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Aos 24 de janeiro de 2017, na sede da Procuradoria da 
República no Município no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Nilo Peçanha, nº 31 -
Centro - Rio de Janeiro - RJ, presentes os Procuradores da República Eduardo Ribeiro 
Gomes El Hage e Rodrigo Timóteo da Costa e Silva, compareceu para prestar 
depoimento, em sede de colaboração premiada, MARCELO HASSON CHEBAR, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 665.148.517-20, residente e domiciliado à 
Avenida Aquarela do Brasil , 333 , Bloco 1, Apartamento 2001 , Rio de Janeiro/RJ, 
representado neste ato pelo advogado Luiz Gustavo Rodrigues Flores, OAB-PR 27.865 , o 
qual , indagado a respeito dos fatos narrados em seu ANEXO 4 declarou: Que renuncia, 
na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, reafim1ando o compromisso legal de 
dizer a verdade, nos termos do § 14º do art. 4° da Lei nº 12.850/2013; tendo dito o que 
segue: Que as formas de comunicação frequentemente utilizadas pelo colaborador eram 
por meio de aplicativos de celular e programas de computador que criptografavam seu 
conteúdo; Que cita, como exemplo, os aplicativos de celular WICKR, WIRE e 
TELEGRAM; Que os citados aplicativos eram utilizados pois permitiam a troca de 
comunicações de forma criptografada, bem como pelo fato de que possibilitava que as 
mensagens se auto-destruíssem; Que o programa de computador (software) de preferência 
utilizado pelo colaborador era o PIDGIN: um encriptador de mensagens 
multiplataformas; Que ligações telefônicas, por meio de telefones celulares eram 
raramente utilizadas; Que quando se fazia uso dos mesmos utilizavam-se telefones pré- lf 
pagos, adquiridos em camelódromos, sem cadastro na ANATEL ou nas operadoras, que 
eram descartados a cada 15 ( quinze dias); Que em camelódromos também eram 
adquiridos modens de acesso à internet (30 ou 40), também sem qualquer cadastro, para 
possibilitar o acesso à internet; Que tais modens eram usados pois, além da segurança de 
conexão, não era necessária muita velocidade de acesso à internet para fazer as ~ 
transações, pois envolviam, basicamente, ordens de recolhimento e entrega de valores em 
texto (ex: "pegar 1 milhão no endereço xxxx"); Que para evitar a interceptação de 
comunicações telemáticas também eram utilizadas conexões VPN (virtual private tunnel) ; 
Que outra forma de comunicação é salvar mensagens na pasta "rascunho" de algum e-
mail pré-ajustado, e duas pessoas entrarem compartilhando a senha; Que tal forma de 
comunicação evita o trânsito e envio de mensagens; Que há aparelhos no mercado que a 
disponibilizam criptografia no próprio aparelho celular, como o "Silent OS"; Que / (9'{ 
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aparelhos quando conectados a algum dispositivo de extração de dados se autodestroem 
queimando todo o hard disk; Que para evitar a apreensão de hard disks em computadores, 
é comum salvar arquivos criptografados em pen-drives (USB disk) que são destruídos 
após algum período de uso; Que para blindagem patrimonial são utilizados diversos 
institutos jurídicos, sendo os principais: (1) o.ffshores, (2) trusts e (3) fundos; Que para 
abertura de contas no exterior são utilizadas, em regra, offshores para ocultar o seu real 
proprietário; Que a criação de uma offshore se dá por meio dos próprios bancos no 
exterior ou por meio de empresas especializadas que oferecem empresas de prateleira 
(shelj~company); Que a criação de uma empresa offshore custa em média USD 2.000,00; 
Que a offshore funciona da seguinte forma: uma pessoa fica como diretor responsável; 
Que em regra essa pessoa não tem conhecimento do real destino que se dará à empresa; 
Que após aquisição da empresa é feito um contrato para que o interessado conste como 
beneficial owner da empresa, com poderes de movimentar livremente contas bancárias, 
dando isenção de responsabilidade aos diretores constituídos; Que posteriormente à 
constituição e aquisição da offshore , é aberta conta em banco em paraísos fiscais; Que o 
país de criação da offshore não precisa ser o mesmo onde será aberta a conta bancária; 
Que a utilização de diversas jurisdições - uma para a offshore e outra para a conta 
bancária - é comumente utilizada para dificultar o rastreamento dos recursos e 
cooperação entre autoridades; Que os países preferidos para a abertura de contas 
bancárias são Panamá, Bahamas, Suíça, Luxemburgo, Ilhas Virgens Britânicas, Dubai , 
Antilhas Holandesas, Antígua, Ilhas Cayman, Andon-a, etc; Que a citada lista altera-se de 
acordo com ao comportamento das autoridades e a legislação de cada país, podendo citar 
o exemplo de Suíça e Luxemburgo, que passaram a cooperar com outros países e 
deixaram de ser destino preferencial para ocultação de recursos; Que nessas ocasiões o 
dinheiro aplicado é movimentado de um país para outro; Que outro instituto utilizado para 
ocultar patrimônio são os trusts; Que os trusts são institutos do Direito Anglo-Saxão, que 
foram criados na Idade Média para que uma pessoa ficasse responsável pelo patrimônio 
de outra que iria para situações de risco, como guerras e cruzadas; Que nos trusts a pessoa 
que fica responsável pela gestão do patrimônio é chamada de trustee; Que a pessoa que dá 
o patrimônio a ser gerido é chamado de settlor; Que a gestão do trust se dá por meio de 
regras pré-estabelecidas, chamadas de letter of wishes ou deed, pelo settlor; Que o trust 
pode ser revogável ou irrevogável; Que no trust revogável o settlor pode desconstituir o 
trustee a qualquer momento; Que os bancos exigem no caso de trust revogável o chamado {) 
"formulário A", onde constam os dados completos dos settlors; Que nos trusts 
inevogáveis é necessário o preenchimento do chamado "formulário T", onde não constam 
os nomes dos settlors , mas apenas do trustee; Que a blindagem patrimonial é sempre 
maior nos trusts irrevogáveis; Que é possível conjugar duas técnicas de blindagem · 
patrimonial, como a aquisição de o.ffshores pelo trust; Que outra técnica para ocultação de 
patrimônio no exterior é a utilização de fundos; Que nesses casos o gestor do fundo fica 
responsável pela gestão do patrimônio de vários cotistas; Que a titularidade das cotas do 
fundo é de conhecimento apenas do gestor do fundo ; Que tal controle, dependendo do 
país, pode ser feito até de forma manual num sistema próprio, ficando totalmente fora do 
controle das autoridades; Que a movimentação ilícita de recursos no Brasil envolve três 
atividades principais: (l) custódia, (2) transporte e (3) liquidação; Que a custódia se( tf.( 
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por meio de doleiros que enviam os recursos para o exterior e os mantém em contas 
bancárias internacionais, ou em locais no Brasil onde reais são armazenados; Que no 
Brasil é comum a custódia de valores ilícitos em transportadoras de valores; Que também 
é comum custodiar em salas alugadas exclusivamente para esse fim; Que o transporte de 
valores se dá, em regra, da seguinte forma: um funcionário carregando o dinheiro 
(liquidante), acompanhado de dois seguranças; Que o liquidante transporta os valores no 
corpo, por meio da utilização de meias elásticas e calças largas, ou então em mochilas e 
pastas; Que para a entrega de valores geralmente é combinada uma senha, que é exigida 
para que o dinheiro seja entregue (ex: "melancia"); Que a entrega de valores podia se dar 
em hotéis, apartamentos alugados via AirBnb, ou escritórios alugados por apenas um dia 
(ex: Regus); Que após o dinheiro ser entregue é feita a liquidação dos valores, fazendo a 
compensação dos créditos e débitos ; Que é possível a utilização de interpostas pessoas 
para ocultar o real proprietário dos bens, bem como a utilização de interpostas pessoas em 
cascata, dificultando o rastreamento dos recursos (ex: " laranja do laranja"); Lido em voz 
alta vai assinado pelos signatários abaixo. 

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage e:---· 
~ ~ ~ c ,-t'"--' 

Rodrig~ imóteo da Costa e Silva 
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