": Não. O carro já tá pintando, tudo certinho. Tá bom? ~i
I~AYED: Então vou combinar pra entregar na sexta-feira. Tá? II
1~ _ li
iI"LOBAO": Então tá. Deixa eu falar com "Braw", Fayed. !i
jl ~l
IIFAYED:Peraí. ri
" u,Ir _ HrLOBAO": Tá. I!
I~YLVIO: Fala "Lobão" . II
!I"LOBÃO": Fayed ... ohh Fayed, o "Braw". Quando você sair daí, você passa aqui pra você ver o carro. li
il liliSYLVIO: Como é que é? M'
li ~
i!"LOBÃO": Na hora que você sair dai hoje, passa aqui pra você ver o carro. li
l!bYLVIO: Tá. Tá bom. Eu passo aí. 1i
I li
IrLOBÃO": Já pintei, já tô montando, tá? 11

'I'~YLVI_O:Você vai tá ai ou você vai tá na rua? Ii. li
1!"LOBAO":Não, eu vou tá aqui. II

Ij(despedem-se) (f III,",:",~---'':'":~~.'t'"'''='='J_~';';'i'X}~._'t'_fC~--'~_~ ,_,_,_.~."-,.__,,. ,-,,", __. '.---}':::=;'~'=~-'';'::~'~''_''" .•''''''f:T~~:;::";~~'~~''J.~:':::'-:;;':=~~''~_-'::_~. ,;:_w::~~~_''C;_7:''O'':1

~~w '
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Como em toda organização criminosa, SYLVIO deseja agradar ao seu

chefe FAYED. Na ligação abaixo, SYLVIO manda sua esposa MÔNICA não se esquecer de agradecer

ao GRINGO - FAYED - pelo presente recebido. Durante os monitoramentos, descobriu-se que

FAYED havia mandado buscar oito aparelhos da marca IPHONE 5 para presentear amigos e parentes.

FAYED dá o seu antigo IPHONE 4 para SYLVIO que presenteia sua esposa MÔNICA.

ELE FONE OME DO ALVO

Ir 1---"
!f0:01:311 O YLVIO X MONICA

!r ii @@auto

1~4/11/2012
I',i
IP8:54:45,.

i

~4/11/20I2
I
08:53:11
'i

,.,1
Ir181617 'fI 8115-
IpOO i2464

IÃLOGO

~UMO .

;f--~---~------'" ....-
.,
'~181617000
L.._~!I- ..

li
i'

I'i,
Ir ií
li'l"lli 'i
If li

f

IIsYLVIO FALA PARA MONICA NÃO SE ESQUECER DE LIGAR PARA O 'GRINGO" (Fayed) li
I; ~

I!PARAAGRADECER DO PRESENTE (Provavelmente o I-PHONE que Sylvio recebera de Fayed II
IÍJara consertar) 'i

!
I.•.~ ."

V!~... ,~

l!<cerca de I minuto ~e ligação SYLVIO FALA PARA MONICA NÃO SE ESQUECER DE LIGAR ;'
~ li
I;PARAO "GRINGO"). II
li, ', li
II li~ II
IISYLVIO:Amor, falar em ligar amor. Não esquece de ligar para o "Gringo", não. . il
!'.,.-,,~...~.~--~.'-_.~,'='.-.~-.'-'.'.--~....=.==~.-~...~--'-..._'_.'._.'-.."--"-"-.--,""..""."'=" •• ~._ ••• __• •••••••.•
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ilMONICA: Não vou esquecer, não. Minha vida.
I'

I~YLVIO: 8413 ...
"

I!M0NICA: Ok! Já anotei (repete).

IISYLVIO:Tá bom então.

i~ONICA: Tá, eu vou ligar. Espera dá pelo menos 10 horas, né?
" oI!SYLVIO:Não entendi?
II
I!M0NICA: Vou esperar, 10 horas.

I~YLVIO: É. 10, 10 e meia. Você liga
h
I!MONICA: Pois é.
li

liSYLVIO: Vai falar: "Obrigado pelo presente que o SYLVIO me deu"

ONICA: Não precisa me ensinar, né? Minha vida. Eu sei.

YLVIO: Tá bom então, amor.

ONICA:Tá?!

despedem-se

04~.ÍÀ
1201~

Assim, de acordo com os elementos coligidos aos autos, SÍLVIO COSTA

JÚNIOR incidiu nas penas do Artigo 1° da Lei 9.613/98 e art. 2° da Lei 12.850/13.

9. CONCLUSÃO

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo

Relatório Final elaborado no bojo dos autos nO49077-70.2015.4.01.3400 (antigo processo nO

2009.01.1.094594-9), juntado às fls. 903-verso/1003-verso, pelo Inquérito Policial n° 0148/2013-

4 (autos n° 49075-03.2015.4.01.3400, antigos autos n° 0079735-97.2012.4.01.0000): !!La
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Processo nO 0049098-46.2015.4.01.3400, antigos autos nO 2009.01.1.069759-2, cujas cópias

seguem em anexo à presente exordial acusatória.

Em face de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

oferece denuncia em face de:

1) FAYED ANTOINE TRABOULSI, como incurso nas penas do arts. 299 e 333 do

Código Penal, ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

2) MARCELO TOLEDO WATSON, como incurso nas penas do ar!. 299 do Código Penal,

ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

3) CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA, como incurso nas penas do ar!. 299 do

Código Penal, ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

4) FLAVIO JUNIOR DE CARVALHO, como incurso nas penas do ar!. 299 do Código

Penal, ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

5) FRANCISCO DE MELO DA CRUZ, como incurso nas penas do ar!. 299 do Código

Penal, ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

6) LOUIS ANTOINE TRABOULSI, como incurso nas penas do ar!. 1° da Lei nO9.613/98

e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

7) CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, como incurso nas penas

do Artigo 299 do Código Penal, ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

8) MOZART MEDEIROS FILHO, como incurso nas penas do Artigo 299 do Código

Penal, ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

9) GUTEMBERGUE SANTIAGO DO NASCIMENTO, como incurso nas penas do

Artigo 299 do Código Penal, art. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

10) SANJER INÁCIO DA SILVA, como incurso nas penas dos Arti 299 do Código Penal

Brasileiro, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;
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11) ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, como incursa nas penas do Artigo 299 do,
Código Penal, ar!. 1° da Lei nO9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

12) IVANISE KIECHALOSKI, como incursa nas penas Artigo 299 do Código Penal

Brasileiro, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

13) MARCOS NEVES BRESAOLA, como incurso nas penas do Artigo 299 do Código

Penal Brasileiro, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

14) FLAVIA PERALTA DE CARVALHO, como incursa nas penas do Artigo 299 do

Código Penal Brasileiro, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

15) LUIZ ROMILDO DE MELO, como incurso nas penas do Artigo 299 do Código Penal,

Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

16) LUIS FERNANDO CASSELA, como incurso nas penas do Artigo 299 do Código

Penal, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

17) MÁRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI, como incursa nas penas do Artigo 299

do Código Penal, Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

18) SANDRA MARIA DA SILVEIRA, como incursa nas penas dos Artigo 317 do Código

Penal Brasileiro e ar!. 2° da Lei 12.850/13;

19) PAULO CESAR BOBERG BARONGENO, como incurso nas penas do ar!. 2° da Lei

12.850/13;

20) SYLVIO COSTA JUNIOR, como incurso nas penas do Artigo 1° da Lei 9.613/98 e ar!.

2° da Lei 12.850/13;

Requer-se que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para

se verem processados, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, procedendo-se nos demais

atos processuais até final sentença condenatória, oportunida em que deverá ser decretado o

perdimento dos bens mencionados na presente imputação.
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Rol de testemunhas:

1. Andréa Pinho Albuquerque (Delegada de Polícia Federal, MatrÍCula 15.680);

2. Rodrigo Borges Correia (Delegado de Polícia Federal, Matrícula 17.148)

3. Nabarrete (Escrivão de Polícia Federal, Matrícula 6829)

4. Trajano (Agente de Polícia Federal, Matrícula 16.214)
- ,

5. Márcio (Agente de Polícia Federal, MatrÍCula 9056)

6. Giancarlos Zuliani Júnior (Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, matrícula

63678-9)

7. Érico Vinicius Mendes (Diretor da Divisão Especial de Repressão ao Crime Organizado

da Polícia Civil do Distrito Federal)

8. Luzia de Oliveira Almeida (Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, matrícula 34248-

3)

9. Luiz Carlos F. Soares (Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, matrícula 34.201-7)

10. João Paulo C. Allemand (Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, matrÍCula 77386-7)

11. Mônica M. T. de Loiola (Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, matrÍCula 78346-3)

Brasília, 28 de junho de 2016.
\

Procur

QUES DE OLIVEIRA

pública
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