
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA 7ª  VARA FEDERAL  CRIMINAL  DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo a ser distribuído por dependência aos Autos nº 0510282-12.2016.4.02.5101 

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, pelos  procuradores  da

República signatários, vem, por meio desta, expor e requerer o que se segue. 

1. BREVE SÍNTESE FÁTICA DA DEMANDA

A presente  medida  cautelar  é  desdobramento  da  Operação

Calicute  e  das  investigações  realizadas  após  sua  deflagração,  tendo  como  escopo

aprofundar o desbaratamento da organização criminosa responsável pela prática dos crimes

de corrupção, fraude a licitações e lavagem de capitais envolvendo contratos para realização

de obras públicas pelo Estado do Rio de Janeiro.

Com  efeito,  após  exaustiva  investigação  que  contou  com

medidas cautelares de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, a Operação

Calicute  conseguiu  demonstrar  como  a  organização  criminosa  comandada  por  SÉRGIO

CABRAL atuou para praticar atos de corrupção e lavagem de parte dos recursos. 

Por meio de celebração de acordo de colaboração premiada,

homologado  por  este  juízo  nos  autos  nº  0510282-12.2016.4.02.5101,  foi  agora  possível

revelar  como  SÉRGIO  CABRAL e  sua  organização  ocultaram  e  lavaram  mais  de  USD
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100.000.000,00 (cem milhões de dólares), correspondentes a mais de R$ 340.000.000,00

(trezentos e quarenta milhões de reais), que representa apenas parte do que amealharam

dos cofres públicos, por meio de um engenhoso processo de envio de recursos oriundos de

propina para o exterior. 

Além  de  recuperar  parte  do  dinheiro  desviado,  o  acordo

corroborou,  de forma robusta,  as provas contra  SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA,

WILSON CARLOS e LUIS ALEXANDRE IGAYARA, revelando, ainda, outros integrantes da

organização criminosa, como SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (“SERJÃO/BIG”), THIAGO

ARAGÃO, ÁLVARO NOVIS, FRANCISCO DE ASSIS NETO (“KIKO”) e beneficiários dos

recursos ilícitos  como  SUSANA NEVES CABRAL  e MAURÍCIO CABRAL –  ex mulher  e

irmão do ex-governador SÉRGIO CABRAL, respectivamente.

Ademais,  com  o  acordo  foi  possível  identificar  parte  dos

benefícios auferidos pelo grupo criminoso, com a obtenção de planilha de gastos, no período

de 01/08/2014 a 10/06/2015, em que se constata despesas no valor de  R$ 39.757.947,69

(trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete

reais e sessenta e nove centavos) – uma média de aproximadamente quatro milhões de

reais por mês1.

Por fim, o acordo de colaboração premiada revelou, ainda, o

pagamento de propina por  EIKE BATISTA a  SÉRGIO CABRAL,  mediante a utilização de

contrato fictício, e pagamento no exterior, conforme exposto de forma detalhada abaixo.

2. DO ESQUEMA UTILIZADO POR SÉRGIO CABRAL PARA ENVIO DOS RECURSOS DE

PROPINA PARA O EXTERIOR

A Operação  Calicute  revelou  que  o  ex-governador  SÉRGIO

CABRAL  cobrava,  por  meio  de  seu  secretário  de  governo  WILSON  CARLOS,  e

1 Apesar  dos  avanços  na  investigação,  não  foi  possível,  ainda,  conforme será  demonstrado adiante,
revelar todo o processo de ocultação e lavagem de ativos da organização criminosa, podendo-se afirmar que os
colaboradores RENATO e MARCELO CHEBAR são apenas alguns dos agentes financeiros que atuaram para
gerenciar os recursos ilícitos obtidos com a corrupção.
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operacionalização de CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA, propina no valor de 5% de

todos os contratos celebrados com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

O  destino  de  parte  desse  dinheiro  foi  demonstrado  nas

denúncias apresentadas perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro e de Curitiba, mas sua

maior parte só foi possível rastrear graças a acordo de colaboração premiada firmado com

RENATO HASSON CHEBAR e MARCELO HASSON CHEBAR. 

Com efeito,  no bojo do mencionado acordo foi  revelado que

SÉRGIO  CABRAL se  valeu  da  pessoa  de  RENATO  CHEBAR,  operador  do  mercado

financeiro, para ocultar,  em nome deste, o dinheiro da propina que recebeu no Brasil em

contas bancárias no exterior, por meio de operações dólar-cabo. 

De acordo com RENATO, em depoimento prestado perante a

Procuradoria  da  República  do  Rio  de  Janeiro,  SÉRGIO  CABRAL passou  a  utilizar  os

serviços do colaborador ainda quando era deputado estadual, no início da década de 2000

(DOC nº 1):

“Que conheceu SÉRGIO CABRAL em razão da companheira
de seu pai,  de  nome Eva  Barth,  ser  secretária  de  SÉRGIO
CABRAL;  Que o pai  do depoente era operador  de bolsa de
valores;  Que  SÉRGIO CABRAL fazia  pequenas  compras  de
dólar  para  viagens  ao  exterior  com  o  colaborador;  Que
conheceu SÉRGIO CABRAL no final  dos  anos 90;  Que por
volta de 2002/2003, durante o carnaval, Sérgio Cabral procurou
o colaborador assustado com o escândalo do propinoduto; Que
SÉRGIO  CABRAL  não  estava  envolvido  com  o  referido
escândalo, mas ficou preocupado com conta que possuiria no
Israel  Discount  Bank of  New York (IDB/NY);  Que recorda-se
que o encontro se deu na Rua Alexandre Ferreira, na Lagoa,
no Rio de Janeiro; Que, salvo engano, SÉRGIO CASTRO de
Oliveira  (“Serjão/Big”)  estava  presente  no  referido  encontro;
Que  SÉRGIO  CABRAL perguntou  se  o  colaborador  poderia
receber  os  valores  que  possuía  em  sua  conta  de  nome
“Eficiência”,  com  o  que  o  colaborador  concordou,  tendo  os
valores sido transferidos para duas contas de sua titularidade
de  nome  “Siver  Fleet”  e  “Alpine  Grey”;  Que  os  valores
transferidos  foram  da  ordem  de  USD  2.000.000,00;  Que  a
partir daí os valores ficaram em nome do colaborador”.
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Desta forma pode ser ilustrada a ocultação dos recursos ilícitos

de SÉRGIO CABRAL nas contas em nome de RENATO CHEBAR, num primeiro momento:

Após a transferência do montante inicial  de aproximadamente

USD 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) da conta de nome “EFICIÊNCIA”, de titularidade

de  SÉRGIO CABRAL,  para as contas bancárias “SIVER FLEET” e “ALPINE GREY”,  em

nome do colaborador RENATO, no Israel Discount Bank de Nova York (IDB/NY), as contas

passaram a ser alimentadas por meio de operações dólar-cabo2, que eram operacionalizadas

por  SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (apelido “SERJÃO” ou “BIG”) – pessoa de confiança

de SÉRGIO CABRAL – e os colaboradores.

Isto é, os recursos ilícitos em espécie eram entregues em reais

por SERJÃO a RENATO no Brasil, que emitia ordens para que os valores correspondentes

em dólar fossem creditados nas contas no exterior cujo titular de fato era SÉRGIO CABRAL

(DOC nº 1):

2 “No sistema dólar-cabo (ou "cabodólar”) a remessa de recursos pode ocorrer em dois sentidos opostos,
os quais podem ser visualizados no quadro apresentado abaixo. No primeiro, o doleiro recebe no Brasil,  em
espécie ou mediante depósito, reais de seu cliente, efetuando, via internet banking ou mediante determinação ao
gerente de sua conta no exterior, o débito de valor correspondente em moeda estrangeira, de conta que ele
(doleiro) mantém no exterior, para crédito em favor de uma conta mantida no exterior por tal cliente ou por pessoa
por este indicada. No caso de o doleiro não possuir disponibilidade externa suficiente naquela data específica,
vale-se das disponibilidades de um parceiro (outro doleiro ou cliente),recompensando-o em reais, dólares ou em
outra moeda, imediatamente ou num momento posterior, havendo assim operações de compensação ou trocas
de posições em dólar”.  Dallagnol, Deltan, in Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal. Coordenadora
Carla Veríssimo de Carli. Pág. 398.
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“Que “Serjão” ia ao escritório do colaborador, localizado na Av.
Rio  Branco,  nº  123/1105,  Centro,  Rio  de  Janeiro/RJ,  para
entregar valores em espécie, pelo menos mensalmente; Que os
valores entregues variavam; Que não havia um valor fixo, mas
pode dizer  que variavam de R$ 50.000,00 a  R$ 250.000,00;
Que  os  valores  eram  transportados  em  mochila,  pasta  ou
envelopes;  Que para  creditar  valores  no  exterior  eram feitas
operações  conhecidas  como  “dolar  cabo”,  isto  é,  valores  no
exterior eram creditados nas contas acima mencionadas e no
Brasil  era  feita  a  entrega  pelo  colaborador  de  recursos  em
espécie;” 

As  operações  dólar-cabo  podem  ser  ilustradas  da  seguinte

forma:

A remessa de valores para o exterior, via dólar cabo, foi sendo

feita  de  forma contínua  entre  os  anos  de 2002 e  2007,  tendo sido  acumulado  pelo  ex-

governador a quantia de USD 6.000.000,00 no período, distribuída em contas em nome do

colaborador RENATO. 

O  alto  valor  acumulado  por  SÉRGIO  CABRAL  no  período  –

durante o exercício dos mandatos de Deputado Estadual do Rio de Janeiro e Senador da
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República – em nada se compararia às surreais quantias amealhadas pelo ex-governador

nos anos seguintes (2007-2014), durante sua gestão à frente do Governo do Estado do Rio

de Janeiro, quando logrou acumular mais de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares)

em propinas, distribuídas em diversas contas em paraísos fiscais no exterior. 

A movimentação dos recursos não se deu apenas por meio das

contas acima mencionadas. Após o Israel Discount Bank de Nova York (IDB/NY) ter sido

vendido, a nova administração expurgou operadores do mercado ilegal de câmbio, tendo os

colaboradores migrado os recursos para diversas outras contas em paraísos fiscais,  tais

como:  1)  ORLY TRADING junto  ao HSBC em Genebra;  2)  HUSTAR/BENDIGO junto  ao

HAPOALIM BANK em Luxemburgo; 3) WHITE PEARL junto ao BSI BANK em Genebra; 4)

WINCHESTER junto ao BSI BANK em Genebra; 5) BLACK PEARL junto ao BSI BANK em

Bahamas;  6)  ARCADIA  ASSOCIADOS  junto  ao  WINTERBOTHAM  no  Uruguay;  7)

CANDANCE INC. junto ao BPA BANK em Andorra; 8) ANDREWS DEVELOPMENT S.A, junto

ao  BSI  Bank  em  Bahamas;  9)  CLAWSON  ENTERPRISES,  junto  ao  banco  BSI  Bank

Bahamas, conforme descrito no gráfico abaixo: 
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Como forma de fazer frente aos elevados valores que tinham

que ser recolhidos nas sedes de empresas contratantes do Governo do Estado do Rio de

Janeiro e, posteriormente, ocultados no exterior,  SÉRGIO CABRAL substituiu a figura de

SÉRGIO  CASTRO  DE  OLIVEIRA  (“SERJÃO”/”BIG”) por  CARLOS  EMANUEL  DE

CARVALHO  MIRANDA (CARLOS  MIRANDA) –  pessoa  de  sua  confiança,  formado  em

economia,  e  que  detinha  maior  responsabilidade  para  gerenciar  os  recursos  ilicitamente

auferidos. 

Apesar  da  troca  do  operador  financeiro  a  partir  de  2007,  o

modus operandi da organização criminosa manteve-se, essencialmente, o mesmo: CARLOS

MIRANDA recolhia  o  dinheiro  de  propina  nas  empresas  contratantes  do  poder  público

estadual do Rio de Janeiro, entregava aos colaboradores RENATO e MARCELO CHEBAR e

eles se encarregavam de fazer as operações de envio de recursos para o exterior. 

A partir  de  2007,  no  entanto,  o  volume  de  propina  recebida

começou a ficar tão grande que os colaboradores não conseguiram mais encontrar pessoas

no Brasil para fazer as operações fragmentadas de dólar cabo (entrega de reais no Brasil

para que fossem creditados recursos no exterior). 

Dessa forma, passam a contratar os serviços de outro doleiro de

apelido “JUCA” ou “JUCA BALA”, que possuía maior porte e estrutura para as operações.

Os  colaboradores  não  souberam  identificar  “JUCA”,  sabendo  dizer  apenas  que  seria

brasileiro, residente na cidade de Montevidéu, no Uruguai (DOC nº 1).

“Que,  com  o  aumento  do  ingresso  do  volume  de  recursos,
precisou  comprar  dólares  no  mercado  paralelo,  pois  as
operações  com  os  clientes  do  IDB/NY  já  não  eram  mais
suficientes;  Que  passou  a  acionar  um  doleiro  de  apelido
“JUCA”;  Que  acredita  que  o  primeiro  nome  de  Juca  seja
“Vinícius”,  mas  não  pode  dizer  com  certeza  pois  nunca  viu
documentação que comprovasse tal fato; Que da mesma forma
com  que  fazia  as  operações  de  dólar  cabo  de  forma
fragmentada com clientes do IDB passou a transacionar com
Juca em valores maiores; Que durante esse período também
atuavam  no  mercado  como  agentes  autônomos  de
investimentos, homologados pela CVM, intermediando negócios
entre  os  investidores  e  as  corretoras  e  com  operações  de
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factoring; Que não possui o número de telefone de Juca, pois o
mesmo residia no Uruguai; Que se comunicava com Juca pelo
MSN Messenger; Que Juca mudava muito de nome de usuário
e não possui seu endereço de email; Que conheceu Juca em
viagem que fez no Uruguai após começar a fazer negócios com
ele  por  um  ano;  Que  já  se  encontrou  com  JUCA em  três
oportunidades  no  Uruguai;  Que  se  encontrava  com  Juca
geralmente  em  hotel  que  o  colaborador  se  hospedava;  Que
uma vez chegou a ir no escritório de Juca em Montevidéu, no
centro da cidade; Que apesar de Juca residir em Montevidéu, o
mesmo  possuía  estrutura  no  Rio  de  Janeiro  para
operacionalizar  seus  negócios:  com  a  retirada  e  entrega  de
valores;”

A organização criminosa operava de forma bastante sofisticada,

com a utilização de programas criptografados e senhas para entrega do dinheiro. Ligações

telefônicas eram evitadas ao máximo, preferindo-se sempre o contato pessoal. Os encontros

dos colaboradores com SÉRGIO CABRAL eram esporádicos e se davam de três a quatro

vezes por ano, apenas para que fosse feita a prestação de contas dos valores mantidos sob

sua custódia (DOC nº 2)

“QUE a operacionalização do dólar cabo com JUCA ocorria da
seguinte  forma:  de  posse  dos  reais  enviados  por  SÉRGIO
CABRAL através de CARLOS MIRANDA, entrava em contato
com  JUCA pelo  MSN,  por  meio  do  programa  PIDGIN,  para
fechar a taxa de câmbio; QUE foi JUCA que sugeriu a utilização
do  citado  programa,  em  razão  do  mesmo  ser  criptografado;
QUE JUCA também utilizava os nomes/apelidos ANA HOLTZ e
PETER;  QUE  uma  vez  definidos  os  valores,  uma  equipe
composta  normalmente  por  um liquidante  e  dois  seguranças
(funcionários  do  JUCA)  se  dirigiam  ao  escritório  dos
Colaboradores, localizado na Avenida Rio Branco, nº 123/sala
1105, Centro,  Rio de Janeiro/RJ, para retirada dos valores e,
em contrapartida, ter suas contas creditadas no exterior; QUE
os Colaboradores e JUCA sempre combinavam duas senhas
que  seriam  utilizadas  no  momento  da  liquidação;  Que  uma
delas  definia  e  identificava  o  nome  do  portador  e  a  outra
autorizava a entrega (exemplo: "Fred" vai receber os valores e a
senha  para  entrega  seria  outra,  como  "melancia");  QUE  o
Colaborador RENATO prestava contas dos valores e aplicações
realizadas no exterior diretamente ao Sr. SÉRGIO CABRAL, em
média 4 vezes por ano, sempre na residência deste, localizada
na Rua Aristides Espínola, no Leblon, ao lado do restaurante
Antiquarius,  oportunidades  em  que  se  fazia  acompanhar  de
CARLOS MIRANDA e, ocasionalmente, de WILSON CARLOS
também;”
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Como forma de recompensar  WILSON CARLOS e CARLOS

MIRANDA pelos  serviços  de  cobrança  e  arrecadação  da  propina,  SÉRGIO  CABRAL

distribuía “bônus” aos dois no final do ano,  tendo os colaboradores, atualmente,  sob sua

custódia – além de aproximadamente USD 80.000.000,00 (oitenta milhões de dólares) de

propriedade do ex-governador – USD 7.000.000,00 (sete milhões de dólares) de titularidade

de MIRANDA e USD 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) de WILSON CARLOS.

“QUE,  eventualmente,  quando  o  Colaborador  RENATO
encontrava  com  CARLOS  MIRANDA  em  seu  escritório,  o
mesmo  repassava  ordens  de  SÉRGIO  CABRAL  para
distribuição  de  "bônus"  ao  próprio  CARLOS  MIRANDA  e
também  a  WILSON CARLOS;  QUE o  Colaborador  RENATO
confirmava  sempre,  posteriormente,  com  SÉRGIO  CABRAL,
quando  da  prestação  de  contas,  se  os  repasses  dos  bônus
eram naqueles valores indicados por CARLOS MIRANDA; QUE
levava  extratos  bancários  com  o  cabeçalho  recortado  por
medida  de  precaução,  para  evitar  identificar  a  instituição
financeira na qual os valores estavam aplicados”.

3. DO PAGAMENTO DE DESPESAS NO BRASIL PELOS COLABORADORES

A partir de 2012, o fluxo de dinheiro passa a se inverter. Em vez

da remessa de valores para o exterior, a organização criminosa passa a gastar os recursos

ilícitos,  de  modo  que  CARLOS  MIRANDA determina  que  sejam  feitos  pagamentos  de

despesas no Brasil em locais indicados por ele (DOC nº 2). 

“QUE,  em  data  que  não  pode  precisar  com  exatidão,  mas
certamente entre os anos de 2012/2013,  CARLOS MIRANDA
passou  a  deixar,  além  do  dinheiro  vivo  no  escritório  dos
Colaboradores, alguns boletos e ordens para pagamentos em
espécie  em diversos  endereços  no  Rio  de  Janeiro;  QUE as
remessas  de  valores  para  o  exterior  foram  diminuindo  até
praticamente pararem de acontecer  entre 2012 e 2013;  QUE
gradativamente  todo  dinheiro  recebido  era  utilizado  para
pagamentos  de  boletos  e  para  pagamentos  em  espécie  em
diversos endereços no Rio de Janeiro, indicados por CARLOS
MIRANDA; QUE, nesta época, CARLOS MIRANDA deixou de
entregar  valores  aos Colaboradores  e  passou a  solicitar  que
fossem  retirados  diretamente  junto  a  terceiros  em  diversos
endereços no município do Rio de Janeiro;”
(...)

“QUE as informações sobre os pagamentos que deveriam ser
realizados  e  os  locais  para  retirada  dos  valores  eram
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repassados  quase  que  diariamente  por  via  de  PIDGIN  por
CARLOS MIRANDA para os Colaboradores, que reenviavam as
ordens para JUCA,  que se encarregava de cumpri-las;  QUE,
com a terceirização dos serviços, a movimentação de valores
em  espécie  pelos  Colaboradores  ficou  reduzida,  mas  ainda
assim seus funcionários supra mencionados realizaram diversos
pagamentos de boletos e entregas de valores em espécie nos
endereços em planilha anexa”.

Como  prova  de  corroboração  de  suas  alegações,  os

colaboradores  apresentaram planilha  contendo os  locais  de algumas entregas,  conforme

figura abaixo (DOC nº 3).

Entregaram, também, planilha do controle dos gastos  (do período de

01/08/2014 a 10/06/2015) das operações realizadas, como observamos de amostra abaixo

colacionada. A íntegra do documento está contida no DOC nº 4.
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Instado  a  explicar  o  significado  da  tabela,  o  colaborador

RENATO afirmou, exemplificativamente:

“Que o Documento nº 1 é uma planilha em excel onde fazia um
controle de entrada e saída dos valores movimentados, onde a
primeira  coluna  refere-se  à  data  da  transação,  a  segunda
coluna  identificava  a  pessoa  que  creditava  ou  recebia  os
recursos, a terceira coluna o valor referente ao crédito/débito e
a quarta coluna refere-se ao saldo final em reais; Que não pode
precisar  o  significado  de  todos  os  nomes  que  constam  na
segunda  coluna  da  planilha,  mas  recorda-se  dos  seguintes:
“Talho Capix. - Brad” que consta na primeira linha refere-se a
um  depósito  na  conta  bancária  do  Banco  Bradesco  da
Delicatessen Talho Capixaba no valor  de R$ 1.510,00 no dia
01/08/2014;  “Hotel  Porto”  significa  Hotel  Portobello;  “Dani”
refere-se a pessoa que recebia frequentes entregas de dinheiro
em escritório localizado na Av. Nilo Peçanha, nº 50, sala 3207,
Centro  Rio  de  Janeiro;  “Davies”  refere-se  a  um  doleiro  do
Uruguai; “Hotel le” refere-se a um hotel em Buzios chamado “Le
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Relais La Borie”; “Araras Cons” refere-se a uma empresa que
possui conta no HSBC; Que soube recentemente que a “Araras
Consultoria” é uma empresa de propriedade da ex-esposa de
SERGIO CABRAL; “Alexandre” refere-se a pessoa que recebia
recursos no endereço localizado na Estada do Caribu, nº 418;
Que  “PB” refere-se  a  um  crédito  que  funcionários  de  JUCA
foram  buscar  na  Praia  de  Botafogo  no  valor  de  R$
5.000.000,00, provavelmente referentes a alguma empreiteira;
Que  “Novato”  refere-se  ao  apelido  que  os  colaboradores
colocaram em BEZERRA; Que BEZERRA foi  apresentado ao
colaborador por CARLOS MIRANDA em meados de 2013/2014
– daí o codinome “novato”;”

Cumpre ressaltar que o fato de  LUIZ CARLOS BEZERRA ser

chamado de “novato” pelos colaboradores é coerente com outros elementos de prova já

produzidos no bojo da investigação, como os depoimentos prestados em sede de acordo de

leniência por executivos da CARIOCA ENGENHARIA (autos nº 0507551-43.2016.4.02.5101),

que  indicam  CARLOS  MIRANDA aos  poucos  foi  passando  a  tarefa  para  CARLOS

BEZERRA. 

Com efeito, de acordo com Rodolfo Mantuano:

“que numa das idas de CARLOS MIRANDA à Carioca, ele levou
CARLOS BEZERRA,  o  tendo  apresentado  ao  depoente;  que
CARLOS MIRANDA disse que CARLOS BEZERRA era pessoa
da  sua  inteira  confiança  e,  quando  fosse  o  caso,  poderia
entregar o dinheiro a ele;

Nos mesmos termos é o depoimento de Tânia Fontenelle: 

“QUE,  a  certa  altura,  CARLOS  MIRANDA indicou  CARLOS
BEZERRA como  substituto  eventual  para  buscar  o  dinheiro;
QUE  segundo  CARLOS  MIRANDA,  CARLOS  BEZERRA
também gozava de total confiança do então Governador; QUE a
entrega  dos  valores  era  realizada  na  sede  da  CARIOCA
ENGENHARIA, no Rio de Janeiro;”

O  depoimento  dos  colaboradores  é  esclarecedor  e,  cotejado

com as provas já produzidas, permite-nos traçar uma cronologia dos operadores financeiros

da  organização  criminosa:  o  primeiro  deles  foi  SÉRGIO  CASTRO  DE  OLIVEIRA

(SERJÃO/BIG),  que  foi  substituído  por  CARLOS EMANUEL DE CARVALHO  MIRANDA
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(CARLOS MIRANDA) que, por sua vez, deu lugar a LUIZ CARLOS BEZERRA (CARLOS

BEZERRA). 

Os três  operadores  ora  atuaram  em  conjunto,  ora  de  forma

individual, mas sempre de modo a gerenciar os lucros dos atos criminosos praticados pela

organização criminosa. Importante mencionar,  ainda, que, apesar de BIG ser mencionado

com um dos primeiros operadores financeiros da organização criminosa, há registros nas

anotações de BEZERRA de que atuava até os dias de hoje, conforme demonstrado abaixo. 

Com  efeito,  de  acordo  com  a  planilha  entregue  pelos

colaboradores,  no período de 01/08/2014 a 10/06/2015,  a organização criminosa efetuou

gastos no valor de  R$ 39.757.947,69 (trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta e

sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) – uma média

de aproximadamente quatro milhões de reais por mês.

A  celebração  do  acordo  de  colaboração  com  RENATO  e

MARCELO CHEBAR representa um duro golpe na organização criminosa mas, infelizmente,

não é capaz de desarticulá-la financeiramente. 

De acordo com MARCELO CHEBAR (DOC nº 5):

“Que  a  planilha  começa  no  dia  27/08/2014,  no  entanto,  as
operações começaram muito antes dessa data, apesar de não
possuir os dados referentes ao citado período; Que a planilha
se  encerra  no  dia  10/06/2015;  Que  acredita  que  essa  data
tenha sido a data em que foram encerradas as operações de
débito  /crédito  em  real  entre  os  Colaboradores  e  SÉRGIO
CABRAL;  Que  os  Colaboradores  optaram  por  não  mais
continuar a gerenciar as contas e pagamentos de boletos, que
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giravam em torno de R$ 100.000,00, e o recolhimento/entrega
de valores,  para  não expor  os  ativos  no exterior  que valiam
mais  de  USD  100.000.000,00;  Que,  ao  ser  comunicado,
CARLOS  MIRANDA  concordou  com  a  decisão  dos
Colaboradores  e,  então,  passou  a  MIRANDA  o  contato  de
JUCA; Que desta forma CARLOS MIRANDA passou a contatar
diretamente JUCA, mas não sabe dizer se MIRANDA continua a
utilizar JUCA para gerenciar os pagamentos/recebimentos; Que
desde  junho  de  2015  SÉRGIO  CABRAL/CARLOS MIRANDA
não  mais  solicitaram  quaisquer  valores  para  os
Colaboradores3;”

Isto  é,  apesar  de  os  colaboradores  afirmarem ter  parado  de

fazer o gerenciamento das despesas pessoais da organização criminosa em junho de 2015,

a  circulação  de  valores  continuou,  conforme  ficou  demonstrado  pelo  depoimento  de

SÔNIA FERREIRA BAPTISTA, no dia 1º/12/2016, na sede da Procuradoria da República no

Rio de Janeiro, que afirmou que passou a fazer parte dos pagamentos de SÉRGIO CABRAL

nos últimos meses (DOC nº 6):

“Que  LUIZ  CARLOS  BEZERRA  já  repassou  recursos  em
espécie  para  a  depoente  para  saldar  despesas  de  SÉRGIO
CABRAL; Que tais recursos eram repassados em dinheiro vivo
e entregues na casa da depoente;  Que nos últimos cinco ou
seis meses tais entregas passaram a ser mais frequentes; Que
os valores variavam de R$ 50.000,00 a R$ 150.000,00;  Que
utilizava os valores para saldar despesas como pagamentos de
funcionários  de  SÉRGIO  CABRAL,  para  Susana  Cabral,  e
outras  despesas  familiares;  Que  as  despesas  mensais  de
SÉRGIO CABRAL giravam de em torno de R$ 220.000.000,00;
Que  tais  despesas  incluíam  contas  de:  previdência  privada,
gastos  com  funcionários,  encargos  trabalhistas,  médicos,
terapeutas, condomínio, IPTU, IPVA, seguro de carros, conserto
de automóveis, entre outras coisas;”

Tal fato comprova que ainda há recursos ocultos em nome de

outros  operadores,  possivelmente  do  doleiro  “JUCA”,  a  demonstrar  a  necessidade  das

medidas cautelares ora propostas.

4. DAS PROVAS DE CORROBORAÇÃO QUANTO AOS INVESTIGADOS

3 Apesar de ter sido registrado no depoimento de MARCELO que a planilha começa no dia 27/08/2014, 
ela começa, na verdade, no dia 01/08/2014, tendo havido erro formal na transcrição. 
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Os  colaboradores  entregaram  variados  elementos  de

corroboração de suas alegações que, cotejadas com as provas já produzidas no bojo da

Operação  Calicute  (autos  nº  0509503-57.2016.4.02.5101),  produzem  robusto  conjunto

probatório a comprovar o teor de seus depoimentos. 

4.1. SÉRGIO CABRAL

4.1.1 – COMPRA NA LOJA H. STERN

No  curso  da  investigação  que  culminou  com  a  prisão  de

SÉRGIO CABRAL, foi revelado que o ex-governador adquiria joias em joalherias famosas do

Rio de Janeiro, por meio de dinheiro vivo e sem a emissão de notas fiscais. 

De  acordo  com  documentação  encaminhada  pelas  próprias

joalherias,  no  período  de  2000-2016,  SÉRGIO  CABRAL e  membros  da  organização

criminosa adquiriram um total de pelo menos R$ 6.562.270,00 de joias em dinheiro vivo e

sem nota fiscal nas joalherias H. STERN e ANTONIO BERNARDO. 

Até o momento, o esquema criminoso revelado dava conta que

as compras se davam sempre em dinheiro vivo que era entregue por  PEDRO RAMOS DE

MIRANDA, CARLOS MIRANDA e LUIZ CARLOS BEZERRA. 

Os colaboradores RENATO e MARCELO CHEBAR revelaram,

no entanto,  que o pagamento se deu até  mesmo no  exterior,  por  meio  das contas  em

paraísos fiscais já apontadas acima.

Com  efeito,  os  colaboradores  indicaram  que  fizeram  um

pagamento no valor de € 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil euros), correspondentes

a USD 258.372,26 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e setenta e dois dólares e vinte

e seis centavos)4,  por meio da conta WINCHESTER DEVELOPMENT SA, do banco BSI,

4 No câmbio de hoje, o valor corresponde a R$ 824.207,50 (oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e
sete reais e cinquenta centavos). 
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para a H.  STERN da Alemanha,  juntando comprovante bancário da transação,  conforme

figura abaixo e documento em anexo (DOC nº 7). 

Corroborando  as  alegações  dos  colaboradores,  a  compra  na

referida joalheria foi confirmada pela própria H. STERN, que informou ao MPF que se refere

ao “pagamento de um par de brincos e de um anel de safira, nos valores de R$ 493 mil e R$

280 mil (planilha em anexo), respectivamente, que teriam sido adquiridos pelo Sr. Sérgio de

Oliveira Cabral Santos Filho, nos meses de maio e junho de 2015”.

No documento,  a H.  STERN juntou fotos das referidas joias,

conforme figura abaixo (DOC nº 8):
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Trata-se, pois, de prova irrefutável de que as contas indicadas

por RENATO e MARCELO CHEBAR, apesar de estarem em nome do primeiro,  eram de

titularidade,  na  verdade,  de  SÉRGIO  CABRAL,  que  as  utilizava  para  ocultar,  e

posteriormente  gastar,  o  valor  das  vantagens  indevidas  auferidas  por  meio  de  atos  de

corrupção.

Na planilha  de pagamentos  apresentada  pelos  colaboradores

há, ainda, uma série de despesas lançadas para a H. STERN, que totalizam R$ 669.900,00

(seiscentos  e  sessenta  e  nove  mil  e  novecentos  reais),  entre  os  dias  15/08/2014  e

26/01/2015, que são coerentes com a denúncia já apresentada em desfavor dos membros

da organização criminosa:

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
15/08/14 h stern -R$ 116.500,00
15/09/14 hstern -R$ 116.500,00
21/10/14 hstern -R$ 131.900,00
26/11/14 hstern -R$ 31.900,00
16/12/14 hstern -R$ 131.900,00
26/01/15 hstern -R$ 141.200,00

R$ 669.900,00

Por  fim,  nos  documentos  juntados  pelos  colaboradores,  há

também a menção pessoa que responderia pela “H stern Ipanema” de nome Maria Luiza,

que,  possivelmente,  trata-se  de  MARIA  LUIZA  TROTTA que,  em  depoimento  policial,

confirmou  que  a  joalheria  vendia  joias  para  SÉRGIO  CABRAL mediante  pagamento  de

dinheiro vivo e sem emissão de nota fiscal:
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4.1.2. PAGAMENTO DE TERNOS DA ERMENEGILDO ZEGNA

A Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba revelou que SÉRGIO

CABRAL realizou uma série de compras na loja de ternos italianos ERMENEGILDO ZEGNA,

por meio de depósitos em espécie de forma fracionada para se furtar aos mecanismos de

controle do COAF (DOC Nº 9). 

A investigação iniciou-se em razão de terem sido encontrados

diversos  ternos  da  referida  marca  na  residência  de  SÉRGIO  CABRAL.  Oficiada,  a  loja

confirmou as aquisições. 

A planilha que os colaboradores entregaram contém referência

a “Ezesa Parti – Sant”, que é justamente o nome da loja ERMENEGILDO ZEGNA na junta

comercial (Ezesa Brasil Participações Ltda).

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
19/08/14 Ezesa Parti - Sant -R$ 20.440,00
07/10/14 Ezeza Parti - Sant -R$ 8.045,00
02/12/14 ezesa part - sant -R$ 20.600,00
07/01/15 ezesa part - sant -R$ 18.905,00
08/01/15 ezesa part - sant -R$ 38.120,00
13/05/15 ezesa part - sant -R$ 9.600,00
13/05/15 ezesa part - sant -R$ 2.760,00
09/06/15 ezesa part - sant -R$ 9.500,00
09/06/15 ezesa part - sant -R$ 9.500,00
09/06/15 ezesa part - sant -R$ 9.500,00
09/06/15 ezesa part - sant -R$ 9.215,00

R$ 156.185,00

Do total,  foram R$ 156.185,00  direcionados  para  pagamento

dos ternos italianos de SÉRGIO CABRAL. 

4.1.3. ENTREGA DE RECURSOS NA REGINAVES (FRANGOS RICA)

Conforme exposto  acima,  os  colaboradores  faziam  a  gestão

dos recursos financeiros da organização criminosa, ficando responsáveis pelo recolhimento e

entrega de valores em espécie. 
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Nos  documentos  apresentados  há  referência  à  entrega  de

recursos  no  endereço  localizado  na  Estrada  do  Caribu,  nº  418,  à  pessoa  de  nome

“Alexandre”. 

Pelo  menos  em  quatro  oportunidades  foram  entregues  R$

300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo com a planilha de controle dos colaboradores,

conforme quadro abaixo:

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
04/08/14 alexandre -R$ 300.000,00
02/09/14 alexandre -R$ 300.000,00
09/10/14 alexandre -R$ 300.000,00
03/11/14 alexandre -R$ 300.000,00

R$ 1.200.000,00

Em pesquisa na Receita Federal, constata-se que o endereço

citado é o mesmo da empresa  REGINAVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AVES LTDA

(DOC nº 10). 

Cumpre  ressaltar  que  o  seu  diretor  também  chama-se

Alexandre (Luis Alexandre Igayara), já tendo sido, inclusive, denunciado no bojo do processo

nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute), em razão da prática de atos de lavagem

de  dinheiro  para:  ADRIANA  ANCELMO  (ANCELMO  ADVOGADOS),  no  valor  de  R$

2.446.318,06;  CARLOS  MIRANDA (GRALC/LRG  AGROPECUÁRIA),  no  valor  de  R$

300.000,00; e LUIZ CARLOS BEZERRA (CSMB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA), no

valor de R$ 175.000,00. 
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Os  atos  de  lavagem  mencionados  no  referido  processo  são

agora  melhor  esclarecidos  com  a  colaboração  dos  irmãos  CHEBAR,  uma  vez  que  os

mesmos demonstram o caminho que o dinheiro da propina percorreu: era entregue pelos

colaboradores na sede da REGINAVES e essa celebrava contratos fictícios com os membros

da organização criminosa para esquentar os recursos da propina. 

4.1.4 – DA ENTREGA DE VALORES NO EXTERIOR

Em  depoimento,  contido  no  Anexo  1  de  sua  colaboração

premiada, MARCELO CHEBAR afirmou que fez entrega de valores para SÉRGIO CABRAL

na cidade de Londres (DOC nº 11):

“Que  gostaria  de  informar  que  esteve  pessoalmente  com
SÉRGIO CABRAL não em uma única oportunidade,  mas em
duas, sendo que a segunda delas se deu na cidade de Londres,
na Inglaterra;  Que Renato  ligou  para  o  Colaborador  e  pediu
para que o mesmo entregasse em mãos de SÉRGIO CABRAL
a quantia de aproximadamente 20.000,00 libras esterlinas; Que
não pode afirmar  com certeza o banco,  mas acha que foi  o
banco HAPOALIN, para aonde se dirigiu para realizar o saque;
Que acredita que era co-titular da conta para poder efetuar o
saque; Que acredita que a viagem tenha ocorrido por volta de
2008/2009;  Que  se  compromete  a  procurar  os  extratos
bancários que comprovem a citada transação,  bem como as
datas  constantes  em seu passaporte  que indicam a data  da
viagem;  Que  se  encontrou  com  SÉRGIO  CABRAL  em  seu
hotel, registrado como “Senhor Santos”; Que entrou no quarto
do  hotel;  Que  o  hotel  ficava  localizado  na  esquina  do  Hyde
Park; Que o hotel era 5 estrelas, com uma suíte grande e uma
antessala; Que se compromete a pesquisar na internet o nome
correto do hotel e a informar ao MPF, oportunamente, por meio
de seus advogados; Que chegou a ver a esposa de SÉRGIO
CABRAL,  ADRIANA ANCELMO,  no  momento  da  entrega  do
dinheiro; Que acredita que ADRIANA não tinha conhecimento
do que se tratava”.

Em  consulta  ao  sistema  de  controle  migratório  do  país,  foi

verificado que SÉRGIO CABRAL e MARCELO CHEBAR de fato estiveram na Europa em

período concomitante no ano de 2010, conforme comprovam documentos em anexo (DOC

Nº 12 e 13):

20/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

• MARCELO HASSON: 

Registro de saída do Brasil – voo BA0248 (Rio de Janeiro x Londres) (09/10/2010)

Registro de entrada no Brasil – voo BA0249 (Londres x Rio de Janeiro) (21/10/2010); 

• SÉRGIO CABRAL:

Só consta o registro de saída do Brasil  no voo AF0445  (Rio de Janeiro x Paris)

(07/10/2010).

Apesar de não ter sido registrado o reingresso de CABRAL no

país,  possivelmente em razão da utilização de seu passaporte  diplomático  à época,  fica

comprovado que os dois estiveram em período concomitante na Europa, corroborando as

alegações do colaborador. 

4.1.5  –  DA DESTINAÇÃO  DE  RECURSOS  À  EX-MULHER  DE  SÉRGIO  CABRAL  –

SUSANA NEVES CABRAL

Outra  pessoa  que  surgiu  durante  as  investigações  como

beneficiária dos valores ilícitos do esquema de desvios de dinheiro público da União e do

estado do Rio de Janeiro foi a ex-esposa de SÉRGIO CABRAL, SUSANA CABRAL.

Como  citado  na  própria  denúncia  do  processo  nº  0509503-

57.2016.4.02.5101, SUSANA CABRAL era chamada de SUSI nas anotações de  CARLOS

BEZERRA, operador responsável pela contabilidade paralela e movimentação financeira da

Organização Criminosa. Transcreve-se abaixo o trecho da denúncia:

“Neste  sentido,  através  da  quebra  telemática,  por  meio  da
análise das mensagens de e-mail de  CARLOS BEZERRA,  foi
também identificada a distribuição de dinheiro em espécie em
favor  de  SUSANA  NEVES  CABRAL  (“SUSI”).  Assim  vem
descrito  nos  e-mails,  conforme  transcrição  abaixo com  grifos
nossos:

1) 20/05/2014 12:12
Uruguaiana 174/21 eduardo 12 Susi 20 magal, ou o contrário?
250 Ari 

2) 17/07/2014 19:15
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100 Susi folha ramos 

3) 27/08/2014 15:55
Susi  325 e  boys  40  +  7.200,00  tocha  para  drivers....dei  10
contos para tocha dia 27/8 

4) 21/10/2014 03:23
2.000  Sônia  10 doletas Susi autorizado  35  real  para  doleta
balão ok na tabela da Susi 5 orozimbas Covitch e 4 meu é mais
10 contar, Lulu cancelar os 60. Vai usar o q ele tem 

5) 23/10/2014 13:14
26.018,00  visa Susi  +  carro  5.160,00 +  seguro 1.647,00  =
32.825,00 + 10.000,00 mesada do Zé. ( Sonia em 23/10

6) 26/10/2014 03:28
72 MA +20 mensal dia 26/10 + u$. 10 Susi 

7) 07/02/2015 00:49
6/2/15.  Susi  +  1  de  48.300  ontem.  Jp  mês,  secreta  3.8  e
cabeça de Maracanã 22.2 

8) 14/04/2015 18:43
40 soni 30 Magali 30 Mimi 44.600 Susi e15 eu. Sobra 40.400 

9) 14/05/2015 23:21
10€ Susi by Fidelito ....levei a noite dia 14/5 

10) 16/05/2015 01:23
Susi 55.520,00 tocha 10 eu 10 

11) 28/05/2015 21:49
Firma me deve 10 que coloquei para fazer Susi dia 29/5 

12) 25/06/2015 13:22
23 u$ Susi 10 Susi 10 Zé 3 gift dia 15/7 vai 

13) 16/01/2016 19:04
Dia 16/1 niver Susi e Zé deu galo as 14 horas 

Conforme acima narrado, no período compreendido entre 2014
a 2016, a ex-mulher de SÉRGIO CABRAL recebeu, ao menos
13  vezes, dinheiro  transferido  por  CARLOS  BEZERRA e
CARLOS  MIRANDA,  oriundo  de  recursos  ilícitos  da
organização criminosa, no valor de R$ 883.045,00.”

Todavia,  a  participação  da SUSANA  CABRAL não  restou

delimitada  nos  atos  denunciados  em  face  de  SÉRGIO  CABRAL.  Com  a  colaboração
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premiada feita pelos irmãos MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR ficou claro que os

valores distribuídos à SUSANA CABRAL eram de maior monta.

Há anotações de depósitos  de valores  na conta  bancária  de

SUSANA CABRAL,  com  referência  a  “Susana  brad”.  Os  colaboradores  informaram que

SUSANA CABRAL era  referida  na  contabilidade  deles  pelo  codinome  de  MANUEL ou

MANOEL, onde entregavam dinheiro em espécie.

Assim consta dos depoimentos dos colaboradores:

a) MARCELO CHEBAR – Anexo II (DOC nº 14)

“Que a transação identificada como “susana – brad” (transação
feita  em  07/08/2014)  refere-se  a  despesa  de  Susana,  ex-
esposa de  SERGIO CABRAL; Que “brad” refere-se a Banco
Bradesco; Que recorda-se que já pagou boletos do cartão de
crédito  American  Express  para  pagamento;  Que  tais  boletos
eram em valores elevados; Que entende por “elevados” valores
de  R$  40.000,00/50.000,00  com  pagamentos  de  cartão  de
crédito;  Que tais  despesas  estão  lançadas  na planilha  como
“boletos”; Que sob a rubrica de “boletos” estão incluídos não só
despesas de cartão de crédito, mas também pagamentos com
IPVA, conta de luz, gás,  escola,  etc;  Que o valor referente a
“boletos” refere-se ao valor total dos pagamentos de boletos em
um dia e não ao pagamento de um boleto bancário único; Que
seus  funcionários  poderão  ajudar  na  identificação  dos
beneficiários  dos  pagamentos  e  dos  endereços  de
recebimento/entrega de valores;”

b) RENATO CHEBAR – Anexo II (DOC nº 15)

“Que “motorista-manuel” (transação do dia 27/08/2014) refere-
se ao codinome que era dado a Susana Neves (“Manuel”); Que
motorista era a pessoa que ia buscar o dinheiro”;

As referências a  Manuel ou  Manoel são inúmeras na entrega

de  dinheiro  em  espécie,  totalizando  aproximadamente  R$  275.000,00,  conforme  tabela

abaixo. 
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DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
07/08/14 susana - brad -R$ 16.000,00
20/08/14 manoel - itau -R$ 2.625,00
27/08/14 motorista-manuel -R$ 40.515,00
03/09/14 susana - brad -R$ 16.000,00
05/09/14 motorista-manuel -R$ 34.000,00
07/10/14 Susana Neve - Brad -R$ 16.000,00
05/11/14 manoel -R$ 50.000,00
14/11/14 manuel - itau -R$ 3.500,00
18/11/14 Manuel C.Br - ltau -R$ 3.500,00
08/12/14 Manoel da S - Brad -R$ 5.334,00
14/01/15 novato - manoel -R$ 50.000,00
27/01/15 manuel - itau -R$ 500,00
28/01/15 manoel -R$ 29.100,00
02/03/15 manuel - itau -R$ 5.250,00
05/03/15 manuel - itau -R$ 2.625,00

R$ 274.949,00 

Portanto,  resta  evidente  que  SUSANA  CABRAL recebeu

valores da Organização Criminosa, através de vários operadores do esquema de corrupção

de seu ex-marido SÉRGIO CABRAL. 

Para aferir, no entanto, o grau de conhecimento que  SUSANA

possuía  o  seu  nível  de  participação  na  organização  criminosa,  necessária  a  adoção  de

medidas cautelares para aprofundamento da investigação, de forma a aferir seu dolo, bem

como localizar o dinheiro a ela destinado. 

4.1.6  DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO IRMÃO DE SÉRGIO CABRAL –  MAURÍCIO

CABRAL (“COVITCH”)

Durante  as  investigações,  descobriu-se  que  MAURÍCIO  DE

OLIVEIRA CABRAL DOS SANTOS (MAURÍCIO CABRAL), irmão de SÉRGIO CABRAL, era

um  dos  beneficiários  dos  valores  ilícitos  que  circulavam pelas  mãos  dos  operadores

financeiros da Organização Criminosa.

De acordo com mensagens de correio eletrônico e imagens de

anotações em papéis, verificou-se que MAURÍCIO CABRAL tinha o codinome de COVITCH. 
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O e-mail “mcabral@globo.com” é de titularidade de MAURÍCIO

CABRAL. 

Além  disso,  em  análise  dos  contatos  do  Whatssapp  de

CARLOS BEZERRA identificou-se o número do terminal do telefone de MAURÍCIO CABRAL

(55 21 99808-0889) com codinome de COVITCH, não restando dúvida sobre o indivíduo por

trás do codinome.

Ciente do codinome, foram localizados vários e-mails contendo

referências a  MAURÍCIO CABRAL nas anotações da contabilidade paralela elaborada por

CARLOS BEZERRA da movimentação financeira da Organização Criminosa.
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Aliada à entrega de valores acima apontada, cumpre ressaltar a

relação próxima de MAURÍCIO CABRAL e os operadores CARLOS MIRANDA e  CARLOS

BEZERRA.  Foram centenas de ligações telefônicas nos últimos 5 anos, o que motiva ao

menos o indício do conhecimento da atividade ilícita da organização criminosa (DOC nº 16).

CPF/CNPJ NOME TERMINAL TERMINAL CPF/CNPJ NOME
QUANTIDA

DE

00.085.275/859
7-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

552125257172 552181933663 993.572.087-04

Carlos
Emanuel De

Carvalho
Miranda

3

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

552198080889 552181933663 993.572.087-04

Carlos
Emanuel De

Carvalho
Miranda

865

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

5521998080889 5521981933663 993.572.087-04

Carlos
Emanuel De

Carvalho
Miranda

150

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

552198080889 552199793663 993.572.087-04

Carlos
Emanuel De

Carvalho
Miranda

3

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

5521998080889 5521999724144 871.278.067-72

Claudia De
Moura
Soares
Bezerra

60

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

552198080889 552199724144 871.278.067-72

Claudia De
Moura
Soares
Bezerra

44

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

5521998081910 5521999724144 871.278.067-72

Claudia De
Moura
Soares
Bezerra

4

00.085.275/859
7-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

552125257172 552188476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
16

00.085.275/859 Mauricio De 552125257172 5521988476082 596.461.017-04 Luizcarlos 1
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7-91
Oliveira
Cabral
Santos

Bezerra

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

552198080889 552188476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
649

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

5521998080889 5521988476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
640

852.758.597-91

Mauricio De
Oliveira
Cabral
Santos

5521998081910 5521988476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
4

As referências em e-mails do apelido de  MAURÍCIO CABRAL

(COVITCH) junto  a  valores  recebidos,  sua  proximidade  com  membros  da  organização

criminosa, demandam um aprofundamento das investigações referentes ao referido indivíduo

para identificar  se há participação desse na organização criminosa,  sua responsabilidade

penal e o destino do dinheiro movimentado. 

4.2. CARLOS MIRANDA

4.2.1. PAGAMENTOS NO EXTERIOR PARA UM DOS FILHOS DE CARLOS MIRANDA 

Os  colaboradores  afirmam  que  fizeram,  por  meio  da  conta

ANDREWS  DEVELOPMENT,  depósito,  a  pedido  de  CARLOS  MIRANDA,  em  favor  de

LUCAS DE CARVALHO MIRANDA, seu filho mais velho, para custear despesas em curso

realizado na New York Film Academy.

Relatam, ainda, que, também a pedido de CARLOS MIRANDA,

foi feito depósito utilizando a mesma conta em favor de IASMINE BON, que não souberam

declinar quem seria. 
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Como prova de corroboração, juntam os extratos das contas em

nome de RENATO CHEBAR, onde houve o débito das mencionadas despesas, conforme

telas abaixo e documentos em anexo (DOCs nº 17 e 18). 
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Os documentos juntados pelos colaboradores, dando conta do

pagamento  de  USD  14.045,00  (catorze  mil  e  quarenta  e  cinco  dólares)  para  LUCAS

MIRANDA e USD 9.045,00 (nove mil e quarenta e cinco dólares) para IASMINE BON, falam

por  si  sós,  mas são reforçados pelos  elementos  de prova colhidos  por  meio  da quebra

telemática do e-mail  de  CARLOS MIRANDA (autos nº  0506602-19.2016.4.02.5101)  e de

pesquisa em redes sociais. 

Com efeito,  no e-mail  de  CARLOS MIRANDA foi  encontrada

mensagem  eletrônica  entre  ele  (cmiranda@gralc.com.br)  e  seu  filho  LUCAS

(lucas.miranda@nyfa.edu), onde este encaminha boleto de cobrança da citada instituição de

ensino (DOC nº 19 e 20).
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Em  pesquisa  em  redes  sociais  (Facebook),  foi  possível

descobrir,  ainda,  que  IASMINE  BON  (https://www.facebook.com/iasmine.soares.9)  é

namorada de LUCAS MIRANDA (https://www.facebook.com/lucas.miranda.1293):

30/99

https://www.facebook.com/lucas.miranda.1293
https://www.facebook.com/iasmine.soares.9


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

31/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

4.2.2 NÚMERO DE TELEFONE DE MARCELO CHEBAR NA AGENDA TELEFÔNICA DE

CARLOS MIRANDA

Não bastasse a robusta prova acima, a relação de proximidade

entre CARLOS MIRANDA e os colaboradores pode ser comprovada por meio do fato de que

em sua agenda telefônica, obtida após quebra telemática autorizada judicialmente (autos nº

0506602-19.2016.4.02.5101),  ter  sido  encontrado  o  número  de  telefone  de  MARCELO

CHEBAR, conforme tela abaixo:

4.2.3 – PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARLOS MIRANDA

Mas  não  é  só.  De  acordo  com  os  colaboradores,  CARLOS

MIRANDA era tratado nas planilhas com os codinomes “amigo” e “menor”:

Que "pagts menor" referem-se a pagamentos feitos em favor de
CARLOS MIRANDA; Que CARLOS MIRANDA era referenciado
como  "amigo"  e  também  como  "menor";  Que  a  expressão
"menor" era utilizada para contrastar com o "Big" que também
fazia entregas de dinheiro;

Pelo  controle  de  gastos,  somente  entre  07/08/2014  e

24/03/2015, MIRANDA movimentou R$ 362.916,33,  uma média de cinquenta mil reais por

mês.
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DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
07/08/14 pgtos amigo -R$ 15.400,00
13/08/14 pgtos amigo -R$ 12.430,00
21/8/14 pgtos amigo -R$ 8.850,00

26/08/14 amigo pagts -R$ 7.600,00
27/8/14 pagts menor -R$ 19.300,00

29/08/14 pgtos amigo -R$ 9.700,00
03/09/14 pgtos amigo -R$ 9.960,00
03/09/14 pgtos amigo -R$ 2.300,00
04/09/14 pgtos amigo -R$ 2.289,71
10/09/14 pag menor -R$ 3.070,00
10/09/14 pgto menor -R$ 6.096,70
12/09/14 BOLETAS amigo -R$ 2.033,00
15/09/14 boleta amigo -R$ 7.020,00
16/09/14 BOLETAS amigo -R$ 5.515,00
18/09/14 pagts menor -R$ 10.800,00
24/09/14 boleta amigo -R$ 6.223,94
24/09/14 boleta amigo -R$ 4.347,98
24/09/14 pagts menor -R$ 4.320,00
25/09/14 pagts menor -R$ 785,00
26/09/14 pgtos menor -R$ 2.042,00
29/09/14 pgtos amigo -R$ 4.610,00
06/10/14 pgto menor -R$ 1.610,00
08/10/14 pgtos amigo -R$ 2.500,00
09/10/14 pgtos amigo -R$ 9.000,00
09/10/14 pgtos amigo -R$ 11.780,00
15/10/14 pgtos amigo -R$ 5.410,00
03/11/14 pgtos amigo -R$ 5.540,00
07/11/14 pgtos amigo -R$ 3.931,00
10/11/14 pgto amigo -R$ 13.550,00
14/11/14 pgto amigo -R$ 19.050,00
17/11/14 pgto amigo -R$ 2.151,00
25/11/14 pgtos amigo -R$ 6.000,00
03/12/14 pgto amigo - R$ 6.800,00
04/12/14 pgtos amigo -R$ 3.250,00
05/12/14 pgtos amigo -R$ 3.428,00
09/12/14 pgto amigo -R$ 4.900,00
10/12/14 pgtos amigo -R$ 2.405,00
18/12/14 pgtos amigo -R$ 5.820,00
19/12/14 pgtos amigo -R$ 5.970,00
06/01/15 pgtso amigo -R$ 5.700,00
12/01/15 contas amigo -R$ 2.280,00
15/01/15 inss amigo -R$ 13.470,00
15/01/15 contas amigo -R$ 5.000,00
22/01/15 pgto amigo -R$ 293,00
23/01/15 pgto amigo -R$ 3.600,00
30/01/15 pgsta menor -R$ 8.000,00
12/02/15 inss amigo -R$ 16.785,00
24/03/15 menor res -R$ 50.000,00
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R$ 362.916,33
Os  colaboradores  chegaram  a  apresentar  até  mesmo  os

boletos bancários em nome de  CARLOS MIRANDA  que comprovam que suas despesas

pessoais eram pagas por eles (DOC nº 21).

Tais elementos, em conjunto com todas as provas já produzidas

no bojo da operação CALICUTE, comprovam e corroboram, de maneira cabal, as alegações

dos colaboradores.

4.3. SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (SERJÃO/BIG)

As  investigações  demonstram  que,  além  dos  operadores

financeiros  inicialmente  identificados  CARLOS  BEZERRA e  CARLOS  MIRANDA,  outro

operador financeiro tinha intensa participação na movimentação financeira da organização

criminosa, em especial na relação de despesas do núcleo familiar de SÉRGIO CABRAL.

Desde o início das investigações já havia menção ao codinome

BIG em anotações e e-mails de  CARLOS BEZERRA, referindo-se a entrega de valores a
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esse último. Ao se analisar a caixa de e-mails de  CARLOS BEZERRA,  BIG passou a ser

identificado como a SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA. 

Dezenas de e-mails e anotações da caixa de correio eletrônico

de  CARLOS BEZERRA indicam que  BIG,  SERJÃO ou BIG ASSHOLE,  apelidos para  a

mesma pessoa de SERGIO DE CASTRO OLIVEIRA, tinha importante função de obtenção

de recursos para a movimentação de dinheiro em espécie da Organização Criminosa.

Na colaboração premiada de RENATO e MARCELO CHEBAR,

doleiros de  SÉRGIO CABRAL,  a  identidade de BIG restou esclarecida,  corroborando as

conclusões realizadas pela investigação.

a) MARCELO CHEBAR – depoimento - Anexo I (DOC nº 11)

“Que em 2003, após começar a trabalhar com seu irmão, uma
pessoa que era conhecida como “SERJÃO”, começou a visitar
o escritório dos colaboradores, localizado na Av. Rio Branco nº
123/sala 1105, Centro, Rio de Janeiro/RJ, levando uma pasta
de laptop com dinheiro em espécie; Que inicialmente SERJÃO
entregava dinheiro em espécie no escritório cerca de três vezes
por mês; Que o volume de recursos entregues aumentou após
a eleição de SÉRGIO CABRAL como Governador do Estado do
Rio de Janeiro; Que o dinheiro era guardado em um cofre; Que
não sabe dizer como SERJÃO foi apresentado como emissário
de SÉRGIO CABRAL para seu irmão; Que quando começou a
trabalhar no escritório já havia um vínculo entre eles; (…) Que
não  sabe  dizer  o  telefone  ou  e-mail  de  SERJÃO;  Que  o
Colaborador fazia a prestação de contas dos recursos aplicados
de maneira esporádica e informal para o próprio SERJÃO; Que
o relacionamento era baseado na confiança; (…) Que a partir
de 2006/2007, pelo que se recorda, os recursos começaram a
se avolumar e SERJÃO/BIG passou a ter um cargo no governo,
momento  no  qual  passou  a  comparecer  no  escritório
acompanhado  de  CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO
MIRANDA;  Que  CARLOS MIRANDA tinha uma postura mais
impositiva,  dando  orientações  a  respeito  da  destinação  dos
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recursos;  Que,  com  o  passar  do  tempo,  SERJÃO foi  se
ausentando  da  entrega  dos  recursos,  tendo  a  função  sido
assumida por CARLOS MIRANDA;”

 

b) RENATO CHEBAR - depoimentos (DOC nº 1)

Anexo I

“Que conheceu  SÉRGIO CABRAL no final dos anos 90; Que
por volta de 2002/2003, durante o carnaval,  SÉRGIO CABRAL
procurou  o  colaborador  assustado  com  o  escândalo  do
propinoduto; Que SÉRGIO CABRAL não estava envolvido com
o  referido  escândalo,  mas  ficou  preocupado  com  conta  que
possuiria no Israel Discount Bank of New York (IDB/NY); Que
recorda-se que o encontro se deu na Rua Alexandre Ferreira,
na  Lagoa,  no  Rio  de  Janeiro;  Que,  salvo  engano,  SÉRGIO
CASTRO  DE  OLIVEIRA (“Serjão/Big”)  estava  presente  no
referido  encontro;  Que  SÉRGIO  CABRAL perguntou  se  o
colaborador  poderia  receber  os  valores  que  possuía  em sua
conta  de  nome  “Eficiência”,  com  o  que  o  colaborador
concordou, tendo os valores sido transferidos para duas contas
de sua titularidade de nome “Siver Fleet” e “Alpine Grey”; Que
os valores transferidos foram da ordem de USD 2.000.000,00;
Que a partir daí os valores ficaram em nome do colaborador;
Que “Serjão” ia ao escritório do colaborador, localizado na Av.
Rio  Branco,  nº  123/1105,  Centro,  Rio  de  Janeiro/RJ,  para
entregar valores em espécie, pelo menos mensalmente; Que os
valores entregues variavam; Que não havia um valor fixo, mas
pode dizer  que variavam de R$ 50.000,00 a  R$ 250.000,00;
Que  os  valores  eram  transportados  em  mochila,  pasta  ou
envelopes;  (...)  Que  as  entregas  de  valores  em espécie  em
reais no escritório do colaborador eram feitas desde sempre por
SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (“Serjão”);  Que a partir de
2007,  “Serjão” foi  nomeado  a  algum  cargo  público  quando
CARLOS MIRANDA assumiu a tarefa de fazer as entregas em
espécie no escritório do colaborador.

Anexo II (DOC nº 15)

“Que  “Big” era o codinome de  SERJÃO, SERGIO CASTRO
DE  OLIVEIRA;  (…)  Que  “pagts  menor”  referem-se  a
pagamentos  feitos  em  favor  de  CARLOS  MIRANDA;  Que
CARLOS MIRANDA era referenciado como “amigo” e também
como  “menor”;  Que  a  expressão  “menor”  era  utilizada  para
contrastar com o “Big” que também fazia entregas de dinheiro;”
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Os depoimentos são bastante convincentes com a identificação

do investigado e sua participação na organização criminosa.

A relação  pessoal  entre  CARLOS BEZERRA e  SÉRGIO DE

CASTRO  OLIVEIRA é  intensa,  inclusive  sendo  sócios  da  empresa  Rótulos  e  Rolhas

Comércio de Bebidas (DOC nº 22). 

SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA possui também vínculo forte

com  CARLOS  MIRANDA,  operador  financeiro  do  SÉRGIO  CABRAL na  organização

criminosa. É possível verificar a relação estreita entre ambos, ao se analisar a documentação

fornecida  pelo  CITIBANK,  onde  SÉRGIO  DE  CASTRO  OLIVEIRA tinha  autorização  de

CARLOS MIRANDA (titular do contrato de locação) para acessar o cofre locado por esse

naquela instituição financeira (DOC Nº 23).
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SÉRGIO DE CASTRO  OLIVEIRA apresenta  também  relação

estreita com SÉRGIO CABRAL e  WILSON CARLOS.  Conforme se constata nos atos de

nomeação de  BIG para os cargos junto ao Secretário de Estado do Governo do Rio de

Janeiro.
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Demonstrada a vinculação subjetiva entre os investigados e a

identificação do codinome  BIG,  deve-se apontar as movimentações financeiras realizadas

por BIG no âmbito da Organização Criminosa. Na caixa de e-mails de CARLOS BEZERRA,

foram identificadas as seguintes mensagens com referência a BIG.
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Nos e-mails  acima transcritos,  chega-se a  conclusão  de  que

BIG movimentou em 10 entregas de dinheiro em espécie o valor  de R$ 664.500,00,  no

período de setembro de 2014 a fevereiro de 2016.
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Além  desses  e-mails,  há  várias  referências  de  BIG  como

fornecedor de valores a Carlos Bezerra como podemos ver abaixo:
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Acima  constam  04  anotações  que  somam  o  valor  de  R$

605.000,00, no período de agosto de 2015 a janeiro de 2016.

Soma-se ao acima exposto, as 06 movimentações dos valores

entregues por meio dos irmãos doleiros do RENATO e MARCELO CHEBAR a SÉRGIO DE

CASTRO OLIVEIRA (BIG), no período de agosto de 2014 a dezembro de 2014, no total de

R$ 1.055.000,00. 

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
11/08/14 big -R$ 200.000,00
07/11/14 big -R$ 55.000,00
25/11/14 big -R$ 300.000,00
26/11/14 big -R$ 100.000,00
26/11/14 pegou big R$ 200.000,00
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01/12/14 botafogo big -R$ 200.000,00

Portanto,  as  movimentações  de  propina  da  organização

criminosa em favor de SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (SERJÃO/BIG) somam o valor de

R$ 2.324.500,000 no período de  agosto  de 2014 a  fevereiro  de  2016,  por  meio  de,  ao

menos, 20 atos de lavagem de dinheiro.

Por  fim,  também corroboram as  vinculações  subjetivas  entre

SÉRGIO  DE  CASTRO  OLIVEIRA e  os  outros  membros  da  organização  criminosa  as

centenas de ligações telefônicas entre eles (DOC nº 24).

CPF/CNPJ Nome Terminal Terminal CPF/CNPJ Nome Quantidade

596.324.887-68
Sergio
Castro
Oliveira

5521982590022 5521988476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
369

596.324.887-68
Sergio De

Castro
Oliveira

552181937596 552181933663 993.572.087-04

Carlos
Emanuel De

Carvalho
Miranda

203

00.059.632/488
7-68

Sergio De
Castro
Oliveira

552122355978 5521988476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
106

596.324.887-68
Sergio De

Castro
Oliveira

552181937596 552188476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
87

596.324.887-68
Sergio De

Castro
Oliveira

552181937596 552196261035 316.379.307-04
Sonia

Ferreira
Baptista

76

596.324.887-68
Sergio De

Castro
Oliveira

55*106*11729 55*83*71589 752.115.487-87
Wagner
Jordao
Garcia

56

00.059.632/488
7-68

Sergio De
Castro
Oliveira

552122355978 552188476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
47

00.059.632/488
7-68

Sergio De
Castro
Oliveira

552122355978 5521981933663 993.572.087-04

Carlos
Emanuel De

Carvalho
Miranda

44

596.324.887-68
Sergio
Castro
Oliveira

5521999992317 5521997233315 744.636.597-87

Sergio De
Oliveira
Cabral

Santos Filho

22

00.059.632/488
7-68

Sergio De
Castro
Oliveira

552122355978 5521999724144 871.278.067-72

Claudia De
Moura
Soares
Bezerra

19

596.324.887-68
Sergio
Castro
Oliveira

5521971089387 5521988476082 596.461.017-04
Luiz Carlos

Bezerra
17

596.324.887-68 Sergio
Castro

5521982590022 5524999956000 500.123.477-87 Jose Orlando
Rabelo

8
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