
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

SIGILOSO

Distribuição por dependência aos Autos nº

0502785-73.2018.4.02.5101 (Prisões preventivas – Operação “Rizoma”)

0502786-58.2018.4.02.5101 (Busca e apreensão – Operação “Rizoma”)

0507695-80.2017.4.02.5101 (Medida cautelar de afastamento dos sigilos bancário, fiscal
e telemático)

Demais referências:

Autos n.º 0507472-30.2017.4.02.5101 (Ação Penal Operação “Eficiência’', desmembrada

em relação a Vinícius Claret Vieira Barreto e Cláudio Fernando Barboza de Souza)

Autos n.º 0060662-28.2018.4.02.5101 (Operação “Câmbio, Desligo”).

Autos  n.º  0502635-92.2018.4.02.5101  (Homologação  da  colaboração  Premiada  de
Vinicius Claret e Claudio Barboza)

Autos  n.º  0507485-29.2017.4.02.5101  (Homologação  da  colaboração  Premiada  de
Alessandro Laber)

Autos  n.º  0063257-97.2018.4.02.5101  (Homologação  da  colaboração  Premiada  de
Edward Gaede Penn)

Autos  n.º  0062704-50.2018.4.02.5101  (Homologação  da  colaboração  Premiada  de
Henrique Santos Barbosa

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República que ao final subscrevem1, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais,  em especial  a  disposta  no art.  129,  I,  da  Constituição Federal,  vem oferecer

DENÚNCIA em desfavor de:

1) ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (ARTHUR MACHADO),

inscrito  no  CPF  sob  o  n.º  009.075.467-06,  brasileiro,  casado,

nascido em 12/03/1976,  filho de Maria  Beatriz  Pinheiro Machado,

1 Designados para atuar em auxílio ao Procurador natural neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº
1305 e n.º 1307, de 7 de dezembro de 2017.
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com endereço na Rua Holanda, 287, Jardim Europa, São Paulo/SP,

atualmente custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques,

localizada na Rua Célio Nascimento, S/N, Benfica, Rio de Janeiro-

RJ, em cumprimento de prisão preventiva;

2)  PATRICIA BITTENCOURT  DE  ALMEIDA IRIARTE  (PATRÍCIA

IRIARTE),  inscrita  no  CPF  sob  o  n.º  090.611.967-79,  brasileira,

casada,  nascida  em  19/01/1982,  filha  de  Zenaide  Bittencourt  de

Almeida, com endereço na Rua da Passagem, 130, 1004, Botafogo,

CEP 222900-30, Rio de Janeiro – RJ;

3)  ALESSANDRO  LABER,  brasileiro,  empresário,  portador  da

carteira de identidade nº 08497958-2, inscrito no CPF/MF sob o nº

009.586.377-09, nascido em 20/02/1971, filho de Renee Levy Laber,

cujo  endereço  deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de

colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência; 

5)  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA  (CLÁUDIO DE

SOUZA),  inscrito  no  CPF  nº  903.142.127-87,  nascido  em

31/01/1967,  filho  de  Maria  Eduarda  Barboza  de  Souza,  cujo

endereço  deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de

colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência; 

4)  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (VINÍCIUS BARRETO),

inscrito no CPF nº 625.220.517-68, nascido em 16/02/1961, filho de

Ecy Vieira Barreto, cujo endereço deixa de declinar em razão de sua

condição de colaborador,  obrigando-se o  MPF a apresentá-lo  em

audiência; 

5) EDWARD GAEDE PENN (EDUARDO PENN), inscrito no CPF/MF

sob  o  nº  072.743.387-30,  portador  da  cédula  de  identidade  nº

2/181

JFRJ
Fls 4

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

09972127-6, expedida pelo IFP/RJ, brasileiro, comerciante, nascido

em 05/11/1976, filho de Maria Margarida Penn, cujo endereço deixa

de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se

o MPF a apresentá-lo em audiência; 

6)  ADEILSON RIBEIRO TELLES (ADEILSON TELLES),  inscrito no

CPF/MF sob o nº  851.155.847-00,  brasileiro,  casado,  nascido em

16/04/1966,  filho  de Aurora Ribeiro  Telles,  com endereço na Rua

Constante Ramos, 121, apartamento 301, Caonze, Rio de Janeiro/

RJ,  atualmente  custodiado  na  Cadeia  Pública  José  Frederico

Marques, localizada na Rua Célio Nascimento, S/N, Benfica, Rio de

Janeiro-RJ, em cumprimento de prisão preventiva;

7)  HENRIQUE  SANTOS  BARBOSA  (HENRIQUE  BARBOSA),

inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  025.211.227-00,  brasileiro,  casado,

nascido  em  26/12/1974,  filho  de  Carolina  Santos  Barbosa,  cujo

endereço  deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de

colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência; 

8)  MARTA COERIN, inscrita  no  CPF  sob  o  nº  097.319.498-79,

brasileira, nascida em 31/05/195, filha de Virtude Pretel Coerin, com

endereço na Rua Hipólito da Costa, 330, Parque Erasmo Assunção,

Santo André/SP;

9) JOÃO VACCARI NETO (JOÃO VACCARI), inscrito no CPF sob o

n.º  007.005.398-75,  brasileiro,  bancário,  nascido  em  30/10/1958,

filho de Olga Leopoldina Freitas Vaccari, com endereço na Alameda

Priratinis, 279, Indianápolis, São Paulo/SP, atualmente custodiado no

Complexo Médico de São José dos Pinhais/PR, em cumprimento de

prisão preventiva;
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10)  WAGNER  PINHEIRO  DE  OLIVEIRA  (WAGNER  PINHEIRO),

inscrito no CPF/MF sob o nº 087.166.168-39, brasileiro, nascido em

07/05/1962, filho de Dinah Pinheiro de Oliveira,  com endereço na

Rua  Vinícius de Moares,  239,  apartamento 301,  Ipanema,  Rio de

Janeiro/RJ;

11)  RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES  (RICARDO RODRIGUES),

inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  018.287.327-70,  brasileiro,  casado,

nascido  em 11/12/1971,  filho  de Sônia  Maria  Siqueira  Rodrigues,

com endereço na Rua Heloísa Alberto Torres, 306, Barra da Tijuca,

Condomínio Wimbledon, Rio de Janeiro/RJ, atualmente custodiado

na Cadeia Pública José Frederico Marques, localizada na Rua Célio

Nascimento, S/N, Benfica, Rio de Janeiro-RJ,  em cumprimento de

prisão preventiva;

12)  CARLOS  ALBERTO  VALADARES  PEREIRA  (“GANDOLA”),

inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  861.847.337-53,  brasileiro,  casado,

nascido  em  12/10/1965,  filho  de  Dalva  Valadares  Pereira,  com

endereço  na  Quadra  SHIN,  QL 9,  Conj  6,  casa  18,  Lago  Norte,

Brasília/DF,  atualmente  custodiado  na  Cadeia  Pública  José

Frederico  Marques,  localizada  na  Rua  Célio  Nascimento,  S/N,

Benfica, Rio de Janeiro-RJ, em cumprimento de prisão preventiva;

13)  MARCELO BORGES SERENO (MARCELO SERENO),  inscrito

no  CPF/MF  sob  o  nº  600.054.087-68,  brasileiro,  nascido  em

12/06/1958, filho de Edy Borges Sereno, com endereço na Avenida

das Acácias, 540, bloco 03, apartamento 302, Barra da Tijuca, Rio

de  Janeiro/RJ,  atualmente  custodiado  na  Cadeia  Pública  José

Frederico  Marques,  localizada  na  Rua  Célio  Nascimento,  S/N,

Benfica, Rio de Janeiro-RJ, em cumprimento de prisão preventiva;
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14)  MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO  (MILTON LYRA),  inscrito

no CPF/MF sob o nº 911.781.507-04, brasileiro, casado, nascido em

15/07/1971, filho de Clara Maria de Carvalho Lyra, com endereço na

SHIS,  QI  11,  Conjunto 5,  casa 9,  SN,  Setor  de Habitações,  CEP

71625250, Brasília – DF, atualmente custodiado na Cadeia Pública

José Frederico Marques, localizada na Rua Célio Nascimento, S/N,

Benfica, Rio de Janeiro-RJ, em cumprimento de prisão preventiva.

15)  MÁRCIO  ROGER  RAMOS  (MÁRCIO  RAMOS)  inscrito  no

CPF/MF sob o nº 235.977.598-74, brasileiro, nascido em 11/03/1971,

filho  de  Dalva  Barai  Ramos,  com endereço  na  Rua Salvador  de

Mesquita, 475, apartamento 104, Recreio dos Bandeirantes, Rio de

Janeiro/RJ.

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

A presente  denúncia  apresenta  o resultado de parcela  da investigação

levada a cabo pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, com o apoio da

Receita  Federal,  nas  denominadas  Operações Calicute,  Eficiência,  Hic et  Ubique,

Rizoma e  Câmbio, Desligo,  que revelaram a existência de uma grande e complexa

organização criminosa dedicada à prática de diversos crimes, dentre eles os de evasão

de divisas, lavagem de dinheiro, corrupção, e contra o sistema financeiro nacional.

As  investigações  tiveram  início  com  a  Operação  Calicute  (autos  nº

0509503-57.2016.4.02.5101), deflagrada em 17/11/2016, que redundou na prisão do ex-

governador SÉRGIO CABRAL. 

No bojo  daqueles  autos,  era  investigada a cobrança,  pela  organização

criminosa chefiada pelo ex-governador, de propina, no percentual de 5% dos contratos,

das obras do Maracanã, PAC Favelas e Arco Metropolitano. 
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Ocorre  que,  com  o  aprofundamento  das  investigações,  restou

demonstrado que a  cobrança de vantagens indevidas pela organização criminosa de

SÉRGIO CABRAL era acompanhada de um sofisticado e complexo esquema de

lavagem de dinheiro que foi sendo descoberto em fases subsequentes, como num

castelo de cartas.

Com  efeito,  na  Operação  “Eficiência”  (autos  nº  0502041-

15.2017.4.02.5101),  deflagrada  após  a  Calicute, foi  revelado  que  a  organização

criminosa  chefiada  por  SÉRGIO  CABRAL  ocultou  no  exterior,  pelo  menos,  o  valor

equivalente a R$ 318.554.478,91 (trezentos e dezoito milhões quinhentos e cinquenta e

quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

A Operação  teve  como  principal  fonte  de  prova  os  depoimentos  dos

irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR. De acordo com o relato dos colaboradores –

que foi acompanhado por substanciosos elementos de corroboração, como a devolução

de mais  de cem milhões  de dólares  aos  cofres  públicos  –  os  recursos oriundos da

propina  recebida  pela  organização  criminosa  chefiada  por  SÉRGIO  CABRAL  eram

enviados ao exterior via operações “dólar-cabo”.

As operações dos CHEBAR com CABRAL tiveram início no começo dos

anos  2000  quando  este  ainda  era  Deputado  Estadual  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Nesta época, as operações de dólar cabo eram feitas

exclusivamente pelos próprios irmãos  CHEBAR que contavam com uma pequena lista

de clientes, utilizados para saldar as operações.

A partir de 2007, no entanto, em razão do aumento exorbitante de propina

recebida por SÉRGIO CABRAL, em razão de sua posse como Governador do Estado do

Rio  de  Janeiro,  a  organização  criminosa  passou  a  contratar  os  serviços  de  outros

“doleiros”, a saber: VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, conhecido como “JUCA” ou

“JUCA  BALA”,  e  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  conhecido

vulgarmente como “TONY” ou “PETER”, sediados no Uruguai.
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No depoimento referente ao Anexo 1, RENATO CHEBAR informa que se

utilizava de “JUCA” para movimentação de reais em espécie no Brasil (DOC. 01):

“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  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”

No  depoimento  referente  ao  Anexo  2,  MARCELO  CHEBAR reitera  a

utilização de “JUCA” como terceirização do serviço de recebimento e entrega de reais

em espécie (DOC. 02):

“Que a partir de 2007 os valores aumentaram significativamente; Que as
operações  de  dólar  cabo  geravam  uma  perda  cambial  para  SERGIO
CABRAL, em razão das taxas de compra e venda dos dólares; Que a
partir de 2008 CARLOS MIRANDA começou a entregar boletos bancários
para  pagamento,  depois  depósitos  bancários  e  finalmente  passou  a
solicitar  a  entrega  de  valores  em  espécie;  Que  fazia  o  controle  dos
recursos por meio de planilha; Que CARLOS MIRANDA fazia os pedidos
por meio do programa de computador chamado PIDGIN e o Colaborador
fazia  as  entregas  e  pagamentos;  Que  por  não  terem  estrutura
administrativa  suficiente  e  adequada,  o  Colaborador  e  seu  irmão
Renato passaram a terceirizar o serviço de entrega e recolhimento de
valores; Que para tanto escolheram o operador financeiro de nome
JUCA; Que, a partir daí. JUCA se encarregou de, sob às ordens dos
colaboradores  a  pegar  e  entregar  valores  em  espécie  em  locais
indicados,  e  também  a  fazer  os  pagamentos  ordenados;  Que  os
colaboradores  ficaram,  a  partir  deste  momento,  apenas  como
intermediários  das  ordens  de  CARLOS  MIRANDA  e  da
operacionalização  dos  pagamentos  feita  por  JUCA;  Que  JUCA
também era acionado para fazer os pagamentos e recolhimentos de
valores por meio do programa PIDGIN;”

A sistemática  de  como  esses  sofisticados  crimes  foram  praticados  é

detalhada no bojo dos autos n.º  0502041-15.2017.4.02.5101 (Denúncia da Operação
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“Hic et Ubique”).  Depois de denunciados, por meio de pedido de cooperação jurídica

internacional  ao Uruguai,  foi  possível  obter  a  extradição dos citados doleiros  para o

Brasil. 

Pois bem, após a prisão dos doleiros sediados no Uruguai,  outro doleiro,

ALESSANDRO LABER, apresentou-se espontaneamente ao MPF e celebrou acordo de

colaboração premiada  (autos n.º 0507485-29.2017.4.02.5101), tendo revelado que usou

a estrutura  de  JUCA  e TONY  para “gerar  reais”  no  Brasil  em favor  da  organização

criminosa comandada por ARTHUR PINHEIRO MACHADO. 

Conforme se verifica do Anexo 1 do seu acordo de colaboração (autos n.º

0507516-49.2017.4.02.5101),  LABER integrou o mega esquema de lavagem baseado

no  Uruguai,  desvendado  posteriormente  em  sua  inteireza  pela  Operação  “Câmbio,

Desligo”,  realizando,  em  conjunto  com  “TONY”,  operações  no  mercado  paralelo  de

câmbio (DOC. 03):

“Que,  durante  os  anos  que  trabalhou  no  mercado  de  câmbio,  foi
apresentado  a  TONY  (CLAUDIO  BARBOZA)  e  JUCA  (VINICIUS
CLARET)  por  DARIO MESSER;  Que nunca  fez negócios  com JUCA,
apenas  com  TONY;  Que  apesar  de  ter  se  afastado  do  mercado  do
câmbio,  várias  pessoas  continuavam  a  procurar  o  colaborador  para
efetuar operações de câmbio no mercado paralelo; Que, então, começou
a utilizar os serviços de TONY para fazer as operações, cobrando uma
taxa (“fee”) de cada uma delas; Que por “operações de câmbio” entende
as operações tipicamente denominadas por dólar cabo, isto é, crédito de
dólares no exterior para contas indicadas por doleiros com a consequente
entrega de reais em espécie no Brasil; Que a taxa de comissão cobrada
pelo colaborador em cima de cada operação era de 0,3% em regra; Que
TONY remunerava-se com o spread cobrado nas operações de câmbio;
Que o colaborador conheceu TONY no Brasil  no início dos anos 2000
quando este ainda morava no Brasil; Que, posteriormente, TONY passou
a morar no Uruguai; Que se comunicava com TONY inicialmente por meio
do  aplicativo  PIDGIN  e  depois  passou  a  se  comunicar  por  meio  do
aplicativo WICKR;”

Além de realizar  as  denominadas  operações  “dólar  cabo”  em conjunto

com JUCA e “TONY”,  ALESSANDRO LABER também “gerava reais” por meio de um

sofisticado sistema de pagamento de boletos bancários descrito no Anexo 07 da sua
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colaboração premiada (autos n.º 0507522-56.2017.4.02.5101 – DOC. 04), resumido pelo

seguinte esquema gráfico:

A  presente  denúncia  apresenta  os  ilícitos  comandados  por ARTHUR

PINHEIRO  MACHADO  que,  conforme  será  demonstrado,  realizou  diversos  atos  de

lavagem  de  dinheiro,  por  meio  de  complexas  transações  transnacionais,  para  obter

dinheiro em espécie no Brasil para pagar vantagens indevidas a agentes públicos.

O entrelaçamento  das organizações  criminosas e  sua ligação  umbilical

ficaram explícitas com a celebração do acordo de colaboração premiada com VINICIUS

CLARET (“JUCA”) e CLAUDIO BARBOZA (“TONY”), no bojo dos autos n.º 0502635-

92.2018.4.02.5101.

De fato, o citado acordo permitiu a desarticulação de uma extensa rede de

lavagem de dinheiro que funciona no Brasil operada por doleiros, no âmbito da Operação

“Câmbio, Desligo” (autos n.º 0060662-28.2018.4.02.5101). 

9/181

JFRJ
Fls 11

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Este verdadeiro sistema financeiro paralelo, que funciona por meio de uma

teia criminosa, movimenta quantias milionárias à margem dos controles oficiais, tendo

como principais clientes agentes públicos corruptos (que desejam esconder o proveito de

seus  crimes)  e  empresários  igualmente  corruptos  (que  necessitam  de  dinheiro  em

espécie para o pagamento de vantagens indevidas). 

Antes nas imputações típicas objeto da presente denúncia, é necessária

uma  pequena  digressão  acerca  desse  complexo  e  sofisticado  esquema  de

compensação,  que  permite  a  prática  de  crimes  de  lavagem de  dinheiro,  evasão  de

divisas entre outros, em larga escala.

A importância dos esclarecimentos em questão decorre do fato de que

ALESSANDRO LABER era um dos membros da rede de doleiros que atuou para ocultar

recursos de  SÉRGIO CABRAL,  bem como para gerar “caixa 2” (dinheiro em espécie)

para ARTHUR MACHADO.

Frise-se,  desde  já,  que  tais  fatos  foram  reconhecidos  pelos  acusados

CLAUDIO BARBOZA, VINICIUS CLARET, ALESSANDO LABER  e  EDWARD PENN

em seus acordos de colaboração premiada homologados por esse d. Juízo, autos n.º

0502635-92.2018.4.02.5101, 0507485-29.2017.4.02.5101 e 0063257-97.2018.4.02.5101,

respectivamente.
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2. DO SISTEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO OPERADO POR JUCA E TONY – DA

CONEXÃO  OBJETIVA  E  PROBATÓRIA  ENTRE  OS  FATOS  REVELADOS  PELA

OPERAÇÃO LAVA JATO NO RIO DE JANEIRO E A OPERAÇÃO RIZOMA

Por não deixar rastros ou qualquer tipo de vinculação entre o corruptor e o

corrupto,  o  dinheiro  em espécie é  um dos meios  mais  utilizados  por  organizações

criminosas atualmente para o recebimento de recursos fruto de corrupção. 

Em  razão  disso,  o  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  –

COAF, acompanhando práticas internacionais a respeito do tema, mantém um controle

estrito de movimentação de recursos em espécie na rede bancária: saques e depósitos

de  altos  valores  são  sempre  comunicados  pelos  bancos  ao  órgão,  que  repassa  as

informações a órgãos de controle, como Receita Federal,  Ministério Público e Polícia

Federal.

Como consequência, para fugir dos controles cada vez mais rígidos sobre

dinheiro vivo, as organizações criminosas foram criando, ao longo do tempo, criativas

formas de movimentação de recursos em espécie, com artifícios bastante sofisticados,

como as chamadas operações “dólar cabo” e suas variações.

Com efeito, por meio das citadas operações, é possível “gerar” reais em

espécie no Brasil sem sacar qualquer valor de bancos brasileiros, bem como ter contas

creditadas no exterior sem qualquer contrato de câmbio registrado no Banco Central.

A colaboração premiada de  CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET

descreveu, em detalhes, tais operações e o seu estágio atual de evolução no Brasil,

onde uma sofisticada rede de doleiros, sediados em diversos Estados da Federação se

compensam para viabilizar as transferências de recursos, seja no Brasil ou no exterior. 

A sofisticação era tanta que CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET,

apesar de movimentarem quantias milionárias de dólares e reais diariamente, sequer

residiam  no  Brasil,  operando  a  partir  do  Uruguai,  de  onde  emitiam  as  ordens  de
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transferências internacionais e coordenavam entregas de reais no Brasil,  por meio de

programas que contavam com criptografia para evitar a interceptação das autoridades.

Conforme  demonstrado  na  Operação  “Câmbio,  Desligo”,  em  linhas

gerais, nas operações de cabo, ou “dólar-cabo”, constata-se uma relação de confiança

entre os clientes (comprador ou vendedor de moeda estrangeira) e os “doleiros”. Essa

relação pode ocorrer em duas vias:

a)  “Compra  de  dólares” -  Nessa  primeira  tipologia,  o  cliente  deseja

“comprar” dólares no exterior, isto é, entregar reais em espécie no Brasil para ter dólares

creditados em suas contas no exterior. 

A tipologia acima é comumente utilizada por agentes públicos corruptos

que  desejam enviar  recursos de  propina  para  o  exterior  sem passar  pelo  crivo  dos

órgãos de controle. 

b)  “Venda de dólares” -  Nessa tipologia,  o  doleiro  recebe dólares  no

exterior em suas contas e entrega ao cliente o valor correspondente em reais no Brasil.

Neste caso, o cliente usa os serviços do doleiro para “trazer recursos para o Brasil”2: 

2 Essa tipologia foi muito utilizada por brasileiros que mantinham contas ocultas no exterior e não desejavam
pagar o tributo necessário para regularizar sua situação com a Lei da Repatriação (Lei 13.254/2016).
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A utilização de doleiros para movimentação de recursos e envio de valores

para o exterior é largamente utilizada por agentes públicos corruptos que não podem

declarar a origem dos valores espúrios recebidos, bem como por empresários.

De  fato,  agentes  públicos  corruptos são  grandes  compradores de

dólares, pois recebem reais em espécie no Brasil, fruto de propina, e precisam enviar ao

exterior por meio do sistema paralelo acima descrito para suas contas ocultas. SÉRGIO

CABRAL é um exemplo dessa tipologia, tendo enviado ao exterior, pelo menos, mais de

USD 101.000.000,00 pelo sistema de dólar cabo.

Isto  é,  CABRAL  era  um  grande  “gerador  de  reais”,  pois  tinha  muita

disponibilidade de reais em espécie no Brasil – que entregava aos doleiros para ter suas

contas creditadas no exterior. 

Na ponta oposta,  empresas que necessitam de reais em espécie no

Brasil para corromper agentes públicos são grandes vendedoras de dólares. Isto é,

como não podem sacar os recursos diretamente de suas contas no Brasil, fazem uso do

sistema acima para “gerar” reais em solo nacional. 
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Este é o caso do denunciado  ARTHUR PINHEIRO MACHADO  que fez

uso da rede de doleiros integrada por JUCA e TONY para “comprar reais em espécie” no

Brasil para pagar vantagens indevidas a agentes públicos.

Como é intuitivo, uma operação não ocorre sem a outra. Para liquidar a

venda de reais no Brasil para empresários,  JUCA e  TONY necessitam de dinheiro em

espécie oriundo de fontes como agentes públicos corruptos.

De fato, tal disponibilidade de reais em espécie vem, justamente, daqueles

que querem fazer o movimento oposto: comprar dólares no exterior, entregando reais no

Brasil,  como foi  o caso de  SÉRGIO CABRAL,  que movimentou USD 100.160.304,90

(cem milhões, cento e sessenta mil, trezentos e quatro dólares e noventa centavos) entre

2011 e 2016, sendo um dos maiores fornecedores de reais dos doleiros sediados no

Uruguai.

Graficamente, assim poderiam ser ilustrados as duas pontas da lavagem

de dinheiro por meio das operações de “dólar cabo”.
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Feitas  as  considerações  acima  a  respeito  do  complexo  sistema  de

lavagem  que  adiante  será  explicado  com  detalhes,  nítida  fica  a  conexão  dos  fatos

investigados na Operação Rizoma com aqueles tratados pela Força Tarefa da Lava Jato

do Rio de Janeiro nas Operações Calicute, Eficiência, Hic et Ubique e “Câmbio, Desligo”,

com base no que preceitua o artigo 76, II e III, do Código de Processo Penal:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao
mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em
concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas
contra as outras;
II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar
ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em
relação a qualquer delas;
III  –  quando  a  prova  de  uma  infração  ou  de  qualquer  de  suas
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

Cada um desses incisos constitui uma modalidade diferente de conexão,

segundo a doutrina. A primeira modalidade (inc. I) trata-se da conexão intersubjetiva, a

segunda (inc. II), da conexão objetiva ou teleológica, e a terceira (inc. III), da conexão

instrumental ou probatória.

A fim  de  conferir  o  resultado  previsto  no  caput  do  artigo  76,  isto  é,

determinar  competência  por  meio  da  conexão,  os  incisos  são  aplicados  de maneira

disjuntiva, ou seja, basta que haja apenas uma modalidade de conexão entre os casos

concretos para que haja conexão entre eles.

Entretanto, em raras ocasiões é possível se verificar a incidência de mais

de  uma  das  modalidades  de  conexão  legalmente  previstas.  Essa  é  exatamente  a

situação do caso em concreto que ora se submete à apreciação deste MM. Juízo. As

conexões do presente caso concreto em exame com os casos da organização criminosa

de  SÉRGIO  CABRAL perante  este  Juízo  já  conhecidos,  investigados,  muitos

denunciados  e  outros  inclusive  já  julgados  se  dão  em  duas  das  três  modalidades

previstas pelo art. 76 do CPP.
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De fato,  começando pela modalidade de conexão mais óbvia frente ao

exame do caso em concreto, vemos claramente atendida a modalidade de conexão do

inc. III  do art.  76, a conexão instrumental ou probatória,  segundo a qual há conexão

quando “a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares

influir na prova de outra infração”.

Nota-se  que  o  legislador  processual  penal  foi  bastante  abrangente  ao

caracterizar  a  conexão  probatória,  dizendo  que  tanto  se  um  prova  ou  se  qualquer

circunstância elementar de um crime “influir” na prova de outra infração. Influir trata-se

de verbo de significado bastante aberto, que aponta para algo que, de qualquer forma,

exercer influência sobre a prova de outra infração.

Assim, adotando-se o entendimento jurisprudencial a respeito da conexão

probatória, não há a menor dúvida de que o caso em análise é sim caso de conexão pelo

inc. III do art. 76.

De igual forma, inconteste o fato de que a operação de “venda de reais”,

como a realizada por  SÉRGIO CABRAL, é “praticada para facilitar ou ocultar” a outra

ponta da operação, que é justamente a de “compra dos reais”, realizada por ARTHUR

MACHADO, nos exatos termos do artigo 76, II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido,  ALESSANDRO LABER,  associado a “JUCA” e “TONY”,

viabilizava operações de “dólar-cabo” e geração de reais no Brasil  para possibilitar a

dinâmica do crime de remessa ilegal de dólares, bem como a circulação oculta de reais

para a organização criminosa do SÉRGIO CABRAL, restando evidente o entrelaçamento

entre os envolvidos.

Isso  por  que  os  atos  ilícitos,  especialmente  de  evasão  de  divisas  e

lavagem  de  capitais,  praticados  pela  organização  criminosa  de  SÉRGIO  CABRAL

levaram a investigação e à descoberta de provas que são necessárias para investigar

essa nova organização criminosa, entremeada à do ex-governador e que se apresenta à

investigação.
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Tendo  em  vista,  no  caso  concreto,  que  diversos  casos  de  evasão  de

divisas  e  lavagem  de  ativos  de  integrantes  da  organização  criminosa  de  SÉRGIO

CABRAL, para serem completamente entendidos, precisam ser analisados em conjunto

com a atuação da organização criminosa da rede de doleiros, não há dúvida sobre a

conexão no caso em comento.

E, mais do que isso, considerando-se que para investigar a atuação da

organização criminosa da rede de doleiros (crime posteriormente investigado) necessita-

se  das  provas  alcançadas  ao  se  investigar  os  crimes  de  lavagem  da  organização

criminosa de SÉRGIO CABRAL e necessárias para o completo entendimento de como

se dava o processo de evasão e de lavagem dessa organização (crime previamente

investigado), desnecessário dizer que a prova dos crimes da organização criminosa de

SÉRGIO CABRAL influem de maneira decisiva na prova dos crimes cometidos por essa

outra  organização  criminosa,  da  rede  de  doleiros,  que  tinha  alguns  integrantes  em

comum.

Os  esquemas  criminosos  se  entrelaçam,  tendo  como  ponto  comum  a

oportunidade de ganho fácil às custas do erário e de ocultação dos assombrosos ganhos

obtidos.
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A  presente  denúncia  versa,  assim,  sobre  os  crimes  de  organização

criminosa, evasão de divisas, tráfico de influência e lavagem de dinheiro levados a efeito

pelos  denunciados no que tange à  geração de recursos em espécie  e ocultação da

origem dos recursos mediante sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.

Salienta-se,  por  oportuno,  que a  peça acusatória  não esgota  todos  os

crimes  praticados  pela  organização  criminosa,  que  poderão  ser  objeto  de  novas

denúncias, assim como não possui como objeto os prejuízos sofridos pelos “Fundos de

Pensão”, em virtude dos investimentos realizados de forma fraudulenta ou temerária.

Necessário  esclarecer,  ainda,  que,  considerando  o  tamanho  e  a

complexidade da atuação da organização criminosa liderada por ARTHUR MACHADO, a

presente denúncia  não importa em arquivamento implícito quanto a pessoas não
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denunciadas ou fatos ora não imputados, especialmente em razão de ainda estar em

curso  investigação  sobre  os  demais  ilícitos  penais,  inclusive  com  pedidos  de

cooperações internacionais a diversos países. 

Por fim, imprescindível trazer à baila o artigo 2º, II, da Lei 9.613/98, que

assevera que o  processamento e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro

independem  do  processo  e  julgamento  das  infrações  penais  antecedentes,

“cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei [Lei de Lavagem] a

decisão sobre a unidade de processo e julgamento”. 

Isto é, cabe a este juízo (7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro),

competente  para  processamento  e  julgamento  dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro

praticados pela organização criminosa de SÉRGIO CABRAL, a decisão sobre a unidade

ou não do seu julgamento com crimes antecedentes (gestão fraudulenta dos fundos de

pensão).
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3 – RESUMO DAS IMPUTAÇÕES

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e organização criminosa, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, em ao menos 23 (vinte e três)

oportunidades distintas, os denunciados  ARTHUR MACHADO e  PATRÍCIA IRIARTE,

com  o  auxílio  fundamental  de  ALESSANDRO  LABER,  EDWARD  PENN,  VINICIUS

CLARET e  CLAUDIO BARBOZA, de modo consciente e voluntário e em unidade de

desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de, ao menos USD 8.922.696,05 (oito milhões, novecentos e vinte e dois

mil,  seiscentos  e  noventa  e  seis  dólares  e  cinco  centavos)  por  meio  de

transferências  bancárias  ao  exterior  para  as  contas  abertas  em nome de  empresas

constituídas  por  EDWARD  PENN  com  a  justificativa  de  prestação  de  serviços  e

aquisição de mercadorias inexistentes (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98

c/c artigo 71 do Código Penal – 23 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de

fatos 01)

No período compreendido entre 21/07/2014 e 02/12/2015, em ao menos

23  (vinte  e  três)  oportunidades  distintas,  os  denunciados  ARTHUR  MACHADO e

PATRÍCIA IRIARTE, com o auxílio fundamental de ALESSANDRO LABER,  EDWARD

PENN,  VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA, de modo consciente e voluntário e

em unidade de desígnios, promoveram a saída para o exterior, sem autorização legal,

de,  ao  menos,  USD  8.922.696,05 (oito  milhões,  novecentos  e  vinte  e  dois  mil,

seiscentos e noventa e seis dólares e cinco centavos) com transferências bancárias

para  contas  bancárias  de  empresas  constituídas  por  EDWARD  PENN (Evasão  de

Divisas/Artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86 c/c artigo 71 do Código

Penal – 23 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de Fatos 02).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa, nas  datas  de  17/07/2017  e  13/12/2017,  os  denunciados

ARTHUR MACHADO, PATRÍCIA IRIARTE  e EDWARD PENN de modo consciente e

voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de USD 399.960,00 (trezentos e noventa e

nove  mil,  novecentos  e  sessenta  dólares) por  meio  de  2  (duas)  transferências
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bancárias  oriundas  da  conta  bancária  da  offshore  XNIXOR,  INC.,  de  ARTHUR

MACHADO,  no UBS Europe SE, para conta nº 898065962748 da LW SOFTWARES

LLC,  de  EDWARD  PENN,  no  Bank  of  America,  nos  Estados  Unidos,  com  a  falsa

justificativa  de  aquisição  de  mercadorias  (Lavagem  de  Ativos/Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98  c/c  artigo  71  do  Código  Penal  –  2  crimes  em continuidade  delitiva  –

Conjunto de fatos 03).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e organização criminosa, entre 06/12/2012 e 29/07/2016, em ao menos 59 (cinquenta e

nove)  oportunidades  distintas,  os  denunciados  ARTHUR  MACHADO,  PATRÍCIA

IRIARTE  e  ALESSANDRO  LABER,  com auxílio  de  VINICIUS CLARET e  CLAUDIO

BARBOZA, de modo consciente e voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e

dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de  R$

12.046.622,17 (doze  milhões,  quarenta  e  seis  mil,  seiscentos  e  vinte  e  dois  reais  e

dezessete centavos) por meio de transferências bancárias para ALESSANDRO LABER e

para  a  empresa  LABER  SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  LTDA com  a  justificativa  de

prestação de serviços e pagamento de pró-labore inexistentes (Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal – 59 crimes em continuidade

delitiva – Conjunto de fatos 04).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa, entre  04/12/2013  e  24/04/2014,  em  ao  menos  4  (quatro)

oportunidades distintas,  os denunciados  ARTHUR MACHADO  e  PATRÍCIA IRIARTE

com auxílio de  MÁRCIO RAMOS,  de modo consciente e voluntário e em unidade de

desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de R$ 8.428.375,00   (oito milhões, quatrocentos e vinte oito mil, trezentos e

setenta  e  cinco  reais), por  meio  de:  a)  transferências  bancárias  nos  valores  de  R$

970.875,00 e b): emissão de Notas Fiscais “frias” nos valores de R$ 2.000.000,00 e R$

5.475.500,00 pela empresa BARRA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI com a

justificativa de prestação de serviços inexistentes (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98  c/c artigo 71 do Código Penal – 4 crimes em continuidade delitiva  –

Conjunto de fatos 05).
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Consumados os crimes contra o sistema financeiro nacional e organização

criminosa,  MILTON  LYRA,  ARTHUR  MACHADO  e  PATRÍCIA  IRIARTE, de  modo

consciente e voluntário e em unidade de desígnios, entre 29/08/2011 a 08/05/2014, em

35  oportunidades,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de  R$ 16.523.259,51 (dezesseis milhões, quinhentos e

vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos),  convertendo

em  ativos  lícitos  o  produto  de  crimes,  por  meio  de  transferências  de  recursos  de

ARTHUR  MACHADO e  das  empresas  ALUBAM  PARTICIPAÇÕES  S.A.,  ATG

AMERICAS TRADING GROUP S A.  e RO PARTICIPAÇÕES S.A para as empresas

CREDPAG  CONSULTORIA  E  SERVIÇOS  FINANCEIROS,  INTERSERVICE

INTEGRAÇÃO  DE  TECNOLOGIA,  IDTV  TECNOLOGIA  DE  COMUNICAÇÃO  e

INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRÔNICO, de MILTON LYRA, com a justificativa de

prestação de serviços inexistentes (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c

artigo 71 do Código Penal – 35 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de fatos

06).

Consumados os crimes contra o sistema financeiro nacional e organização

criminosa,  MILTON  LYRA,  ARTHUR  MACHADO  e PATRÍCIA  IRIARTE,  de  modo

consciente e voluntário e em unidade de desígnios, em data incerta, mas provavelmente

a partir de 25/11/2011, e nos dias 10/08/2011 e 15/07/2013, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  USD  18.393,64

(dezoito  mil,  trezentos  e  noventa  e  três  dólares  e  sessenta  e  quatro  centavos),  R$

6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais) e  USD 337,000.00 (trezentos e trinta e

sete mil dólares), respectivamente, por meio de pagamento de despesas pessoais de

MILTON LYRA, no Brasil e no exterior (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98

c/c artigo 71 do Código Penal – 3 crimes em continuidade delitiva  – Conjunto de

fatos 07).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa,  em  data  incerta,  mas  provavelmente  entre  2013  e  2014,

MILTON  LYRA,  com  o  auxílio  fundamental  de  ALESSANDRO  LABER,  VINICIUS

CLARET e  CLAUDIO BARBOZA, de modo consciente e voluntário e em unidade de

desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a
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propriedade  de,  ao  menos,  USD 1,000,000.00 (um milhão  de  dólares)  por  meio  da

disponibilização,  em 10 oportunidades,  de valor equivalente em reais,  em espécie no

Brasil (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal

– 10 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de fatos 08)

No ano de 2014, ARTHUR MACHADO, de forma livre e consciente, com o

auxílio  de  ALESSANDRO  LABER,  ADEILSON  TELLES  e  HENRIQUE  BARBOSA,

todos em comunhão de desígnios, ofereceu e pagou vantagem indevida de, pelo menos,

R$ 1.000.000,00 (um milhão  de reais),  a  JOÃO VACCARI,  por  meio  da  funcionária

MARTA COERIN, a fim de que o valor fosse destinado a pessoas ligadas ao Partido dos

Trabalhadores, inclusive ao então Presidente dos Correios,  WAGNER PINHEIRO,  em

razão dos aportes realizados por “Fundos de Pensão” em empresas de seu interesse

(Corrupção Passiva: Art. 317, c/c art. 327, §2º, na forma do Art. 29, todos do Código

Penal. Corrupção Ativa: Art. 333 do CP – Conjunto de fatos 09).

No ano de 20143,  RICARDO RODRIGUES, de forma livre e consciente,

exigiu e recebeu de ARTHUR MACHADO, com auxílio de ALESSANDRO LABER, todos

em comunhão de desígnios,  pelo menos  R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a

pretexto de influir nas decisões de investimento do “Fundo de Pensão” SERPROS em

favor das empresas de  ARTHUR MACHADO (Tráfico de Influência: Art. 332 c/c art.

327, §1º, na forma do Art. 29, todos do Código Penal – Conjunto de fatos 10).

No ano de 20144,  RICARDO RODRIGUES e ARTHUR MACHADO, de

forma livre e consciente, com o auxílio de ALESSANDRO LABER, todos em comunhão

de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação

e a  propriedade  de  R$ 10.000.000,00 (dez  milhões de reais),  tendo como propósito

distanciar ainda mais o dinheiro derivado de crimes contra o sistema financeiro nacional

praticados pela organização criminosa, com a entrega de recursos por  ALESSANDRO

LABER (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 11).

3 Ano em que ocorreu a primeira emissão de debêntures pela XNICE, que foram adquiridas pelo SERPROS.
4 Ano em que ocorreu a primeira emissão de debêntures pela XNICE, que foram adquiridas pelo SERPROS.
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Entre os anos de 2014 e 2016,  CARLOS PEREIRA (“GANDOLA”), de

forma livre  e  consciente,  exigiu  e  recebeu  de  ARTHUR MACHADO,  com auxílio  de

ALESSANDRO LABER,  todos em comunhão de desígnios, a quantia  de, pelo menos,

R$ 1.434.400,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) a

pretexto de influir nas decisões de investimento do “Fundo de Pensão” SERPROS em

favor das empresas de  ARTHUR MACHADO (Tráfico de Influência: Art. 332 c/c art.

327, §1º, na forma do Art. 29, todos do Código Penal – Conjunto de fatos 12).

Entre  os  anos  de  2014  e  2016,  CARLOS  PEREIRA (“GANDOLA”)  e

ARTHUR MACHADO, de forma livre e consciente,  com o auxílio  de  ALESSANDRO

LABER,  todos  em  comunhão  de  desígnios,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de, pelo menos,  R$ 1.434.400,00

(um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), em 8 oportunidades

distintas,  tendo  como propósito  distanciar  ainda  mais  o  dinheiro  derivado  de  crimes

contra  o  sistema  financeiro  nacional  praticados  pela  organização  criminosa,  com  a

entrega de recursos por  ALESSANDRO LABER (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 c/c 71, Código Penal – 8 crimes em continuidade delitiva - Conjunto de

fatos 13).

Entre os anos de 2013 e 2014,  MARCELO SERENO, de forma livre e

consciente, exigiu e recebeu de  ARTHUR MACHADO, com auxílio de  ALESSANDRO

LABER, todos em comunhão de desígnios, a quantia de, pelo menos, R$ 3.900.000,00

(três milhões e novecentos mil reais), sendo o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões)

recebido em conjunto com RICARDO RODRIGUES, a pretexto de influir nas decisões de

investimento de “Fundos de Pensão” em favor das empresas de ARTHUR MACHADO

(Tráfico de Influência:  Art.  332  c/c  art.  327,  §1º,  na forma do  Art.  29,  todos do

Código Penal – 4 crimes em continuidade delitiva - Conjunto de fatos 14).

Entre os anos de 2013 e 2014,  MARCELO SERENO, de forma livre e

consciente, exigiu e recebeu de  ARTHUR MACHADO,  com auxílio de  ALESSANDRO

LABER,  todos  em  comunhão  de  desígnios,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de, pelo menos, R$ 3.900.000,00
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(três milhões e novecentos mil reais), em 4 oportunidades distintas, tendo o valor de R$

3.000.000,00 (três  milhões)  contado com a participação de  RICARDO RODRIGUES,

objetivando  distanciar  ainda  mais  o  dinheiro  derivado  de  crimes  contra  o  sistema

financeiro nacional praticados pela organização criminosa, com a entrega de recursos

por  ALESSANDRO LABER (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c71,

Código Penal– 4 crimes em continuidade delitiva - Conjunto de fatos 15).

Pelo menos entre 1º de janeiro de 20135 a 12 de abril de 20186, ARTHUR

MARIO  PINHEIRO  MACHADO,  PATRICIA BITTENCOURT  DE  ALMEIDA IRIARTE,

ALESSANDRO  LABER,  EDWARD  GAEDE  PENN,  ADEILSON  RIBEIRO  TELLES,

HENRIQUE SANTOS BARBOSA, MARTA COERIN, JOÃO VACCARI NETO, WAGNER

PINHEIRO DE OLIVEIRA,  RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES,  CARLOS ALBERTO

VALADARES PEREIRA, MARCELO BORGES SERENO, MILTON DE OLIVEIRA LYRA

FILHO e MÁRCIO ROGER RAMOS, além de outros  indivíduos a serem denunciados

oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em

comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,

pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros,

crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro nacional e tráfico de influência,

bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes e dos recursos

utilizados  no  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  agentes  públicos  vinculados  às

Entidades  Fechadas  de  Previdência  Complementar  (“Fundos  de  Pensão”)

(Quadrilha/2887 do CP - Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e

da Lei 12.850/20138 – Conjunto de fatos de 16).

5 Ano em que são narradas as primeiras tratativas objeto de imputação na presente ação penal.
6 Data da deflagração da Operação “Rizoma”, com a prisão preventiva dos denunciados.
7 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
8 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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NARRATIVA DOS FATOS

4 – DOS ATOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS – Dos Crimes Antecedentes aos Crimes

de Lavagem de Dinheiro

Os crimes de lavagem de capitais consumados após 10/07/2012 (hipótese

dos  autos)  sofrem  a  incidência  da  Lei  12.683/2012,  que  aboliu  o  rol de  crimes

antecedentes,  podendo  hoje  qualquer  crime  dar  ensejo  à  lavagem  de  capitais.  Os

anteriores exigem a presença de um dos crimes previstos no rol  do artigo 1º da Lei

9.613/98, em sua redação original.

O crime de lavagem de dinheiro é um crime autônomo, podendo o sujeito

ativo do delito de lavagem de capitais ser qualquer pessoa, inclusive o autor, coautor ou

partícipe da infração penal antecedente. Nestes termos, a lavagem de capitais não é

mero exaurimento do crime antecedente, podendo o réu responder por ambos os crimes,

inclusive em ações penais diversas (INQ 2471, Ricardo Lewandowski, STF). Do mesmo

jeito, o fato de o agente não ter participado do crime antecedente é irrelevante para

a sua responsabilização pelo crime de lavagem de capitais (RHC 201001913605,

Alderita  Ramos  de  Oliveira,  Desembargadora  Convocada  do  TJ/PE  –  Sexta  Turma,

12/03/2013).

Quanto ao crime antecedente, como já longamente tratado pela doutrina

e jurisprudência, exige-se apenas  indícios do seu cometimento (art.  2º,  §1º,  da Lei

9.613/1998) (STF, INQ 2471, Ricardo Lewandowski).  Conquanto exija o delineamento

dos indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, o delito de lavagem

com ela não guarda nenhuma relação de dependência para efeito de persecução penal

(STJ, HC 201200506937, Og Fernandes – Sexta Turma, 21/06/2013). Assim é que não

há necessidade de denúncia ou condenação do agente em um dos crimes antecedentes

(RHC  201001913605,  Alderita  Ramos  de  Oliveira,  Desembargadora  Convocada  do

TJ/PE – Sexta Turma, 12/03/2013). 
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A configuração dos crimes de lavagem de capitais imputados adiante está

alicerçada,  na  forma  do  art.  2º,  §  1o, da  Lei  9.613/989,  no  crime  de  pertinência  à

organização  criminosa  e  crimes  relacionados  aos  investimentos  realizados  de  forma

fraudulenta ou temerária por  Entidades Fechadas de Previdência Complementar,  sem

fins lucrativos (EFPC ou “Fundos de Pensão”)10 em empresas vinculadas a  ARTHUR

MACHADO por meio de Fundos de Investimento em Participações (FIPs) e de aquisição

de debêntures.

Com efeito, há fortes indícios de que as aquisições de cotas do FIP ETB

(Eletronic Trading Brazil) e de debêntures11 das empresas XNICE PARTICIPAÇÕES S.A

(CNPJ 17.426.229/0001-95),  RO PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ 14.329.420/0001-20)  e

ALUBAM PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ 14.327.122/0001-00) não foram precedidas de

análises técnicas quanto ao potencial de ganho e riscos para o investimento.

O áudio obtido mediante a quebra do sigilo telemático mostra como os

recursos do  POSTALIS e  do  SERPROS eram captados para,  posteriormente,  serem

diluídos, gerando lucros extraordinários para ARTHUR MACHADO12. 

Um dos  projetos  de  maior  repercussão  de  ARTHUR MACHADO  foi  a

criação da AMERICAS TRADING SYSTEM BRASIL (ATS Brasil), empresa originalmente

9 Art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/98: A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração
penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o
autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).
10 “Diferentemente da previdência pública, os Fundos de Pensão adotam o regime de capitalização, o que
possibilita a constituição de reservas ao longo de determinado período de tempo e que, posteriormente,
são empregadas para pagamento dos benefícios. Os Fundos de Pensão atuam sob a forma de fundações
de direito privado ou de sociedade civil e não possuem fins lucrativos, logo, as contribuições recebidas são
investidas  com  vistas  a  acumular  recursos  para  pagamento  futuro  dos  benefícios.  São  acessíveis  a
empregados vinculados a alguma empresa (patrocinador) ou a associados/membros de pessoas jurídicas de
caráter profissional, classista ou setorial (instituidor). São também importantes instrumentos na gestão de
recursos humanos e um grande fator no fortalecimento do vínculo entre associados e suas respectivas
entidades de classe.(http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_110824-161854-177.pdf,  acessado em
11/10/2017).
11 “As debêntures são valores mobiliários representativos de dívida, que dão a seus detentores um direito
de crédito sobre a companhia emissora. As debêntures são definidas pela Lei das Sociedades Anônimas
(S.A.)  e  devem  observar  as  regulações  da  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM),  além  de  outros
normativos. Os ativos podem ser distribuídos publicamente, através da Instrução CVM 400, ou com esforços
restritos de distribuição, para um número limitado de investidores qualificados, através da Instrução CVM
476.  (http://www.debentures.com.br/espacodoinvestidor/introducaoadebentures.asp.  Acessado  em
11/10/2017).
12 https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/69447/7052041208548162693/publicLink/3897be7b-a002-
494d-bc51-c3caee2ae60c.opus. 
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constituída pela AMERICAS TRADING GROUP S.A., que detinha 80% de participação, e

pela americana  NYSE EURONEXT, controladora da Bolsa de Nova York, que detinha

20% do negócio13.

A ATS Brasil foi apresentada ao mercado como sendo a “nova bolsa de

valores” no Brasil e concorrente da BMF&Bovespa, tendo sido formulado pedido formal à

CVM para sua criação, em junho de 2013.14

A fim de obter recursos para o aludido projeto, foi criado, em setembro de

2010,  o  Fundo  de  Investimento  em  Participações  chamado  ETB  (Eletronic  Trading

Brazil).

Inicialmente, o FIP ETB tinha como cotistas a MARCO POLO NETWORK

INC.  e a  VICTRIX PARTNERS S.A. (CNPJ:  10.052.120/0001-11) que,  por seu turno,

possuía como dirigentes  ARTHUR MACHADO e  MARTINS FERNANDO COHEN, ou

seja, os mesmos dirigentes da companhia investida.

Foi com base nessa estrutura inicial que ocorreu o ingresso do POSTALIS

como  cotista  do  Fundo,  em  2010,  por  meio  de  um  investimento  inicial  de  R$

118.475.000,00,  por  meio  da  subscrição  de  671.000  cotas  ao  valor  de  R$  176,56,

adquirindo 25% de participação no Fundo de Investimento.

Em 2013, o SERPROS também adquiriu cotas do FIP, realizando ao longo

do ano dois aportes que totalizaram a aquisição de 294.280,34 cotas, representando um

investimento de R$ 71.714.141,59.

Para fins de implementação da “nova bolsa de valores”,  também foram

lançadas  debêntures  pela  XNICE  Participações  S/A,  SPE  voltada  para  participação

acionária direta ou indireta na ATG e pela RO Participações S.A., visando à capitalização

da empresa RISK OFFICE, que possuía ligação com a ATG.

13 Em 2017, a Nyse se retirou do projeto (http://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/nyse-se-
separa-da-ats-e-abandona-projeto-de-nova-bolsa-no-brasil/). 
14 http://www.atsbr.com/pdfs/press%20release%20ATS%20CVM%20junho%202013_final.pdf.
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Quanto  à  operação  da  RO  Participações  S.A.,  destaca-se  a  seguinte

matéria do jornal Valor Econômico15:

“(...) Em 2013, o Postalis investiu R$ 72 milhões em debêntures de uma
empresa chamada RO Participações, que era de Arthur Machado, um dos
donos da ATG, e fez um aporte na Risk Office, à época parceira da ATG.
Também aplicou cerca de R$ 100 milhões em um fundo de investimentos
em participações  (FIP)  que  investiria  na  nova  bolsa.  A Previc  analisa
esses aportes, inclusive porque o Postalis ficou com 32% do FIP, mais do
que  a  participação  de  25%  prevista  pela  regulação  do  setor.  A nova
administração  do  Postalis  entregou  as  debêntures  da  RO  e  parte  da
participação no FIP, ao redor de R$ 30 milhões, para reenquadrar esse
investimento e em troca aportou mais R$ 50 milhões para ficar com R$
170 milhões em debêntures da Xnice,  empresa criada para investir  na
ATG. Esses papéis  são remunerados a IPCA mais  9% ao ano.  Nessa
operação, as debêntures da RO foram avaliadas não a preço de mercado,
mas "na curva", que considera o carregamento do papel até o vencimento
e alcançaram valor de R$ 90 milhões ¬ a preços de mercado, valeriam
nem metade disso. O Valor apurou que tal arranjo foi possível por conta
de um acordo entre as partes e por um conflito societário entre ATG e Risk
Office.  Uma  solução  para  as  debêntures  da  RO  era  essencial  para
resolver o problema. A RO estaria prestes a ter seu rating rebaixado, o
que representaria novo desenquadramento dos investimentos do Postalis.
Apesar da troca de papéis, portanto, o Postalis permanece exposto a um
negócio duvidoso e arriscado para um fundo de pensão, que é a criação
de uma nova bolsa  de valores no Brasil.  A avaliação da nova gestão,
segundo fontes, é que o investimento atual é melhor remunerado e se o
negócio não der certo, o valor será recuperado num curto prazo se os
pagamentos  continuarem  em  dia.  Postalis  e  ATG  não  comentaram  a
renegociação e a Risk Office não retornou pedido de entrevista”.

Outra  empresa de  ARTHUR MACHADO,  a  ALUBAM PARTICIPAÇÕES

S.A  (CNPJ  14.327.122/0001-00),  teve  o  POSTALIS  como  o  único  comprador  das

debêntures lançadas no valor R$ 62 milhões16, sendo oportuno destacar que a pessoa

jurídica teve MILTON LYRA como Membro do Conselho de Administração.

As  suspeitas  de  irregularidades  nos  investimentos  realizados  pelos

“Fundos  de  Pensão”  foram  objeto  de  relatórios  de  fiscalização  e  autos  de  infração

lavrados pela Superintendência Nacional da Previdência Complementar (PREVIC) que

15 http://www.debentures.com.br/informacoesaomercado/noticias.asp?mostra=14885&pagina=-11 
16 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1731356-postalis-pos-r-570-mi-em-empresas-ligadas-a-
suposto-operador-do-pmdb.shtml. 
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noticiam uma série de aspectos técnicos que deixaram de ser observados, causando

prejuízos para os “Fundos de Pensão”.

Na  mesma  data  da  deflagração  da  Operação  “Rizoma”,  também  foi

deflagrada a Operação “Encilhamento” (autos n.º 0015230-51.2017.403.6181, em curso

perante a 6 ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo),  que possui como

objeto crimes contra o sistema financeiro nacional, em razão da emissão de debêntures

sem lastro (ITSY11, BITN11 e XNICE11),  gestão fraudulenta/temerária de Fundos de

Investimento, realizada pela GRADUAL, OAK, FMD, PLANNER e BRIDGE e desvio das

verbas mantidas nos referidos fundos.

No  supracitado  processo,  os  denunciados  ARTHUR  MACHADO  e

PATRÍCIA IRIARTE são investigados pelo envolvimento nos aludidos crimes, tendo sido

decretada a prisão temporária dos acusados, com fundamento no artigo 1º, I e III, alínea

“o”, da Lei n.º 7.960/1989.

Destaca-se igualmente a Operação “Pausare”, deflagrada em 01/02/2018

(autos n.º  37559-15.2017.4.01.3400, 10ª Vara Federal  da Seção Judiciária do Distrito

Federal),  que  apura  a  suposta  prática  de  delitos  envolvendo  os  administradores  do

POSTALIS, dentre outros, em face dos diversos investimentos cujos prejuízos causaram

impactos negativos no resultado geral do Fundo de Pensão.

Dentre  os  investimentos  objeto  de apuração pela  Operação “Pausare”,

inclui-se o FIP ETB, voltado para o desenvolvimento do projeto da “nova bolsa”,  que

recebeu R$ 223,4 milhões dos administradores da carteira própria do POSTALIS a partir

de 2010, mas,  até a presente data,  não gerou nenhum retorno financeiro apesar  do

montante investido, aguardando autorização legal para o seu funcionamento.

Nesse  sentido,  o  seguinte  trecho  da  decisão  que  determinou  o

deferimento das medidas cautelares requeridas na Operação “Pausare”:

“Os  fatos  relatados  pela  autoridade  policial  e  pelo  Ministério  Público
Federal são graves e demonstram indícios de que alguns dos investigados
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são prováveis integrantes de uma organização criminosa responsável pelo
desvio de vultosas quantias do POSTALIS, onerando os contribuintes do
fundo de pensão e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que
estão arcando com contribuições extraordinárias para ajudar a cobrir  o
"rombo" causado pelos investimentos em comento.”

Por  fim,  destaca-se  a  Operação  “Greenfield”,  deflagrada  em  5  de

setembro de 2016 perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,

tem por escopo apurar investimentos realizados de forma fraudulenta ou temerária pelas

principais entidades fechadas de previdência complementar em empresas por meio de

Fundos de Investimento em Participações (FIPs).

Quanto  ao  denunciado  MILTON  LYRA,  ele  é  suspeito  de  atuar  como

operador financeiro em esquema de desvios de recursos e pagamento de propinas, além

de  se  encontrar  envolvido  com  fraudes  financeiras  praticadas  em  detrimento  do

POSTALIS.

Frise-se  que  MILTON  LYRA atuou  como  membro  do  Conselho  de

Administração  da  ALUBAM,  da  AMERICAS  TRADING  GROUP S.A.  e  da  GALILEO

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S.A. (CNPJ 12.045.897/0001-59),

companhias estas vinculadas a ARTHUR MACHADO.

Ainda  quanto  à  GALILEO  ADMINISTRAÇÃO  DE  RECURSOS

EDUCACIONAIS S.A.,  MILTON LYRA também ocupou o cargo de Diretor de Relações

com Investidores e é apontado como um dos responsáveis pela operação que gerou

prejuízo ao POSTALIS17:

“(…) Miltinho organizou um investimento que deu prejuízos ao Postalis.
Em 2010,  o  grupo  Galileo  Educacional  foi  criado  para  tentar  salvar  a
universidade Gama Filho da bancarrota. O Galileo emitiu R$ 100 milhões
em debêntures, títulos em que a empresa paga juros no futuro a quem a
financia. A garantia eram as mensalidades do curso de medicina, o mais
respeitado.  O  Postalis  investiu  R$  75  milhões  no  Galileo.  Dois  anos
depois, Miltinho tornou-se diretor do Galileo. No ano passado, o Ministério
da  Educação  descredenciou  a  Gama  Filho,  e  milhares  de  estudantes

17 https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/05/b-evidencias-de-fraudeb-no-fundo-dos-correios-ligado-ao-
pmdb.html 
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ficaram sem aulas, sem diploma e, claro, não pagaram mensalidades. O
grupo  Galileo  está  quebrado,  com  uma  dívida  de  cerca  de  R$  900
milhões”.

5 – ATOS DE LAVAGEM DE ATIVOS E DE EVASÃO DE DIVISAS COM O ENVIO DE

RECURSOS PARA CONTAS DE EDWARD PENN NO EXTERIOR (CONJUNTO DE

FATOS 01 e 02)

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e organização criminosa, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, em ao menos 23 (vinte e três)

oportunidades distintas, os denunciados  ARTHUR MACHADO e  PATRÍCIA IRIARTE,

com  o  auxílio  fundamental  de  ALESSANDRO  LABER,  EDWARD  PENN,  VINICIUS

CLARET e  CLAUDIO BARBOZA, de modo consciente e voluntário e em unidade de

desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de, ao menos USD 8.922.696,05 (oito milhões, novecentos e vinte e dois

mil,  seiscentos  e  noventa  e  seis  dólares  e  cinco  centavos)  por  meio  de

transferências  bancárias  ao  exterior  para  as  contas  abertas  em nome de  empresas

constituídas  por  EDWARD  PENN  com  a  justificativa  de  prestação  de  serviços  e

aquisição de mercadorias inexistentes (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98

c/c artigo 71 do Código Penal – 23 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de

fatos 01)

No período compreendido entre 21/07/2014 e 02/12/2015, em ao menos

23  (vinte  e  três)  oportunidades  distintas,  os  denunciados  ARTHUR  MACHADO e

PATRÍCIA IRIARTE, com o auxílio fundamental de ALESSANDRO LABER,  EDWARD

PENN,  VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA, de modo consciente e voluntário e

em unidade de desígnios, promoveram a saída para o exterior, sem autorização legal,

de,  ao  menos,  USD  8.922.696,05 (oito  milhões,  novecentos  e  vinte  e  dois  mil,

seiscentos e noventa e seis dólares e cinco centavos) com transferências bancárias

para  contas  bancárias  de  empresas  constituídas  por  EDWARD  PENN (Evasão  de

Divisas/Artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86 c/c artigo 71 do Código

Penal – 23 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de Fatos 02).
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A)  DA  GERAÇÃO  DE  DINHEIRO  EM  ESPÉCIE  POR  MEIO  DAS  CONTAS  DE

EDWARD PENN

Como o denunciado  ARTHUR MACHADO precisava gerar recursos em

espécie no Brasil, mas não podia sacar recursos diretamente nas suas contas para não

gerar  suspeitas  das  autoridades,  recorreu  a  ALESSANDRO  LABER para  enviar  os

valores para contas internacionais.

A solução encontrada para geração dos recursos em espécie no Brasil

(venda de dólares) seria por meio de transferências para contas dos doleiros “JUCA” e

“TONY”, haja vista que ALESSANDO LABER era um dos seus doleiros-clientes. 

Tal  circunstância  veio  a  ser  posteriormente  confirmada  pelos  doleiros

JUCA e  TONY,  quando  da  celebração  do  acordo  de  colaboração  premiada  com  o

Ministério Público Federal (autos n.º 0502635-92.2018.4.02.5101).

Com  efeito,  nos  Termos  de  Declaração  referentes  ao  Anexo  22  da

colaboração  premiada  (autos  n.º  0502658-38.2018.4.02.5101),  VINICIUS  CLARET e

CLAUDIO  BARBOZA  esclareceram  que  ALESSANDRO  LABER  (codinome

“LECOLECO” ou “BIROBIRO” no sistema de JUCA e  TONY), participou das atividades

da  organização  criminosa,  de  2011  até  a  data  da  prisão  de  ambos  em  2017,

desempenhando,  dentre  outras  atividades,  a  compra  e  venda  de  dólares  e  a

disponibilização de “contas de giro” ou “contas de passagem”  (DOC. 05):

“(…) Que as atividades de LABER com o colaborador, de 2011 até a data
de sua prisão, se dividiam em três frentes: (1) compra e venda de dólar
cabo; (2) utilização de “contas de giro” ou “contas de passagem” nos EUA
e  na  Europa  e  (3)  geração  de  dinheiro  em  espécie  por  meio  de
pagamentos  de  boletos  bancários;  (…)”  (Termo  de  Colaboração  de
CLAUDIO BARBOZA)

Especificamente  quanto  às  operações  de  compra  e  venda  de  dólares,

CLAUDIO  BARBOZA  destaca  a  maioria  das  operações  de  ALESSANDRO  LABER

consistia  na “venda” de dólares,  ou seja,  ele transferia dólares no exterior  para uma

conta indicada pelos doleiros e, em contrapartida, recebia reais no Brasil.
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Os montantes transacionados com ALESSANDRO LABER de 2011 até o

março de 2017, quando VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA foram presos, são

de USD 17.000.000,00 (dezessete milhões de dólares)18 para “compra de dólares”, isto

é,  LABER  transferiu o citado montante no exterior e recebeu reais no Brasil,  e USD

551.000,00 (quinhentos e cinquenta e uns dólares) para “venda de dólares” (LABER

recebeu dólares no exterior por ter entregue reais no Brasil a JUCA e TONY):

“(…) Que com relação à compra e venda de dólar cabo o colaborador
ressalta que as atividades de LABER eram primordialmente de venda, isto
é,  LABER  transferia  dólares  para  o  colaborador  no  exterior  e  o
colaborador entregava reais no Brasil; Que para receber os dólares vindos
de  LABER  o  colaborador  indicava  diversas  contas,  por  meio  de
“casamento” de operações; Que todas as transações estão registradas no
seu sistema BankDrop; Que o montante transacionado de 2011 até o dia
de  sua  prisão,  em março de 2017,  foi  de  USD 17.000.000,00;  Que  o
colaborador  “vendeu”  USD  551.000,00  a  LABER  no  exterior,  isto  é,
transferiu  dólares  para  as  contas  de  LABER  e  recebeu  dinheiro  em
espécie no Brasil;” (...)(Termo de Colaboração de CLAUDIO BARBOZA –
DOC. 05)

CLAUDIO  BARBOZA  também  indicou  algumas  contas  utilizadas  por

ALESSANDRO LABER e esclareceu que a liquidação  dos reais no Brasil ocorria pela

entrega de recursos na residência de LABER, na Barra da Tijuca ou em endereços por

ele indicados, assim como depósitos bancários:

“(...)Que pode indicar como conta indicada por LABER a conta aberta pela
empresa MECAME TABLEWARE CO LTD, no Agricultural Bank of China,
nº da conta 135 115 140 400 006 73, (transferência de USD 148.567,00
em 08/04/2015) e YIWU NEWLAND INTERNATIONAL TRADE, no banco
Shangai  Pudong Development,  nº  da conta OSA 114 436 319 230 95
(transferência de USD 101.000,00 em 02/03/2015);  Que quanto a esta
segunda transação os valores foram creditados por JAMIL COMERCIO
EXTERIOR LTDA; Que após o crédito de dólares por LABER nas contas
indicadas pelo colaborador no exterior, a liquidação dos reais no Brasil se
dava  da  seguinte  forma:  que  o  colaborador  poderia  entregar  reais  em
espécie a LABER em sua residência (Av. Lucio Costa nº 4.000/apt 201,
bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ), fazer depósitos bancários em
clientes  indicados  por  LABER,  ou  entregar  valores  em  endereços
apontados  por  LABER;(…)  (Termo  de  Colaboração  de  CLAUDIO
BARBOZA – DOC. 05)”

18 Cumpre registrar que nem todo o montante transacionado por ALESSANDRO LABER junto a VINICIUS 
CLARET e CLAUDIO BARBOZA tinha como destinação ARTHUR MACHADO. LABER intermediou também 
operações com outros clientes que serão objeto de oportuna denúncia.

34/181

JFRJ
Fls 36

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

As  declarações  dos  colaboradores  VINICIUS  CLARET e  CLAUDIO

BARBOZA foram corroboradas pelos extratos relativos aos codinomes “LECOLECO” ou

“BIROBIRO” e  variações nos sistemas “BANKDROP”  e “ST”  (sistemas utilizados por

CLARET e BARBOZA para controlar suas operações), nos quais é possível identificar as

operações com ALESSANDRO LABER (DOC. 06), comprovando-se que o denunciado

se utilizava da estrutura dos “doleiros”.

No  que  se  refere  às  operações  realizadas  no  interesse  de  ARTHUR

MACHADO,  o  denunciado  ALESSANDRO  LABER esclareceu  em  sua  colaboração

premiada que, diante  dos obstáculos  criados pelo  setor  de  compliance  do banco do

empresário, que impediu a remessa de dólares para as contas operadas pelos doleiros

“TONY” e “JUCA” na China, LABER procurou o doleiro EDWARD PENN, cujas contas

“pagavam China”. 

Dessa forma, EDWARD PENN, que tem dupla nacionalidade (brasileira e

americana), abriu empresas principalmente nos Estados Unidos da América, a fim de

possibilitar a criação de contas em bancos que pudessem receber recursos no Brasil e

enviar os valores posteriormente para China.

A operação foi  detalhada pelo  Termo de Colaboração relativamente ao

Anexo  2  do  acordo  de  colaboração  de  ALESSANDRO  LABER (autos  n.º  0507517-

34.2017.4.02.5101 – DOC. 07), nos seguintes termos:

“(…) Que em 2013 ARTHUR pediu ao colaborador ajuda para providenciar
“reais” no Brasil;  Que o colaborador pediu auxílio aos doleiros TONY e
JUCA para realizar operações para gerar reais; Que os citados doleiros
possuem contas na China e que a primeira operação não pôde ser feita,
uma vez que o banco, por razões de compliance, não aceitou pagar a uma
conta  na  China;  Que  o  colaborador,  então,  pediu  auxílio  a  EDWARD
PENN;  Que  PENN  abriu,  então  contas  nos  Estados  Unidos  para  que
pudessem receber os valores do Grupo ATG, de propriedade de ARTHUR
MACHADO; Que as operações de câmbio da ATG para as empresas de
PENN nos Estados Unidos eram feitas por meio do Banco Central,  de
forma oficial; Que, então, PENN transferia os recursos para contas que
TONY possuía  na  China;  Que,  após  o  recebimento  dos  recursos  por
TONY na China, este entregava reais em espécie no Brasil para ARTHUR
MACHADO; (...)”
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Assim,  havia  a  transferência  de  valores  das  empresas  de  ARTHUR

MACHADO  para empresas criadas por  EDWARD PENN, principalmente nos Estados

Unidos da América, por meio de contrato de câmbio, seguida de crédito em contas de

“TONY” e “JUCA” no exterior, com posterior entrega de valores em espécie, no Brasil.

O diagrama abaixo resume o complexo procedimento em tela:

O  aprofundamento  das  investigações  permitiu  a  obtenção  de  outros

elementos totalmente  independentes (art.  4º,  §  16º,  da  Lei  12.850/2013)  das

declarações  do  colaborador  comprobatórios  de  que  ARTHUR  MACHADO,  de  fato,

efetuava remessas de valores vultosos para contas de EDWARD PENN no exterior, a fim

de viabilizar a geração de recursos em espécie no Brasil.

Nesse sentido, destaca-se o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do

COAF nº  30387.3.3391.4803 (DOC. 08) por meio do qual foram comunicadas diversas

operações suspeitas,  sobretudo os expressivos valores movimentados por  ordens de

câmbio da ATG, no valor total de R$ 89.541.639,38 (oitenta e nove milhões, quinhentos e

quarenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).
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Quanto a esse ponto,  merecem especial  atenção as ordens de câmbio

para  as  empresas  LW  SOFTWARES  LCC,  LOGICAL  ASSOCIATES  LLC e  EQ

ASSOCIATES LLC,  sediadas nos Estados Unidos da América, haja vista as quantias

envolvidas e o fato de que a natureza da operação dificultaria qualquer verificação, pois

versam sobre: “aquisição de mercadorias entregues no exterior”, “licença para cópia e

distribuição de programas de computador” e “outros serviços técnicos, profissionais e

administrativos”.

O RIF em questão também destacou uma operação de câmbio no valor de

feita pela BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, em  15/07/2015, para a

empresa LOGICAL ASSOCIATES LLC.

A vinculação entre  EDWARD PENN e  as  empresas  LW SOFTWARES

LCC,  LOGICAL ASSOCIATES LLC e  EQ  ASSOCIATES LLC,  sediadas nos Estados

Unidos  da  América,  e  que  receberam  recursos  de  empresas  vinculadas  ARTHUR

MACHADO restou comprovada por meio do afastamento do sigilo telemático do e-mail

de  PENN (“edwardpenn@gmail.com”),  autorizado  nos  autos  n.º  0507695-

80.2017.4.02.5101.

Com  efeito,  o  acesso  aos  dados  telemáticos  de  EDWARD  PENN

revelaram documentos e informações sobre a constituição das supracitadas empresas

(DOC. 09), dentre outras, assim como a identificação das contas mantidas pelas aludidas

empresas perante instituições bancárias nos Estados Unidos da América, conforme a

seguir resumido (DOC. 10):

EMPRESAS DADOS DAS CONTAS

EQ ASSOCIATES LLC
BANK OF AMERICA: ABA 026009593,
SWIFT  BOFAUS3N,  ACC
898065978871

LOGICAL ASSOCIATES LLC
BANK OF AMERICA. ABA 026009593,
SWIFT:  BOFAUS3N,  ACC
898063633957

LW SOFTWARES LLC
BANK OF AMERICA. ABA 026009593,
SWIFT  BOFAUS3N,  ACC
898065962748
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A  comprovação  de  que  ARTHUR  MACHADO e  EDWARD  PENN  se

utilizaram do sistema financeiro nacional para a realização de operações “dólar-cabo”,

simulando operações lícitas de prestação de serviços e aquisição de mercadorias, restou

demonstrada também pelas cópias dos contratos de câmbio fornecidas pelas instituições

financeiras e os documentos que instruíram as remessas.

Ademais,  o  acesso  aos  dados  dos e-mails  de  ARTHUR  MACHADO

(apm@americastg.com e  apm@geneveinvestimentos.com) e  PATRÍCIA  IRIARTE

(piriarte@americastg.com)  permitiu  a  localização  de  diversas  mensagens  eletrônicas

com as ordens de câmbio para aludias empresas de EDWARD PENN, além de cópia de

contratos e invoices.

Os documentos em tela encontram-se reunidos no DOC. 11 da presente

ação penal e revelam que, no período entre 21/07/2014 e 02/12/2015, foram realizadas

23  (vinte  e  três)  transferências  bancárias  para  as  contas  das  empresas  LW

SOFTWARES LCC, LOGICAL ASSOCIATES LLC e EQ ASSOCIATES LLC, totalizando

a surpreendente quantia de USD 8.922.696,05 (oito milhões, novecentos e vinte e dois

mil,  seiscentos  e  noventa  e  seis  dólares  e  cinco  centavos),  que  equivale  a  R$

26.591.097,5819 (vinte e seis milhões, quinhentos e noventa e um mil, noventa e sete

reais e cinquenta e oito centavos).

As transferências foram resumidas na seguinte tabela:

BENEFICIÁRIA DATA VALOR (USD) VALOR (REAIS)

LW SOFTWARES LLC 21/07/2014 $243.902,00 R$ 552.194,13

EQ ASSOCIATES 23/07/2014 $650.000,00 R$ 1.469.000,00

LW SOFTWARES LLC 01/08/2014 $197.040,00 R$ 452.206,80

LW SOFTWARES LLC 07/08/2014 $1.192.580,00 R$ 2.764.400,44

LW SOFTWARES LLC 11/08/2014 $807.418,00 R$ 1.869.172,67

EQ ASSOCIATES 15/08/2014 $292.688,93 R$ 662.599,16

19 Esclarece-se que, nas hipóteses onde foram localizados os contratos de câmbio, foram considerados os
valores em reais constantes nos aludidos documentos. Para as operações sem o corresponde contrato, foi
considerada a taxa de conversão do dólar informada pelo Banco Central para o dia 09/05/2018 (1 DOLAR
DOS EUA/USD (220) = 3,5937 REAL BRASIL/BRL).
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LW SOFTWARES LLC 06/11/2014 $274.630,00 R$ 712.664,85

LW SOFTWARES LLC 06/11/2014 $332.770,00 R$ 863.538,15

EQ ASSOCIATES 24/11/2014 $470.575,00 R$ 1.214.083,50

EQ ASSOCIATES 05/12/2014 $105.000,00 R$ 277.200,00

LOGICAL ASSOCIATES LLC 27/01/2015 $146.670,00 R$ 387.296,80

LOGICAL ASSOCIATES LLC 30/01/2015 $20.000,00 R$ 53.980,00

EQ ASSOCIATES 17/03/2015 $448.000,00 R$ 1.489.600,00

EQ ASSOCIATES 19/03/2015 $279.851,70 R$ 1.005.703,05

LOGICAL ASSOCIATES LLC 24/06/2015 $454.480,00 R$ 1.408.433,52

LOGICAL ASSOCIATES LLC 15/07/2015 $151.000,00 R$ 480.029,00

LOGICAL ASSOCIATES LLC 30/07/2015 $293.335,00 R$ 994.992,32

LOGICAL ASSOCIATES LLC 25/09/2015 $703.761,90 R$ 2.883.031,00

LOGICAL ASSOCIATES LLC 13/10/2015 $725.180,00 R$ 2.732.478,24

LOGICAL ASSOCIATES LLC 29/10/2015 $524.794,00 R$ 2.067.163,57

LW SOFTWARES LLC 24/11/2015 $459.302,02 R$ 1.707.684,91

LOGICAL ASSOCIATES LLC 02/12/2015 $19.717,50 R$ 76.464,47

EQ ASSOCIATES 03/12/2015 $130.000,00 R$ 467.181,00

TOTAL $8.922.696,05 R$ 26.591.097,58

Portanto,  os  acusados  forjavam  uma  justificativa  econômica  para  os

pagamentos  por  meio  de  negócios  jurídicos  simulados  (contratos  de  prestação  de

serviços e fornecimentos de equipamentos, os quais nunca foram prestados), que eram

inseridos na contabilidade, visando a dificultar, ainda mais, a verdadeira razão para o

repasse dos recursos (lavagem de dinheiro) para geração de reais por meio dos doleiros

JUCA e TONY.

Não  é  demasiado  destacar  que  ARTHUR MACHADO  se  utilizava  dos

recursos e estruturas das empresas, tais como ATG e BRIDGE, para a realização das

operações ilícitas de “dólar-cabo”, a fim de criar uma blindagem para suas atividades.

Relembre-se que 100% do capital da ATG pertence ao Fundo ETB, que,

por seu turno, possui como cotistas os “Fundos de Pensão” POSTALIS e SERPROS, que

destinaram significativas quantias para o Fundo de Investimento, recursos estes dotados

de caráter público.
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Registre-se, ainda, que, após a deflagração da Operação Rizoma, os atos

de lavagem de capitais ora imputados foram reconhecidos por EDWARD PENN em

seu  acordo  de  colaboração  premiada  celebrado  com  o  Ministério  Público  Federal  e

homologado por esse d. Juízo nos autos n.º 0063257-97.2018.4.02.5101.

Por meio de sua colaboração premiada, EDWARD PENN esclareceu que

a sua principal função era a intermediação das operações de “dólar-cabo”, recebendo

recursos no exterior por meio de suas empresas e depois transferindo os valores para

contas  indicadas  por  doleiros,  sendo  remunerado  no  montante  de  1%  do  valor  da

operação (DOC. 12):

“(…) Que, em 2012, começou a atuar em operações de câmbio paralelo,
recebendo uma comissão pelas operações de dólar-cabo que realizava;
Que  o  colaborador  criou  uma  estrutura  no  exterior  para  atender  às
demandas das pessoas interessadas em enviar  para o Brasil  recursos
mantidos no exterior; Que atuou nessa área de 2012 até 2018, quando foi
preso; Que, em 2016, diminuiu suas atividades; Que os valores operados
variavam de acordo com a demanda, já operando até USD 2,000,000.00
em  um  mês;  Que  a  estrutura  montada  no  exterior  diz  respeito  às
empresas que criou em diversos países; Que essas empresas permitiam a
remessa  para  o  Brasil  de  valores  que  os  interessados  possuíam  no
exterior; (…)”
“Que o depoente recebia recursos de seus clientes no exterior por meio de
suas empresas e depois transferia os valores para contas indicadas por
doleiros, recebendo uma remuneração para essa operação no montante
de 1%;(...)”

A  fim  de  afastar  qualquer  dúvida,  EDWARD  PENN reconheceu

expressamente quais as contas que opera no exterior, dentre as quais se encontram as

das empresas EQ ASSOCIATES LLC, LW SOFTWARES LLC, LOGICAL ASSOCIATES

LLC que, conforme comprovado, receberam recursos de  ARTHUR MACHADO  (DOC.

12):

“(…) Que o depoente possuía contas no BANK OF AMERICA vinculadas
às empresas EQ ASSOCIATES LLC, LW SOFTWARES LLC, LOGICAL
ASSOCIATES  LLC  e  AMERICA  INVESTMENTS  LLC  (sede  em
DELAWARE);  Que  o  depoente  também  possuía  conta  no  CITIBANK
vinculado à empresa AMERICA INVESTMENTS LLC (com sede em LAS
VEGAS); Que a conta da empresa AMERICA TRADING LLC na WELLS
FARGO nunca foi utilizada para câmbio ilícito, mas apenas para questões
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pessoais;  Que a  empresa RPL ASSETS LIMITED foi  aberta  em Hong
Kong e  utilizada  para  operações  de câmbio,  mas  não  em volume tão
grande  quanto  às  empresas  nos  Estados  Unidos  da  América;  Que  a
empresa  BOULDER INVESTMENTS PTE.  LTD.,  aberta  em Singapura,
também foi utilizada para operações de câmbio e possui conta no OCBC
BANK; Que o depoente também abriu a empresa FINE ASSETS LIMITED,
na  Irlanda,  no  banco  AIB,  pois  facilitava  as  operações  entre  contas
localizadas na Europa; Que a facilidade para abertura de empresas nos
Estados  Unidos  da  América,  inclusive  à  distância,  decorre  do  fato  de
possuir nacionalidade americana;(…) ”

Especificamente  quanto  às  operações  em  benefício  de  ARTHUR

MACHADO,  as informações prestadas por  EDWARD PENN no Termo de Declarações

referente ao Anexo 1 (0063270-96.2018.4.02.5101) (DOC. 13) são ricas em detalhes e

demonstram  claramente  os  atos  ilícitos  ora  imputados,  conforme  se  demonstrará  a

seguir.

A primeira operação realizada em benefício de ARTHUR MACHADO, por

meio  da  AMERICAS  TRADING  GROUP teria  sido  feita  para  a  conta  da  empresa

AMERICA  INVESTMENTS  LLC,  no  Bank  of  America,  tendo  sido  solicitado,

posteriormente, a abertura de empresas com outros nomes voltadas para o fornecimento

de softwares e prestação de serviços advocatícios, haja vista a coincidência do primeiro

nome das duas empresas (AMERICA), que poderia gerar algum conflito.

Quanto à operação em tela, o afastamento do sigilo bancário do e-mail de

PATRÍCIA  IRIARTE  revelou  que  a  AMERICA  INVESTMENTS,  LLC  recebeu  USD

836,000,00 da ATG AMERICAS TRADING GROUP, LLC em 03/06/14, o que foi objeto de

questionamento pela empresa responsável pela contabilidade da empresa no exterior,

haja vista a falta de informações sobre a natureza da operação (DOC. 14):
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A prova  de  que  não  foi  prestado  qualquer  serviço  pela  empresa  de

EDWARD PENN e que PATRÍCIA IRIARTE criava fictícias justificativas econômicas para

os  pagamentos  encontra-se  na  seguinte  conversa  com  SYLVIA  CAMPOS

(scampos@americastg.com)  em  2015  por  meio  da  qual  a  funcionária  é  orientada  a

elaborar um contrato (engagement letter) com data retroativa (DOC. 15):

Surpreendente  também  foi  a  resposta  apresentada  por  PATRÍCIA

IRIARTE quando questionada sobre a descrição do serviço que já tinha sido prestado,

pois a acusada afirmou que precisava de “inspiração”: 
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As  demais  operações  foram  realizadas  para  as  contas  bancárias das

empresas  EQ ASSOCIATES LLC, LW SOFTWARES LLC e LOGICAL ASSOCIATES

LLC, no Bank of America (DOC. 13):

“Que o  colaborador  conheceu ALESSANDRO LABER por  meio  de um
amigo  em  comum,  em  2013;  Que  o  depoente  mencionou  para
ALESSANDRO  LABER  sobre  suas  contas  no  exterior  e  que  poderia
realizar  operações  de  cabo  por  meio  de  suas  contas,  exigindo  uma
remuneração de 1% sobre o valor das operações; Que, uma semana após
o  encontro,  ALESSANDRO  LABER  procurou  o  colaborador  para  a
realização de operações;  Que o  depoente  acreditava que suas contas
apenas  receberiam  valores  localizados  no  exterior  e  não  remessas
oriundas  do  Brasil;  Que  a  primeira  operação  feita  pela  AMERICAS
TRADING GROUP (ATG) foi  por meio da conta da empresa AMERICA
INVESTMENTS  LLC,  no  BANK  OF  AMERICA;  Que  ALESSANDRO
LABER solicitou ao depoente que fossem abertas outras empresas para
essas operações, pois teria ocorrido um problema interno na transferência
da ATG para essa conta da AMERICA INVESTMENTS LLC, haja vista a
coincidência  do  primeiro  nome  das  duas  empresas  (AMERICA);  Que
ALESSANDRO  LABER  pediu  ao  depoente  abrir  empresas  de
fornecimento de softwares e de prestação serviços advocatícios para o
recebimento de valores, pois seria mais fácil justificar essas operações;
Que  o  depoente  abriu  as  empresas  EQ  ASSOCIATES  LLC,  LW
SOFTWARES LLC e LOGICAL ASSOCIATES LLC nos Estados Unidos da
América, assim como as contas bancárias em nome das citadas empresas
no BANK OF AMERICA; (...)”

Quanto  às  operações  envolvendo  o  fornecimento  de  mercadorias  e

prestação de serviços das supracitadas empresas, EDWARD PENN confirma que elas

são fictícias, pois não nunca ocorreu a prestação de quaisquer serviços para as

empresas do grupo ATG.

Na verdade,  tratava-se  apenas  de  uma “conta  de  passagem”  pois,  ao

receber os valores, parte era transferida para contas de empresas de PENN, em Hong

Kong que, posteriormente, seguiam para contas indicadas por  ALESSANDRO LABER

(DOC. 13):

“(…)  Que o colaborador nunca prestou quaisquer serviços para as
empresas do grupo ATG; Que o colaborador recebia os valores da ATG
nessas  contas  nos  Estados  Unidos  e  transferia  parte  da  quantia  para
contas de suas empresas RPL ASSETS LIMITED e REAL INVESTMENTS
LIMITED, em Hong Kong; Que, posteriormente, o colaborador transferia
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parte  de  recursos  para  a  conta  de  uma  offsshore  de  ALESSANDRO
LABER no banco LEUMI; Que outra parte dos valores era transferida para
contas indicadas por ALESSANDRO LABER que pertenciam a doleiros;
Que ALESSANDRO LABER pedia ao colaborador que os recursos não
fossem transferidos diretamente das contas no BANK OF AMERICA; (…)
(Grifo nosso)”

Destaca-se,  por  oportuno,  que  CLAUDIO BARBOZA informou em seu

Termo de Declarações referente ao Anexo 22 (DOC. 05) que  ALESSANDRO LABER

intermediava  transações  que  dependiam  de  pagamentos  para  a  Ásia,  citando

expressamente as contas da AMERICA INVESTMENTS LLC, EQ ASSOCIATES LLC e

AMERICA FINE ASSET LTD, todas como visto pertencente a PENN, como exemplos de

contas utilizadas para tais operações:

“(…) Que LABER intermediava transações do colaborador que dependiam
de pagamentos para a Ásia, já que nem sempre os bancos aceitam pagar
contas  na  Ásia  quando  o  cliente  não  tem  qualquer  vínculo  com  o
continente;  Que  as  contas  de  passagem  de  LABER  nos  EUA estão
cadastradas  em  seu  sistema  informatizado  como  BIRUSA  e  são:
AMERICA INVESTMENTS LLC, no Bank of America, conta nº 229 043
328 672, e EQ ASSOCIATES LLC no Bank of America, conta nº 898 065
978 871; Que vários de seus clientes enviaram recursos para as citadas
contas; Que no período de 01/09/2015 a 13/06/2016 o colaborador enviou
para as citadas contas USD 5.800.000,00;” 

Ainda de acordo com EDWARD PENN, os documentos fictícios (invoices)

relativos  às  operações  eram  feitos  pela  própria  ATG  e  não  por  ele  e  obteve  tais

documentos apenas quando descobriu que as remessas para suas contas não eram

feitas por  empresas sediadas no exterior  e sim no Brasil,  por  meio  de contratos  de

câmbio forjados (DOC. 13):

(…) Que o colaborador passou a exigir documentos (contratos e invoices)
sobre as operações, tendo recebido um e-mail com o contrato de câmbio
de uma operação, assim como invoices;  Que os invoices eram feitos
pela ATG e não pelo colaborador; Que os invoices foram fornecidos por
ALESSANDRO LABER; (…) (Grifos nossos)”

O  afastamento  do  sigilo  telemático  do  e-mail  de  PATRÍCIA IRIARTE

(piriarte@americastg.com),  braço-direito  de  ARTHUR  MACHADO,  permitiu  a
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identificação de e-mail datado de 06/08/2014, que possui como anexo arquivo em Excel20

com  a  estrutura  das  invoices  076113/09,  da  LW  SOFTWARES,  e  109,  da  EQ

ASSOCIATES,  comprovando  de  forma  irrefutável  as  informações  prestadas  pelo

colaborador (DOC. 16):

Veja,  por  exemplo,  o  “rascunho”  em  Excel  da  invoice  109,  da  EQ

ASSOCIATES, que corresponde exatamente à versão final do documento (DOC. 17),

inexistindo  qualquer  justificativa  razoável  para  que  o  tomador  de  serviços  possua  o

arquivo que serviu de base para emissão de uma fatura, mormente diante dos demais

elementos probatórios ora colacionados21:

20 https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/74055/-297751561074641609/publicLinkHtml/budget
%20TI.xlsx 

21 Obviamente, quem deveria preparar e fornecer a nota fiscal (“invoice”) é o prestador de serviço.
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Ainda como forma de corroboração, EDWARD PENN forneceu extratos de

algumas de suas contas bancárias que foram possíveis obter de forma remota, devendo

ser apresentados oportunamente novos documentos de operações bancárias, inclusive

aqueles obtidos mediante cooperação jurídica internacional.

Aludidos extratos bancários foram reunidos no DOC. 11 acompanhados

dos  demais  documentos  obtidos  para  cada  transferência,  a  fim  de  facilitar  a

comprovação dos fatos, sendo oportuno reproduzir as seguintes transferências bancárias

realizadas pela ATG para LOGICAL ASSOCIATES e pelo próprio ARTHUR MACHADO

para EQ ASSOCIATES, a título exemplificativo:

O dolo  de  ARTHUR MACHADO  e  PATRÍCIA IRIARTE  é comprovado,

ainda, pelas declarações emitidas por ambos ao HSBC Bank Brasil S.A. (conta originária

dos  recursos),  afirmando  que  o  valor  da  invoices seria  referente  à  aquisição  de

equipamentos  que  permaneceriam  em  território  norte-americano (DOC.  18).  Aludido

estratagema serviria para impedir a descoberta da fraude praticada:
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Conforme apurado durante a investigação, em regra, as declarações e os

contratos de câmbio são assinados também por PATRICIA IRIARTE, funcionária da ATG

e uma de suas operadoras financeiras, responsável por administrar a vida financeira do

ARTHUR MACHADO e de suas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, possuindo

amplo conhecimento das operações ilícitas realizadas.

Nesse  sentido,  verifica-se,  inclusive,  que  PATRÍCIA  IRIARTE foi

responsável por encaminhar cópia do contrato de câmbio de n.º 128223063 a EDWARD
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PENN, cientificando o operador financeiro acerca da disponibilidade de USD 448.000,00

(equivalente a R$ 1.489.600,00 pela cotação do dólar na época) (DOC. 19):

O  envio  do  contrato  de  câmbio  em  tela  se  deve  à  correção  de  uma

operação que ocorreu por meio de uma transferência entre contas no exterior e não por

meio de um contrato de câmbio.

De acordo com o colaborador EDWARD PENN, ele só teve ciência de que

os recursos eram remetidos do Brasil, por meio de contrato de câmbio, em virtude desse

pedido de devolução de recursos que teriam sido remetidos para sua empresa pela ATG

LLC, sediada no exterior (DOC. 13):

“(…) Que, em 2015, ALESSANDRO LABER solicitou ao colaborador que
devolvesse uma transferência no valor de USD 68,000.00 feita pela ATG
que teria sido originária do exterior, quando, na verdade, deveria ter sido
feita do Brasil; Que, nesse momento, o colaborador teve ciência de que os
valores não eram transferidos de contas no exterior e sim por meio de
remessas  oficiais  do  Brasil,  via  Banco  Central;  Que  o  colaborador
discordou dessa medida, pois apenas recebia valores oriundos de contas
no exterior; Que ALESSANDRO LABER solicitou ao colaborador que as
operações continuassem, pois elas eram feitas pela empresa ATG, que
era uma empresa séria, voltada para a criação da nova bolsa de valores;
Que o depoente concordou em manter o recebimento dos recursos, o que
teria perdurado de 2014 até 2016; (...)”

O acesso ao e-mail de PATRÍCIA IRIARTE corroborou os fatos alegados.

Com  efeito,  em  19  de  janeiro  de  2015,  a  empresa  responsável  pela

contabilidade da ATG AMERICAS TRADING GROUP, LLC identificou algumas operações

que necessitavam de maiores esclarecimentos quanto à natureza dos serviços, dentre os

quais se encontrava uma transferência de USD 398.000,00 para a EQ ASSOCIATES

(DOC. 14).
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Da  sequência  das  mensagens  trocadas  (DOC.  14),  verifica-se  que  foi

informada à empresa de contabilidade que teria ocorrido um equívoco, pois o pagamento

deveria ter sido feito pela ATG SA e não pela ATG LLC e que o valor foi devolvido pela

EQ ASSOCIATES:

Às declarações de  ALESSANDRO LABER, EDWARD PENN,  VINÍCIUS

CLARET e  CLAUDIO BARBOZA,  soma-se o  depoimento  prestado pelo  colaborador

LÚCIO FUNARO ao Ministério Público Federal, em 11 de maio de 2018.

No anexo destinado a ARTHUR MACHADO (DOC. 20), LÚCIO FUNARO,

que conheceu o empresário em 2013/2014, afirma que: “ALESSANDRO LABER era o

operador financeiro de ARTHUR para a movimentação de recursos ilícitos; Que LABER

era a pessoa que realizava o pagamento para o colaborador(...)”.

Relativamente  ao  acusado  ALESSANDRO  LABER,  LÚCIO  FUNARO

esclarece que reencontrou o operador financeiro em 2013 com ARTHUR MACHADO e

que  recebeu  recursos  do  operador  financeiro  em  virtude  de  um  investimento  de

aplicação de recursos da Pauliprevi em fundo de investimentos indicados por ARTHUR

MACHADO (DOC. 21):

“(…) Que em 2013, reencontrou ALESSANDRO LABER com o ARTHUR
PINHEIRO  MACHADO;  Que  descobriu  que  LABER  trabalhava  para
ARTHUR  no  câmbio  paralelo,  pois  sempre  que  recebia  créditos
provenientes  de  ARTHUR,  os  mesmos  tinham  origem  em  LABER,
conforme  relato  de  TONY;  Que  LABER  trabalhava  com  o  ARTHUR
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realizando dólar cabo e liquidando valores em reais; Que o colaborador
recebeu  reais  por  meio  de  créditos  realizados  por  LABER;  Que  os
pagamentos  de  créditos  eram  feitos  em  dinheiro  vivo  virtualmente  na
conta  corrente  do  colaborador  junto  a  Cláudio;  Que  o  pagamento  ao
colaborador foi feito em razão da aplicação de recursos da Pauliprevi em
fundo de investimentos indicados por  ARTHUR PINHEIRO MACHADO;
Que  recebeu  também  valores  de  ALESSANDRO  via  TONY  em
decorrência da não citação e não convocação de WAGNER PINHEIRO e
ANTÔNIO CONQUISTA na CPI dos Fundos de Pensão no ano de 2015;
Que não tem certeza, mas acha provável que tenha recebido algum valor
pequeno recente a título de adiantamento de honorários  de defesa do
prefeito  de  Paulinia,  tendo  como  reciprocidade  o  direito  de  indicar  o
gerente da Pauliprevi ou indicar operações do instituto de RPPS; Que no
final  ARTHUR  PINHEIRO  MACHADO  indicou  o  nome  de  FABIO  DE
SOUZA para  diretor  da  Pauliprevi;  Que  FABIO DE SOUZA indicou  os
produtos de ARTHUR PINHEIRO MACHADO para a aplicação do Fundo
PAULIPREVI;  Que o colaborador conseguiu colocar R$ 100.000.000,00
num fundo  do  ARTHUR chamado  Ático  Institucional;  QUE esse  fundo
adotou  outra  razão  social  quando  passou  a  ser  administrado  pela
BRIDGE,  empresa  de  ARTHUR  PINHEIRO  MACHADO;  Que  o
colaborador foi o intermediário da alocação dos valores no referido fundo;
Que o colaborador recebeu 7% dos valores da referida transação;” 

Todos  esses  elementos  demonstram  que  as  transferências  realizadas

pelas empresas de  ARTHUR MACHADO  para as empresas de  EDWARD PENN, com

auxílio de  PATRÍCIA IRIARTE  e  ALESSANDRO LABER,  tiveram como único objetivo

viabilizar  as  operações  de  “dólar-cabo”,  que  geraram recursos  em espécie  no  Brasil

pelos doleiros “JUCA” e “TONY”.

Tais operações fizeram parte de um sofisticado esquema de lavagem de

dinheiro que visava conferir uma origem aparentemente legal a recursos oriundos direta

ou indiretamente de atividades ilícitas, por meio de um complexo de múltiplas transações

usadas para distanciar os valores de sua origem de modo a dificultar ao máximo o seu

rastreamento (paper trail).

A sucessão de fatos não deixa dúvidas de que as contas bancárias das

empresas  de  EDWARD  PENN foram  utilizadas como  “contas  de  passagem”  que

receberam  recursos  oriundos  de  operações  de  câmbio  fundadas  em  prestações  de

serviços e aquisição de mercadorias  inexistentes, com o único propósito de permitir a

geração de reais, em espécie mediante a estrutura utilizada por “JUCA” e “TONY”.
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Oportuno  salientar  que,  além  da  lavagem  de  dinheiro,  há

incontestavelmente uma operação de evasão de divisas, pois se promoveu a remessa de

recursos ao exterior mediante contratações simuladas, transformando valores em reais já

disponíveis no Brasil pelos doleiros em valores em dólares depositados no exterior nas

contas por eles indicadas.

Recorda-se,  por  oportuno,  que  “JUCA”  e  “TONY” funcionavam  como

verdadeira  instituição financeira,  fazendo a  compensação de transações entre  vários

doleiros do Brasil,  indicando clientes que necessitavam dólares (compradores)  e que

necessitavam reais.

Ante  o  exposto,  os  denunciados ARTHUR  MACHADO e  PATRÍCIA

IRIARTE,  com  o  auxílio  fundamental  de  ALESSANDRO  LABER,  EDWARD  PENN,

VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA estão incursos nas penas do art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 e do artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86.

6 – ATOS DE LAVAGEM DE ATIVOS COM O ENVIO DE RECURSOS DA OFFSHORE

XNIXOR, INC PARA CONTA DA EMPRESA LW SOFTWARES, INC. (CONJUNTO DE

FATOS 03)

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa, nas  datas  de  17/07/2017  e  13/12/2017,  os  denunciados

ARTHUR MACHADO, PATRÍCIA IRIARTE  e EDWARD PENN de modo consciente e

voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de USD 399.960,00 (trezentos e noventa e

nove  mil,  novecentos  e  sessenta  dólares) por  meio  de  2  (duas)  transferências

bancárias  oriundas  da  conta  bancária  da  offshore  XNIXOR,  INC.,  de  ARTHUR

MACHADO,  no UBS Europe SE, para conta nº 898065962748 da LW SOFTWARES

LLC,  de  EDWARD  PENN,  no  Bank  of  America,  nos  Estados  Unidos,  com  a  falsa

justificativa  de  aquisição  de  mercadorias  (Lavagem  de  Ativos/Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98  c/c  artigo  71  do  Código  Penal  –  2  crimes  em continuidade  delitiva  –

Conjunto de fatos 03).
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Quando EDWARD PENN descobriu que os recursos depositados em suas

contas bancárias estavam relacionadas com a geração de dinheiro em espécie para

pagar  vantagens  indevidas  a  pessoas  envolvidas  com  os  “Fundos  de  Pensão”,  o

acusado exigiu  uma  compensação  pois  deveria  ter  cobrado  5%  e  não  1%  das

operações, diante do maior risco.

Diante de tal quadro, passou a exigir o pagamento da “diferença” de USD

400,000.00,  conforme  narrado  por  ALESSANDRO  LABER no  Anexo  2  de  sua

colaboração premiada (DOC. 07).

No  Termo  de  Declaração  referente  ao  Anexo  1  do  seu  acordo  de

colaboração  premiada,  EDWARD  PENN  confirma  os  fatos  acima,  esclarecendo  que

passou  a  exigir  o  pagamento  da  diferença  inicialmente  a  ALESSANDRO  LABER e

depois diretamente a ARTHUR MACHADO, tendo, inclusive, se encontrado com o último

(DOC. 13):

“(…) Que o depoente leu uma matéria no jornal sobre a ATG e descobriu
que a empresa recebia recursos de Fundos de Pensão; Que o depoente
procurou  ALESSANDRO LABER para  exigir  uma  indenização  de  USD
1,000,000.00, pois não sabia que os recursos eram oriundos de Fundos
de  Pensão;  Que,  nesse  momento,  ALESSANDRO  LABER  procurou
ARTHUR MACHADO para efetuar  o  pagamento  do  valor  exigido;  Que
ALESSANDRO  LABER  e  ARTHUR  MACHADO  concordaram  com  o
pagamento de 5% das operações, no valor total de USD 400,000.00, em
12 (doze) parcelas, como forma de compensar o colaborador pelo fato de
ter utilizado suas contas para recebimento de valores oriundos de Fundos
de Pensão; Que, em 2016, o depoente começou a procurar diretamente
ARTHUR MACHADO para exigir  o pagamento,  deixando uma carta no
edifício onde residia ARTHUR MACHADO, localizado na Avenida Prefeito
Mendes de Moraes, em São Conrado; Que, após a carta, ALESSANDRO
LABER decidiu apresentar ARTHUR MACHADO ao colaborador em uma
padaria,  em São Conrado,  para garantir  que o pagamento dos valores
fosse efetuado; Que, como ALESSANDRO LABER não atendia mais suas
ligações e os pagamentos não eram feitos, o colaborador identificou o e-
mail  de ARTHUR MACHADO e começou a mandar  e-mails  exigindo o
pagamento do valor de USD 400,000.00;” (…)
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Após inúmeras trativas,  ARTHUR MACHADO efetuou o  pagamento da

diferença exigida por EDWARD PENN por meio de duas operações ocorridas em 2017,

utilizando-se, para tanto, da offshore XNIXOR, INC (DOC. 13):

“(…) Que o depoente encontrou com ARTHUR pelo menos 3 (três) vezes
na Livraria da Travessa, na Voluntários da Pátria, em Botafogo, para tratar
do pagamento, agendando os encontros por meio de uma conta de e-mail
criada para esse fim; Que ARTHUR MACHADO pagou a quantia de USD
400,000.00  por  meio  de  duas  transferências,  uma  no  valor  de  USD
80,000.00 e outra no valor  de USD 320.000,00,  por  meio da empresa
XNIXOR, INC. para a conta da empresa LW SOFTWARES LLC, no BANK
OF AMERICA; (…) 
(…) Que o valor de USD 400.000,00 foi pago por ARTHUR MACHADO em
2017; Que o pagamento só ocorreu após os supracitados encontros que o
colaborador teve com ARTHUR MACHADO; (...)”

Destaca-se que as investigações revelaram que parte do patrimônio de

ARTHUR MACHADO encontra-se oculto no exterior por meio da offshore XNIXOR, INC.,

companhia constituída nas Ilhas Virgens Britânicas e situada na  Marcy Building,  2nd

Floor,  Purcell  Estate  2416,  Road  Town,  Tortola,  British  Virgin  Islands,  que  possuiu

ARTHUR como diretor (DOC. 22).

Constituída  em  16  de  setembro  de  2011,  as  ações  da  XNIXOR que

inicialmente pertenciam a ARTHUR MACHADO foram transferidas para outra offshore,

XCYRUS, INC,  sendo  ARTHUR MACHADO  detentor de 100% de cotas da  XCYRUS,

INC, revelando a comum prática de interposição de empresas para distanciar o comando

exercido pelo empresário.

A partir dos extratos bancários fornecidos por EDWARD PENN foi possível

confirmar  que  ARTHUR MACHADO se  utilizou  da conta  bancária  de  titularidade  da

XNIXOR, INC. no UBS EUROPE SE 22 para efetuar as seguintes operações para a conta

nº 898065962748 da LW SOFTWARES LLC, de EDWARD PENN, no Bank of America,

nos Estados Unidos (DOC. 23):

(1) USD 79.980,00, em 17/07/2017:

22 Atual denominação do banco UBS Deutschland AG.
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b) USD 319.980,00, em 13/12/2017:

Além  de  revelar  a  contemporaneidade  dos  atos  ilícitos  praticados  por

ARTHUR MACHADO, pois a última transação é datada de 13/12/2017, verifica-se, uma

vez mais, a utilização da falsa justificativa de “aquisição de software” na operação em

comento, a fim de ocultar verdadeira razão das transferências.

O  acesso  ao  sigilo  telemático  de  ARTHUR  MACHADO

(apm@americastg.com)  igualmente  corrobora  os  fatos  narrados,  pois  foi  identificada

intensa troca de mensagens com a conta eduardoparceiro88@gmail.com (utilizada por

EDUARDO  PENN  para  se  comunicar  com  o  empresário,  conforme  seu  Termo  de
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Colaboração  referente  ao  Anexo  0123),  inclusive  quanto  aos  encontros  e  a  própria

transferência ocorrida em 17/07/2017 (DOC. 24):

Quanto  à  participação  de  PATRÍCIA  IRIARTE,  a  quebra  do  sigilo

telemático dos e-mails criados para tratar dos assuntos relacionados à offshore XNIXOR

revelou que a acusada possui poderes para tratar de assuntos financeiros relacionados à

empresa, orientando, inclusive, a realização de transferências.

Ademais,  foram  localizadas  diversas  mensagens  na  conta

piriarte@americastg.com por  meio  das  quais  PATRICIA  IRIARTE  trata  com  seus

interlocutores  sobre  recebimentos  na  conta  bancária  da  offshore XNIXOR sem  que

houvesse qualquer vínculo com prestação de serviços, demonstrando que ela possuía

controle das operações realizadas (DOC. 25):

23 “Que o pagamento final feito por ARTHUR MACHADO deve ter ocorrido uma semana após o último
encontro; Que o e-mail que se comunicava com ARTHUR MACHADO era eduardoparceiro88@gmail.com”
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7  –  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  ATIVOS  COM  O  ENVIO  DE  RECURSOS  PARA

ALESSANDRO LABER E EMPRESAS A ELE VINCULADAS (CONJUNTO DE FATOS

04)

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e organização criminosa, entre 06/12/2012 e 29/07/2016, em ao menos 59 (cinquenta e

nove)  oportunidades  distintas,  os  denunciados  ARTHUR  MACHADO,  PATRÍCIA

IRIARTE  e  ALESSANDRO  LABER,  com auxílio  de  VINICIUS CLARET e  CLAUDIO

BARBOZA, de modo consciente e voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e

dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de  R$

12.046.622,17 (doze  milhões,  quarenta  e  seis  mil,  seiscentos  e  vinte  e  dois  reais  e

dezessete centavos) por meio de transferências bancárias para ALESSANDRO LABER

e para  a  empresa  LABER SERVIÇOS EMPRESARIAIS  LTDA com a justificativa  de

prestação de serviços e pagamento de pró-labore inexistentes (Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal – 59 crimes em continuidade

delitiva – Conjunto de fatos 04).

57/181

JFRJ
Fls 59

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

A) DA GERAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE POR MEIO DE ALESSANDRO LABER

A geração de recursos em espécie no Brasil de forma ilícita também foi

feita  mediante  a  transferência  de  recursos  do  Grupo  ATG  para  a  empresa  LABER

SERVIÇOS EMPRESARIAIS (CNPJ 10.840.651/0001-43),  de  ALESSANDRO LABER,

no Brasil, a título de pagamento de prestação de serviços fictícios.

ARTHUR  MACHADO  igualmente  repassou  a  ALESSANDRO  LABER

recursos por  meio  de  pagamento  de  pró-labore  da  empresa  BRIDGE  (CNPJ

23.103.793/0001-70).

O  afastamento  do  sigilo  bancário  deferido  nos  autos  da  cautelar  n.º

0507695-80.2017.4.02.5101  revelou  que  o  valor  total  de  recursos  transferidos  é  da

monta de R$ 12.046.622,17 (doze milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois

reais e dezessete centavos) e é oriundo das empresas ALUBAM PARTICIPAÇÕES S.A,

UPIARA  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES,  ATG  AMERICAS  TRADING

GROUP  S  A,  BRIDGE  ADMINISTRADORA  DE  RECURSOS  LTDA  E  RO

PARTICIPAÇÕES S A: 

NOME
TITULAR

DESCRICAO
LANCAMENTO

DATA
LANCAMENT

O

VALOR
TRANSACAO

BENEFICIÁRIO

ALUBAM
PARTICIPACOES SA

TED ENVIADO 04/02/2014 R$ 630.000,00 LABER
SERVIOS

EMPRESARIAIS
LTDA

ALUBAM
PARTICIPACOES SA

TED ENVIADO 13/02/2014 R$ 630.000,00 LABER
SERVIOS

EMPRESARIAIS
LTDA

ALUBAM
PARTICIPACOES SA

TED ENVIADO 18/03/2014 R$ 630.000,00 LABER
SERVIOS

EMPRESARIAIS
LTDA

ALUBAM
PARTICIPACOES SA

TED ENVIADO 10/06/2015 R$ 20.000,00 LABER
SERVIOS

EMPRESARIAIS
LTDA

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

10/03/2014 R$ 11.351,04 ALESSANDRO
LABER
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UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

10/04/2014 R$ 11.351,04 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

30/04/2014 R$ 11.351,04 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

04/06/2014 R$ 11.351,04 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

30/06/2014 R$ 11.351,04 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

11/08/2014 R$ 11.701,15 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

10/09/2014 R$ 11.701,15 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

14/10/2014 R$ 11.701,15 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

07/11/2014 R$ 11.701,15 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

03/12/2014 R$ 11.351,04 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

07/01/2015 R$ 11.351,04 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

30/01/2015 R$ 11.329,22 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

27/02/2015 R$ 11.329,22 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

31/03/2015 R$ 11.329,22 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

07/07/2015 R$ 11.372,43 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

31/08/2015 R$ 11.372,43 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

05/10/2015 R$ 11.372,43 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

06/11/2015 R$ 11.372,43 ALESSANDRO
LABER
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UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

01/12/2015 R$ 11.372,43 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

30/12/2015 R$ 11.372,43 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

29/01/2016 R$ 11.330,48 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

29/02/2016 R$ 11.330,48 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

01/04/2016 R$ 11.330,48 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

05/05/2016 R$ 11.330,48 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

31/05/2016 R$ 11.330,48 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

30/06/2016 R$ 11.330,48 ALESSANDRO
LABER

UPIARA
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S

TRANSF CC PARA
CC PJ

29/07/2016 R$ 3.380,80 ALESSANDRO
LABER

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

EMISSAO DE TED 30/07/2013 R$ 204.545,00 LABER
SERVIOS

EMPRESARIAIS
ATG AMERICAS

TRADING GROUP S A
EMISSAO DE TED 02/08/2013 R$ 255.000,00 LABER

SERVIOS
EMPRESARIAIS

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

EMISSAO DE TED 15/08/2013 R$ 175.000,00 LABER
SERVIOS

EMPRESARIAIS
ATG AMERICAS

TRADING GROUP S A
EMISSAO DE TED 11/04/2014 R$ 255.000,00 LABER

SERVIOS
EMPRESARIAIS

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

EMISSAO DE TED 24/06/2014 R$ 3.981,89 ALESSANDRO
LABER

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

PAGTO
FORNECEDOR

29/08/2014 R$ 880.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
LT

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

PAGTO
FORNECEDOR

05/12/2014 R$ 75.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
LT

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

EMISSAO DE TED 31/03/2015 R$ 45.000,00 LABER
SERVIOS
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EMPRESARIAIS
ATG AMERICAS

TRADING GROUP S A
EMISSAO DE TED 22/04/2015 R$ 252.000,00 LABER

SERVIOS
EMPRESARIAIS

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

PAGTO
FORNECEDOR

30/04/2015 R$ 50.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
LT

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

PAGTO
FORNECEDOR

29/05/2015 R$ 40.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
LT

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

EMISSAO DE TED 10/06/2015 R$ 823.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
ATG AMERICAS

TRADING GROUP S A
EMISSAO DE TED 22/07/2015 R$ 460.000,00 LABER

SERVICOS
EMPRESARIAIS

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A

EMISSAO DE TED 09/10/2015 R$ 630.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
ATG AMERICAS

TRADING GROUP S A
PAGTO

FORNECEDOR
30/10/2015 R$ 1.570.000,00 LABER

SERVICOS
EMPRESARIAIS

LT
BRIDGE

ADMINISTRADORA DE
RECURSOS LTDA

EMISSAO DE TED 28/11/2014 R$ 11.701,15 ALESSANDRO
LABER

BRIDGE
ADMINISTRADORA DE

RECURSOS LTDA

EMISSAO DE TED 24/12/2014 R$ 18.298,87 ALESSANDRO
LABER

BRIDGE
ADMINISTRADORA DE

RECURSOS LTDA

EMISSAO DE TED 30/01/2015 R$ 15.000,01 ALESSANDRO
LABER

BRIDGE
ADMINISTRADORA DE

RECURSOS LTDA

EMISSAO DE TED 27/02/2015 R$ 15.000,01 ALESSANDRO
LABER

BRIDGE
ADMINISTRADORA DE

RECURSOS LTDA

EMISSAO DE TED 30/03/2015 R$ 15.000,01 ALESSANDRO
LABER

BRIDGE
ADMINISTRADORA DE

RECURSOS LTDA

EMISSAO DE TED 13/11/2015 R$ 1.750.875,00 ALESSANDRO
LABER

RO PARTICIPACOES S
A

EMISSAO DE TED 06/12/2012 R$ 59.000,00 LABER
SERVICOS

RO PARTICIPACOES S
A

EMISSAO DE TED 21/12/2012 R$ 475.000,00 LABER
SERVICOS

RO PARTICIPACOES S
A

EMISSAO DE TED 15/01/2013 R$ 600.000,00 LABER
SERVICOS

RO PARTICIPACOES S
A

EMISSAO DE TED 25/02/2013 R$ 312.000,00 LABER
SERVICOS
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RO PARTICIPACOES
SA

TED ENVIADO 04/01/2013 R$ 535.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
LTDA

RO PARTICIPACOES
SA

TED ENVIADO 19/03/2013 R$ 300.000,00 LABER
SERVICOS

EMPRESARIAIS
LTDA

UPIARA EMPREEND E
PARTICIP SA

DEBITO TED
PAG0108

C.CORRENTE

05/06/2015 R$ 11.372,43 ALESSANDRO
LABER

R$ 12.046.622,17

Os recursos em tela eram posteriormente transferidos da conta mantida

pela família do ALESSANDRO LABER no exterior para as contas que “TONY” possuía

na China,  com a consequente entrega de reais  no Brasil,  configurando nítido ato de

lavagem  de  dinheiro,  conforme  narrado  no  Anexo  2  do  acordo  de  colaboração  de

LABER (autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101 – DOC. 07).

Esse segundo esquema de geração de dinheiro em espécie pode assim

ser sintetizado: transferência de valores das empresas de ARTHUR MACHADO para o

ALESSANDRO LABER, mediante pagamento de pró-labore, e para a empresa LABER

CONSULTORIA,  a  título  de  prestação  fictícia  de  serviço.  Tais  valores  eram

posteriormente  remetidos  da  conta  pertence  à  família  do  colaborador  para  contas

indicadas por “TONY” e “JUCA”, que faziam, em contraprestação, a entrega de reais no

Brasil:
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O  colaborador  ALESSANDRO  LABER  afirmou  que todas  as

transferências  bancárias  que  recebeu  de    ARTHUR  MACHADO   dizem  respeito  a

operações que não correspondem a quaisquer prestações de serviços, servindo apenas

para receber os recursos que seriam destinados ao doleiro    “TONY”   no exterior     para

viabilizar a   operação “dólar-cabo invertido” (DOC. 07):

“(…)  Que nunca houve qualquer prestação de serviço por parte do
colaborador, nem sequer instrumento de contrato; Que o colaborador
apenas emitia notas para justificar as transferências do grupo APG
para a LABER EMPRESARIAL; (...)(Grifo nosso)

Com o intuito de dissimular a razão dos repasses e impedir a identificação

da  relação  espúria  existente  entre  o  colaborador  e  ARTHUR  MACHADO,  foram

formalizados  contratos  de  assessoria  entre  a  empresa  LABER  SERVIÇOS

EMPRESARIAIS (CNPJ 10.840.651/0001-43), do colaborador, e as algumas empresas
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ligadas  a  ARTHUR  MACHADO,  tais  como  GRADUAL  CORRETORA DE  CÂMBIO,

TÍTULOS  E  VALORES  MOBILIÁRIOS  (CNPJ  33.918.160/0001-73),  ALUBAM

PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 14.327.122/0001-00) e RO PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ

14.329.420/0001-20), conforme relatos do colaborador (DOC. 07).

A  íntegra  dos  aludidos  contratos  se  encontra  nos  documentos

complementares  que  seguiram  com  o  Anexo  n.º  02  do  Termo  de  Colaboração  de

ALESSANDRO LABER, autuado sob o número 0507517-34.2017.4.02.5101.

O acesso aos dados telemáticos do e-mail de PATRÍCIA IRIARTE deferido

na cautelar n.º 0507695-80.2017.4.02.5101 demonstra que os contratos com a LABER

SERVIÇOS  eram  formalizados  após  a  transferência  de  recursos,  como  se  verifica

exemplificativamente no contrato formalizado com a ATG.

De  acordo  com  as  informações  obtidas  a  partir  da  quebra  do  sigilo

bancário,  a  primeira  transferência  da  ATG  para  a  LABER  SERVIÇOS  é  datada  de

30/07/2013, no valor de R$ 204.545,00.

Todavia, em e-mail datado de 18/03/2015, é encaminhado para PATRÍCIA

IRIARTE o  contrato  entre a ATG e a  LABER SERVIÇOS com a informação de que

estaria “pendente a definição do escopo dos serviços” (DOC. 26):

64/181

JFRJ
Fls 66

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Nota-se que, em mensagem datada de 09/03/2015, foi encaminhada uma

versão do contrato com a informação de que seguia “já com os valores passados pelo

financeiro”, em clara alusão de que a avença só foi formalizada após os repasses de

valores (DOC. 27):

A consulta  ao  teor  do  arquivo  anexo  ao  e-mail  confirma  os  atos  de

lavagem ora  imputados,  pois,  antes  mesmo da assinatura  e  definição do escopo,  já

constavam os valores que tinham sido pagos à empresa de  ALESSANDRO LABER

(DOC. 28):
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Como elemento de corroboração das práticas adotadas, reproduz-se o e-

mail de FERNANDA LIMA, Presidente da GRADUAL INVESTIMENTOS, afirmando que

aceitou uma despesa de R$ 640.000,00 com a LABER SERVIÇOS, que sequer prestou

serviços (DOC. 29)
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Os artifícios utilizados para se esquivar de qualquer medida tendente a

revelar o estratagema em tela não se limitaram à confecção de contratos fictícios de

consultoria, tendo sido emitidas Notas Fiscais “frias” e relatórios de atividades que foram

reunidos  nos  autos  n.º  0507517-34.2017.4.02.5101,  o  que  revela  a  gravidade  e  o

requinte da atuação de ARTHUR MACHADO.

A  proximidade  entre  ALESSANDRO  LABER e  ARTHUR  MACHADO,

também é  revelada  pela  presença  do  colaborador  no  quadro  societário  da  BRIDGE

ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (CNPJ n.º 11.010.779/0001-42) e GENÈVE

INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ n.º 17.311.420/0001-91).

Ambas as empresas tiveram operações bancárias objeto de comunicação

no RIF 30387.3.3391.4803, do COAF (DOC. 08) exatamente por apresentarem aspectos

suspeitos, inclusive quanto aos valores remetidos ao acusado ALESSANDRO LABER.
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Com efeito, no item 8.4 do RIF (página 23), é destacado que, dentre os

débitos de maiores volumes da  BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA,

encontram-se TEDs para ALESSANDRO LABER no valor total de R$ 4.826.685,24, no

período de 11/2014 a 06/2016, sendo oportuno recordar que a distribuição do pró-labore

era um dos meios utilizados por ARTHUR MACHADO para repassar recursos utilizados

na operação de “dólar-cabo invertido”.

Resta,  assim, demonstrado que os expressivos valores repassados por

ARTHUR MACHADO a ALESSANDRO LABER e a empresa LABER SERVIÇOS tem a

única  finalidade  de  dissimular  a  origem  dos  recursos  que  seriam  utilizados  para  as

operações de câmbio efetuadas com “TONY” e “JUCA”.

8  –  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  ATIVOS  COM  A SIMULAÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  PELA  EMPRESA  BARRA  CONSULTORIA  PARA  ALUBAM

PARTICIPAÇÕES S.A E  ATG  AMERICAS  TRADING  GROUP S.A (CONJUNTO  DE

FATOS 05)

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa, entre  04/12/2013  e  24/04/2014,  em  ao  menos  4  (quatro)

oportunidades distintas,  os denunciados  ARTHUR MACHADO  e  PATRÍCIA IRIARTE

com auxílio de  MÁRCIO RAMOS,  de modo consciente e voluntário e em unidade de

desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de R$ 8.428.375,00   (oito milhões, quatrocentos e vinte oito mil, trezentos e

setenta  e  cinco  reais), por  meio  de:  a)  transferências  bancárias  nos  valores  de  R$

970.875,00 e b): emissão de Notas Fiscais “frias” nos valores de R$ 2.000.000,00 e R$

5.475.500,00 pela empresa BARRA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI com a

justificativa de prestação de serviços inexistentes (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98  c/c artigo 71 do Código Penal – 4 crimes em continuidade delitiva  –

Conjunto de fatos 05).

A  ALUBAM  PARTICIPAÇÕES  S.A  (CNPJ  14.327.122/0001-00)  é  uma

Sociedade de Propósito Específico (SPE) voltada para investimentos em instituições de

68/181

JFRJ
Fls 70

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ensino que teve suas debêntures adquiridas pelo POSTALIS no valor R$ 62 milhões24 e

já possuiu o lobista MILTON LYRA como Membro do Conselho de Administração.

Trata-se  de  sociedade  anônima  que  possui  como  diretores  os

denunciados  ARTHUR MACHADO e  PATRÍCIA IRIARTE,  participando de seu capital

social a EDUCACAO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES e GENEVE

INVESTIMENTOS  LTDA,  pessoas  jurídicas  igualmente  vinculadas  a  ARTHUR

MACHADO.

As  informações  fornecidas  pelas  instituições  financeiras  em virtude  do

afastamento do sigilo bancário revelaram que parte dos valores que ingressaram na ATG

e na ALUBAM PARTICIPAÇÕES S.A. foram objeto de transferências bancárias para a

BARRA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ 18.844.267/0001-20).

Apeasar  de  ser  uma  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada,

possuindo como único sócio  MÁRCIO RAMOS,  a BARRA CONSULTORIA emitiu em

face da ATG e da ALUBAM Notas Fiscais que,  somadas,  totalizam a quantia de  R$

8.428.375,00   (oito milhões,  quatrocentos e vinte oito mil,  trezentos e setenta e cinco

reais), no período de 04/12/2013 e 24/04/2014, conforme documentos anexos (DOC. 30):

Nota Fiscal Data Valor Tomador

01 04/12/2013 R$ 372.875,00 ALUBAM

02 04/12/2013 R$ 2.000.000,00 ALUBAM

03 04/12/2013 R$ 5.475.500,00 ALUBAM

05 24/04/2014 R$ 598.000,00 ATG

As características das operações demonstram que a supracitada empresa

foi  utilizada para lavagem de recursos por meio de duas formas:  (1)  recebimento de

recursos das empresas ATG e ALUBAM, de ARTHUR MACHADO, sob a justificativa de

prestação de serviços de consultoria inexistentes e (2) emissão de Notas Fiscais para

permitir baixa de mútuo entre ARTHUR MACHADO e ALUBAM.

24 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1731356-postalis-pos-r-570-mi-em-empresas-ligadas-a-
suposto-operador-do-pmdb.shtml. 
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A análise das informações obtidas a partir da quebra dos sigilos bancário

e fiscal da ATG e da ALUBAM revelaram as seguintes transferências de recursos para

BARRA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, referentes, portanto, às NF's 01 e

05:

BANCO NOME TITULAR
DESCRIÇÃO

LANÇAMENTO
DATA VALOR BANEFICIÁRIO

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES

SA
TED ENVIADO 12/12/2013 R$ 372.875,00

BARRA
CONSULTORIA

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP

S A

EMISSAO DE
TED

25/04/2014 R$ 598.000,00
BARRA

CONSULTORIA E
PARTICIPAC

Todavia, da análise das informações bancárias não foi possível constatar

o  pagamento  das  Notas  Fiscais  com  os  maiores  valores  (R$  2.000.000,00  e  R$

5.475.500,00).

Ocorre que, a partir da quebra do sigilo telemático de PATRÍCIA IRIARTE,

localizou-se o livro Razão da ALUBAM de 2013, sendo possível constatar mais um ato

de lavagem de recursos praticado por ARTHUR MACHADO.

Conforme lançamentos constantes no Razão Geral foram transferidos da

conta da ALUBAM para a conta pessoal  de  ARTHUR MACHADO os valores de  R$

2.250.000,00 (dois  milhões  e  duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  em  22/07/2013,  e R$

5.457.500,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), em

19/09/2013 (DOC. 31),  a título de mútuo,  o que foi  confirmado pela quebra do sigilo

bancário:
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Parte dos valores foram baixados na contabilidade da ALUBAM mediante

exatamente  a  apresentação  das  Notas  Fiscais  02  (R$  2.000.000,00)  e  03  (R$

5.457.500,00) da BARRA CONSULTORIA como se tivessem sido pagas por  ARTHUR

MACHADO,  restando  um  saldo  de  R$  250.000,00,  conforme  controle  de  mútuos

localizado no e-mail de PATRÍCIA IRIARTE (DOC. 32):

Em que pese tal informação, não foram localizados quaisquer pagamentos

de ARTHUR MACHADO ou demais empresas do grupo ATG relativamente às Notas

Fiscais acima. 

Dessa  forma,  os  elementos  ora  reunidos  demonstram  que  MÁRCIO

RAMOS  cedeu  sua  empresa para simular  a prestação fictícia  de serviço,  recebendo

valores diretamente na conta da pessoa jurídica como se fossem produtos do exercício

do objeto social, assim como emitindo Notas Fiscais para permitir a baixa contábil  de

mútuos obtidos por ARTHUR MACHADO.
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9  –  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  ATIVOS  PRATICADOS  MEDIANTE  O  ENVIO  DE

RECURSOS  PARA EMPRESAS  VINCULADAS  A MILTON  LYRA (CONJUNTO  DE

FATOS 06)

Consumados os crimes contra o sistema financeiro nacional e organização

criminosa,  MILTON  LYRA,  ARTHUR  MACHADO  e  PATRÍCIA  IRIARTE, de  modo

consciente e voluntário e em unidade de desígnios, entre 29/08/2011 a 08/05/2014, em

35  oportunidades,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de  R$ 16.523.259,51 (dezesseis milhões, quinhentos e

vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos),  convertendo

em  ativos  lícitos  o  produto  de  crimes,  por  meio  de  transferências  de  recursos  de

ARTHUR  MACHADO e  das  empresas  ALUBAM  PARTICIPAÇÕES  S.A.,  ATG

AMERICAS TRADING GROUP S A.  e RO PARTICIPAÇÕES S.A para as empresas

CREDPAG  CONSULTORIA  E  SERVIÇOS  FINANCEIROS,  INTERSERVICE

INTEGRAÇÃO  DE  TECNOLOGIA,  IDTV  TECNOLOGIA  DE  COMUNICAÇÃO  e

INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRÔNICO, de MILTON LYRA, com a justificativa de

prestação de serviços inexistentes (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c

artigo 71 do Código Penal – 35 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de fatos

06).

Consoante anteriormente narrado na presente peça, diversas empresas

pertencentes ao chamado “Grupo ATG” se beneficiaram de vultosos investimentos de

“Fundos de Pensão” originários da aquisição de cotas de Fundos de Investimento em

Participações (FIPs) ou debêntures, adquirindo, desta forma, participação acionária nas

empresas.

Em que pese não ser objeto de imputação na presente ação penal,  há

fundados  indícios  de  que  os  investimentos  não  foram  precedidos  de  avaliações

econômico-financeiras tecnicamente regulares, assim como foram ignorados os riscos

efetivos  dos  negócios,  lesando  os  cofres  dos  “Fundos  de  Pensão”  e  beneficiando

empresários que comandam as pessoas jurídicas destinatárias dos recursos.
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Dentre  as  empresas  do  “Grupo  ATG”  que  receberam  recursos  dos

“Fundos  de  Pensão”  POSTALIS  e  SERPROS  encontram-se  a  ALUBAM

PARTICIPAÇÕES  S.A.,  a  ATG  AMERICAS  TRADING  GROUP  S.A.  e  a  RO

PARTICIPAÇÕES S.A.

A partir da quebra do sigilo bancário fiscal de ARTHUR MACHADO e das

empresas supracitadas, foi possível verificar que, além de uma intensa transferência de

recursos entre as empresas do mesmo grupo, altíssimos gastos foram efetuados em prol

de empresas vinculadas a MILTON LYRA.

Assim como ARTHUR MACHADO, o denunciado  MILTON LYRA possui

participação em diversas empresas voltadas para os mais variados ramos de atuação,

tais como comunicação, artigos do vestuário, alimentício, franquia, serviços veterinários

e consultoria em tecnologia da informação.

A participação em diversas empresas torna propícia os atos de lavagem

de dinheiro  para distanciar  ainda mais  de sua origem ilícita  o  dinheiro  derivado dos

crimes contra o sistema financeiro praticados pela organização criminosa.

Nesse sentido, verificou-se que, no período de 29/08/2011 a 08/05/2014,

foram  repassados  por  ARTHUR  MACHADO e  pelas  empresas  ALUBAM

PARTICIPAÇÕES  S.A.,  ATG  AMERICAS  TRADING  GROUP  S.A.  e  RO

PARTICIPAÇÕES S.A. às empresas de  MILTON LYRA a seguir relacionadas o valor

total de R$ 16.523.259,51 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e

cinquenta e nove reais e cinquenta centavos):

NOME BANCO NOME TITULAR DATA LANÇAMENTO
VALOR

TRANSAÇÃO NOME PESSOA
BANCO HSBC

S.A.
RO PARTICIPAÇÕES S

A 05/12/2012 R$ 755.225,00 CREDPAG
BANCO HSBC

S.A.
RO PARTICIPAÇÕES S

A 28/12/2012 R$ 733.012,50 CREDPAG
BANCO HSBC

S.A.
RO PARTICIPAÇÕES S

A 07/02/2013 R$ 733.012,50 CREDPAG

R$ 2.221.250,00
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NOME BANCO NOME TITULAR DATA LANÇAMENTO
VALOR

TRANSAÇÃO NOME PESSOA

BANCO SAFRA
ARTHUR MARIO

PINHEIRO MACHADO 07/02/2014 R$ 250.000,00

INTERNET
POOL COM.

ELETRONICO

BANCO SAFRA
ARTHUR MARIO

PINHEIRO MACHADO 10/02/2014 R$ 41.200,00

INTERNET
POOL COM.

ELETRONICO

BANCO SAFRA
ARTHUR MARIO

PINHEIRO MACHADO 17/02/2014 R$ 102.900,00

INTERNET
POOL COM.

ELETRONICO

BANCO SAFRA
ARTHUR MARIO

PINHEIRO MACHADO 19/02/2014 R$ 92.091,53

INTERNET
POOL COM.

ELETRONICO

BANCO SAFRA
ARTHUR MARIO

PINHEIRO MACHADO 07/05/2014 R$ 150.000,00

INTERNET
POOL COM.

ELETRONICO

BANCO SAFRA
ARTHUR MARIO

PINHEIRO MACHADO 08/05/2014 R$ 150.000,00

INTERNET
POOL COM.

ELETRONICO

R$ 786.191,53

NOME BANCO NOME TITULAR DATA LANÇAMENTO VALOR TRANSAÇÃO
NOME

PESSOA 
BANCO

CITIBANK S.A
ALUBAM

PARTICIPACOES SA 16/12/2013 R$ 832.968,75 CREDAPG

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES SA 22/01/2014 R$ 832.968,75

CREDAPG
CONSULTORIA
E SERVICOS

FINA

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES SA 14/02/2014

R$ 310.975,00

CREDAPG
CONSULTORIA
E SERVICOS

FINA

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES SA 21/08/2013 R$ 613.065,00

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECNOLOGI

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES SA 13/09/2013 R$ 852.960,00

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECNOLOGI

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES SA 10/10/2013 R$ 852.960,00

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECNOLOGI

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES SA 04/11/2013 R$ 852.960,00

INTERSERVIC
E

BANCO
CITIBANK S.A

ALUBAM
PARTICIPACOES SA 21/11/2013 R$ 220.000,00

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECNOLOGI

BANCO ALUBAM 28/11/2013 R$ 632.960,00 INTERSERVIC
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CITIBANK S.A PARTICIPACOES SA

E
INTEGRACAO
E TECNOLOGI

R$ 5.690.842,50

NOME BANCO NOME TITULAR DATA LANÇAMENTO VALOR TRANSAÇÃO
NOME

PESSOA 

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 11/07/2011 R$ 68.236,80

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 19/08/2011 R$ 321.770,68

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 29/08/2011 R$ 322.525,50

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECN

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 15/09/2011 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 30/09/2011 R$ 247.891,50

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECN

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 14/10/2011 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 28/10/2011 R$ 247.891,50

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECN

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 04/11/2011 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 30/11/2011 R$ 247.891,50

INTERSERVIC
E

INTEGRACAO
E TECN

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 15/12/2011 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 30/01/2012 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 16/02/2012 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 12/03/2012 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 13/04/2012 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 15/05/2012 R$ 550.870,00

CREDPAG
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC ATG AMERICAS 11/09/2012 R$ 877.838,00 CREDPAG
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S.A. TRADING GROUP S A
ADMINISTRAD
ORA DE CART

BANCO HSBC
S.A.

ATG AMERICAS
TRADING GROUP S A 13/05/2013 R$ 533.100,00

CREDPAG
ADMINISTRAD

ORA DE
CART25

R$ 7.824.975,48

Os elementos reunidos durante a investigação corroboram que estamos

diante de prestações fictícias de serviços. Vejamos:

A) RELAÇÃO COM ARTHUR MACHADO E A INFLUÊNCIA EM FUNDOS DE PENSÃO

Conforme  consulta  à  base  de  dados  da  Receita  Federal,  ARTHUR

PINHEIRO MACHADO  e  MILTON LYRA  possuem, formalmente, vínculos em comum

com três empresas no Brasil:

CNPJ Nome Empresarial

19.222.855/0001-95 PRESTIGE TAXI AEREO LTDA26

15.180.899/0001-49 AML PROPERTIES LTDA

14.327.122/0001-00 ALUBAM PARTICIPAÇÕES SA27

As  investigações  revelaram  que  o  relacionamento  entre  ARTHUR

MACHADO e  MILTON  LYRA também  se  estendeu  para  o  âmbito  transnacional,

figurando os representados como sócios da LIDERE INVESTMENTS CORP, companhia

constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, situada na  Marcy Building, 2nd Floor, Purcell

Estate 2416, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (DOC. 33).

Ademais, foi possível identificar a existência da conta de n.º 2616851, em

nome da LIDERE, no banco UBS, na Alemanha, sendo ARTHUR MACHADO e MILTON

LYRA seus beneficiários, o que permitiria a remessa e o recebimento de recursos no

exterior (DOC. 34).

25 Apesar de o nome da empresa CREDPAG ter sido cadastrado de forma equivocada pelo Banco HSBC, a
pesquisa  pelo  CNPJ  07.011.459/0001-30  confirma  os  lançamentos  de  débito  da  ATG,  assim  como  as
informações referentes a conta da CREDPAG confirmam o crédito dos recursos.
26 Pessoa jurídica voltada para a exploração de transporte aéreo de pessoas e cargas na modalidade de
táxi aéreo, comercialização de aeronaves, suas parte, peças, ferramental e administração de aeronaves.
27 Originalmente denominada MDRJ 64 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
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A análise  da  agenda  de  contatos  de  MILTON  LYRA  comprova que  o

denunciado  possuía  o  telefone  do  então  presidente  do  POSTALIS,  ALEX

PREDTECHENSKY,  e do Gerente de Aplicações Patrimonias,  RICARDO AZEVEDO,  o

que  afasta  qualquer  alegação  de  que  não  possuía  nenhum  relacionamento  com  os

responsáveis pelo “Fundo de Pensão”:

Da análise dos dados bancários de  MILTON LYRA obtidos judicialmente

na cautelar n.º 0507695-80.2017.4.02.5101, verifica-se, ainda, que o denunciado realizou

transferências  bancárias  ao  irmão  de ALEX  PREDTECHENSKY,  GEORG

PREDTECHENSKY, corroborando o grau de proximidade entre ambos:
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BANCO AGÊNCIA CONTA TITULAR
DATA

LANÇAMENTO
VALOR

TRANSAÇÃO
BENEFICIÁRIO

BAN
CO

AGÊ
NCIA

CONTA

ITAU  SA 4454 001472
MILTON DE

OLIVEIRA LYRA
FILHO

08/08/2012 R$ 30.000,00
GEORG

PREDTECHEN
SKY

341 4454 108855

ITAU SA 4454 001472
MILTON DE

OLIVEIRA LYRA
FILHO

10/08/2012 R$ 60.000,00
GEORG

PREDTECHEN
SKY

341 4454 108855

Total R$ 90.000,00

Em depoimento prestado perante a Polícia Federal no momento da sua

prisão,  MILTON LYRA afirmou que conhece  ALEX PREDTECHENSKY, apesar de não

se  recordar  da  operação  financeira  que  fez  com  o  irmão  do  último,  GEORG

PREDTECHENSKY.

O denunciado MILTON LYRA narrou, ainda, que pagou o mobiliário de um

apartamento  adquirido  por  ele  cujos  os  móveis  pertenciam  a  filha  de  ALEXEJ

PREDTECHENSKY, que alugava o apartamento. Quanto ao proprietário do imóvel, ele

seria FABRIZIO DUCETTI:

“(…) QUE QUANDO CONHECEU ALEXEJ PREDTECHENSKY, ELE JÁ
ESTAVA  de  saída  da  diretoria  da  Postalis;  QUE  esteve  com  ele
socialmente em algumas oportunidades; QUE sua relação com ALEXEJ
PREDTECHENSKY era apenas social, por ter amigos em comum; QUE
não tem contato com ALEXEJ PREDTECHENSKY há mais de três anos;
QUE  nunca  tratou  de  negócios  com  ALEXEJ  PREDTECHENSKY
referente  ao  Postalis,  e  não  se  recorda  se  tratou  de  algumas
oportunidades de negócios privados com ele; QUE não conhece GEORG
PREDTECHENSKY;  QUE  não  se  recorda  de  ter  feito  transferência
bancária  para  essa  pessoa;  QUE  apenas  pagou  o  mobiliário  de  um
apartamento adquirido pelo declarante cujos móveis pertenciam a filha de
ALEXEJ PREDTECHENSKY, que alugava o apartamento; QUE o dono do
imóvel era FABRIZIO DUCETTI; QUE por acaso comprou o imóvel que a
filha de ALEXEJ PREDTECHENSKY alugava; QUE não lembra do nome
da filha  de ALEXEJ PREDTECHENSKY;  QUE pagou  em torno  de  um
milhão de reais pelo apartamento; QUE o valor dos móveis pagos à filha
de  ALEXEJ  PREDTECHENSKY foi  bem  menor  que  100.000,00;  QUE
acredita que o depósito tenha sido realizado na conta corrente dela;(...)”

Destaca-se que a ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA,

de FABRIZIO DUCETTI, foi objeto de comunicação do COAF no RIF 20044 (DOC. 35) -
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que também tratou de MILTON LYRA e suas empresas –, em razão de incompatibilidade

com patrimônio e capacidade financeira.

Dentre os créditos comunicados, encontra-se a seguinte informação sobre

transferências  bancárias  de  MILTON  LYRA:  “Por  amostragem  foram  verificadas  as

origens de algumas das TED’s: 22/03/2011 R$ 200.000,00 - 04/04/2011 R$ 300.000,00 -

16/05/2011 R$ 300.000,00 de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, banco: 104, ag: 630,

conta não localizada.”

Da  análise  do  e-mail  de  ARTHUR  MACHADO,  verifica-se,  ainda,  a

atuação de MILTON LYRA para captar novos clientes para a ATG, como o banco BTG

Pactual, assim como para intervir em favor da empresa da supracitada empresa perante

outras instituições financeiras (DOC. 36).

Mais uma prova que corrobora com as outras acima apontadas é o intenso

contato telefônico entre MILTON LYRA e ARTHUR PINHEIRO MACHADO. Nos últimos

cinco  anos,  MILTON e  ARTHUR se  ligaram  por  aproximadamente  250  vezes,

excetuando  outras  formas  de  comunicação.  Assim,  constam  dos  dados  telefônicos

obtidos através de autorização judicial.

ASSINANTE TERMINAL TERMINAL ASSINANTE
QUANT
IDADE

MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO. 
(91178150704)

5561992816189 5521996710181

ATG AMERICAS 
TRADING GROUP 
SA 
(10828610000131)

193

ATG AMERICAS 
TRADING GROUP SA 
(10828610000131)

5521996710181 5561992816189

MILTON DE 
OLIVEIRA LYRA 
FILHO. 
(91178150704)

125

MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO 
(91178150704)

5511971276189 5561992816189

MILTON DE 
OLIVEIRA LYRA 
FILHO. 
(91178150704)

18

MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO. 
(91178150704)

5561992816189 5511971276189

MILTON DE 
OLIVEIRA LYRA 
FILHO 
(91178150704)

10

ARTHUR MARIO 552125524877 5561992816189 MILTON DE 8

79/181

JFRJ
Fls 81

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

PINHEIRO MACHADO 
(00907546706)

OLIVEIRA LYRA 
FILHO. 
(91178150704)

MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO. 
(91178150704)

5561992816189 552125524877

ARTHUR MARIO 
PINHEIRO 
MACHADO 
(00907546706)

5

MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO. 
(91178150704)

5561992816189 5521987029313

ARTHUR MARIO 
PINHEIRO 
MACHADO 
(00907546706)

5

MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO 
(91178150704)

5511971276189 551137985292

MILTON DE 
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Inúmeros, portanto, são os pontos de contato entre os acusados, existindo

fortes elementos no sentido de que os vínculos empresariais serviram para ocultar as

atividades ilícitas por eles desempenhadas.

Nesse sentido, apesar de não ser possível informar no estágio atual das

investigações a quem MILTON LYRA se reporta, é indubitável que é operador financeiro

no esquema de pagamento de propina para captação de recursos do “Fundo de Pensão”

do  POSTALIS,  que  é  um  dos  principiais  investidores  do  FIP  ETB,  de  ARTHUR

MACHADO, além de ter adquirido debêntures da ALUBAM e da RO PARTICIPAÇÕES,

que, como visto acima, repassaram significativas quantias para empresas do lobista.

A própria alegação de que MILTON LYRA apenas integrava o Conselho

de  Administração  da  ALUBAM  é  questionável  ao  se  analisar  os  e-mails  a  seguir

reproduzidos  obtidos  a  partir  da  quebra  do  sigilo  telemático  deferido  nos  autos  n.º

0507695-80.2017.4.02.5101.

No seguinte e-mail, de 23/08/2013, a funcionária SYLVIA CAMPOS pede

autorização a  ARTHUR MACHADO para encaminhar  a  MILTON LYRA a  Ata que o

designou Conselheiro do ALUBAM, pois ele teria ligado e  “(…) disse que não estava

sabendo que ele estava com cargo de conselheiro do CA da Alubam” (DOC. 37):
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Já no seguinte e-mail de  PATRÍCIA IRIARTE,  datado de 17/09/2019, a

denunciada  encaminha  a  MILTON  LYRA os  termos  de  posse  e  de  renúncia  como

Conselheiro da ALUBAM, destacando que o lobista ainda não tinha assinado o termo de

posse, em que pese ele ter sido supostamente empossado em 13/03/2013 (DOC. 38);
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B) RELATÓRIOS DA RECEITA FEDERAL E DO COAF

Aos elementos acima, são somados o RIF 20044, do COAF (DOC. 35) e a

IPEI Nº: RJ20180009 (DOC. 39), que analisou os dados fiscais de MILTON LYRA.

A  CREDPAG  foi  objeto  de  comunicação  do  COAF  por  apresentar

movimentação financeira incompatível com o faturamento declarado no montante de R$

43.161.817,49, no período de 01/01/2004 até 31/12/2015, sendo que a maior parte dos

recursos que ingressaram em sua conta é destinada para outras empresas que possuem

MILTON LYRA como administrador.

Nesse sentido, oportuno reproduzir o seguinte trecho que demonstra os

débitos  informados,  observando-se  que  significativos  valores  foram  repassados  para

empresas que MILTON LYRA é sócio ou figura como administrador:

Igualmente foi objeto de comunicação o fato de MILTON LYRA transferir

recursos para ARTHUR MACHADO e as diversas operações em espécie realizadas por

MILTON LYRA e suas empresas.

De acordo com a Receita Federal, observou-se no ano-calendário de 2013

uma possível omissão de receitas de MILTON LYRA da ordem de R$ 1,23 milhões e um

significativo acréscimo patrimonial da ordem de R$ 5,95 milhões.
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A Receita  Federal  também  destacou  a  existência  da  identidade  dos

valores declarados a título de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”,

apesar de versarem sobre empresas distintas e a discrepância nas informações quanto

aos lucros e dividendos recebidos nas DIRPF's 2012, 2013, 2014 e 2015.

Com efeito, da leitura da IPEI constata-se que os valores informados por

MILTON  LYRA a  título  de  distribuição  de  dividendos  das  empresas  ML  GROUP

PARTICIPAÇÕES S.A. (anos-calendários 2014 e 2013) e CREDPAG CONSULTORIA E

SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (anos-calendários  2012  e  2011)  são  incompatíveis

com os valores informados pelas pessoas jurídicas.

Por  exemplo,  no  ano-calendário  2011,  MILTON  LYRA declarou  ter

recebido R$ 2.336.971,35 da CREDIPAG, mas na DIPJ  EX2012 (AC2011) a empresa

não registrou informações sobre distribuição de lucros/dividendos aos sócios.

Diante  dos  fatos  expostos,  os  elementos  colhidos  demonstram que  as

transferências realizadas para as empresas  CREDPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS

FINANCEIROS,  INTERSERVICE  INTEGRAÇÃO  DE  TECNOLOGIA,  IDTV

TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO  e  INTERNET  POOL COMÉRCIO  ELETRÔNICO

tiveram como  único objetivo repassar valores para  MILTON LYRA com aparência de

legalidade, sob a falsa justificativa da prestação de serviços.

10  –  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  ATIVOS  COM  O  PAGAMENTO  DE  DESPESAS

PESSOAIS DE MILTON LYRA (CONJUNTO DE FATOS 07)

Consumados os crimes contra o sistema financeiro nacional e organização

criminosa,  MILTON  LYRA,  ARTHUR  MACHADO  e PATRÍCIA  IRIARTE,  de  modo

consciente e voluntário e em unidade de desígnios, em data incerta, mas provavelmente

a partir de 25/11/2011, e nos dias 10/08/2011 e 15/07/2013, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  USD  18.393,64

(dezoito  mil,  trezentos  e  noventa  e  três  dólares  e  sessenta  e  quatro  centavos),  R$

6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais) e  USD 337.000,00 (trezentos e trinta e

sete mil dólares), respectivamente, por meio de pagamento de despesas pessoais de
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MILTON LYRA, no Brasil e no exterior (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98

c/c artigo 71 do Código Penal – 3 crimes em continuidade delitiva  – Conjunto de

fatos 07).

Além de repasses de recursos às empresas de MILTON LYRA, apurou-se

que o denunciado teve despesas pagas com recursos da AMERICAS TRADING GROUP

e da ATG AMERICAS TRADING GROUP LLC com anuência de ARTHUR MACHADO e

operacionalizado por PATRÍCIA IRIARTE.

Com  o  afastamento  do  sigilo  telemático  dos  e-mails  institucionais  de

PATRÍCIA IRIARTE e  ARTHUR MACHADO deferido na medida cautelar n.º 0507695-

80.2017.4.02.5101,  foi  encontrada troca de mensagens por  meio  das quais  MILTON

LYRA encaminha  a  ARTHUR  MACHADO  correspondência  datada  de  19/06/2013

versando  sobre  o  pagamento  de  USD  337.000,00  referente  à  aquisição  do  imóvel

Regalia Residence 8 (DOC. 40).

Ato contínuo,  ARTHUR MACHADO  determina que  PATRÍCIA IRIARTE

efetue o pagamento, o que foi realizado em 15/03/2017, por meio da conta mantida pela

ATG  AMERICAS  TRADING  GROUP  LLC  no  banco  CITIBANK,  conta  9118602269,

mediante autorização de PATRÍCIA IRIARTE (DOC. 41):
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Quanto  ao  imóvel  em  questão,  o  documento  a  seguir  reproduzido

demonstra que se trata de bem localizado na 19575 Collins Avenue Unit 8 Sunny Isles

Beach FL, adquirido por MILTON LYRA por meio da PRL INVESTMENTS, CORP (DOC.

42):

A PRL INVESTMENT CORP possui como cotista a offshore localizada nas

Ilhas Virgens Britânicas WYNAUT OVERSEAS, LTD, que detém  MILTON LYRA e sua

esposa como únicos acionistas.

Digno  de  nota,  ainda,  a  mensagem  encaminhada  por  ARTHUR

MACHADO para PATRÍCIA IRIARTE consultando a denunciada sobre a possibilidade de

o reembolso da aludida despesa ser feito por meio da ALUBAM, confirmando que as

empresas do Grupo ATG eram utilizadas para atender aos mais diversos interesses do

Operador Financeiro (DOC. 43):
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A conta  9118602269  da  ATG  AMERICAS  TRADING  GROUP  LLC  no

banco  CITIBANK  (chamada  de  conta  Miami)  também  foi  utilizada  para  efetuar  o

pagamento  de  USD  18,393.64  referente  à  compra  de  vinhos  para  MILTON  LYRA,

conforme se depreende da mensagem abaixo (DOC. 44):

Por fim, igualmente foi feito o pagamento de R$ 6.360,00, em 10/08/2011,

para  saldar  as  despesas  de  hospedagem  de  MILTON LYRA e  sua  família  no SPA

KUROTEL28 localizado em Gramado, no Rio de Grande do Sul (DOC. 45):

28 https://www.kurotel.com.br/. 
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Considerando os elementos probatórios já destacados na presente peça

acerca do relacionamento mantido com MILTON LYRA e a sua influência nos “Fundos de

Pensão”  aos quais  o  MPF se reporta,  resta  claro  que outra  forma dissimulada para

repassar ao lobista os recursos auferidos com os investimentos era o pagamento de

despesas pessoais.

Ademais, comprovou-se que,  em, pelo menos,  duas hipóteses,  a conta

mantida pela ATG no exterior foi utilizada para pagamentos em benefício de  MILTON

LYRA.

Por meio de cooperação jurídica internacional será possível rastrear novas

transferências de recursos porventura realizadas entre  offshores de  MILTON LYRA e

ARTHUR MACHADO ou até mesmo entre os próprios acusados.

Nesse  sentido,  em  mensagem  eletrônica  de  21  de  janeiro  de  2014,

MILTON LYRA informou a  ARTHUR MACHADO  os dados da conta bancária n.º 101-

WA-315389-000,  também  mantida  no  UBS  Deutschland,  na  Alemanha,  tendo  como

beneficiária a empresa MPL FINANCIAL SERVICES CORP, da qual é cotista (DOC. 46).
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11  –  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  ATIVOS  E  EVASÃO  DE  DIVISAS  POR  MEIO  DA

DISPONIBILIZAÇÃO  DE  RECURSOS  POR  “TONY”  E  “JUCA”  (CONJUNTO  DE

FATOS 08)

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa,  em  data  incerta,  mas  provavelmente  entre  2013  e  2014,

MILTON  LYRA,  com  o  auxílio  fundamental  de  ALESSANDRO  LABER,  VINICIUS

CLARET e  CLAUDIO BARBOZA, de modo consciente e voluntário e em unidade de

desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de,  ao  menos,  USD 1.000.000,00 (um milhão  de  dólares)  por  meio  da

disponibilização,  em 10 oportunidades,  de valor equivalente em reais,  em espécie no

Brasil (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal

– 10 crimes em continuidade delitiva – Conjunto de fatos 08)

De  acordo com o colaborador  ALESSANDRO  LABER, MILTON LYRA

também se utilizou dos serviços de “TONY” para geração de dinheiro em espécie, por

meio de operações de “dólar-cabo”, conforme informações constantes no Anexo 08 do

termo de colaboração premiada (DOC. 47).

ALESSANDRO LABER esclareceu que foi apresentado a MILTON LYRA

por  ARTHUR  MACHADO e  que  as  operações  realizadas  por  “TONY” totalizaram,

aproximadamente,  USD  1.000.000,00  (um  milhão  de  dólares),  em  10  transações

distintas,  sendo  todas  as  entregas  de  recursos  em  espécie  feitas  em  escritório  de

advocacia localizado em São Paulo.

Tais  operações  tinham  como  objetivo  trazer  para  o  Brasil,  de  forma

clandestina, recursos que MILTON LYRA possuía no exterior (DOC. 47):

“Que entre  2013-2014 conheceu MILTON LYRA por  meio  de ARTHUR
PINHEIRO  MACHADO;  Que,  em  certa  ocasião,  ARTHUR  estava  com
MILTON no restaurante Laguiole  no Rio  de Janeiro  quando chamou o
colaborador; Que, chegando ao local, ARTHUR informou ao colaborador
que  MILTON LYRA precisava  trazer  dinheiro  do exterior  ao  Brasil,  por
meio de dólar cabo inverso; Que o colaborador, então, providenciou que
as transações fossem feitas por meio do doleiro TONY; Que os contatos
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eram feitos por meio do aplicativo WICKR; Que MILTON LYRA entrava em
contato  com  o  colaborador,  indicando  o  local  e  os  valores;  Que  o
colaborador,  então,  entrava  em  contato  com  TONY  para  que  esse
procedesse às entregas dos recursos;  Que as entregas do dinheiro foram
feitas  em  escritório  de  advocacia  em  São  Paulo,  cujo  nome  não  se
recorda;  Que no total  as operações totalizaram aproximadamente USD
1.000.000,00 em 10 transações distintas; (...)”

A fim  de  corroborar  suas  alegações,  o  colaborador  elucidou  que  se

comunicava com  MILTON LYRA para agendar  as entregas de recursos por meio do

aplicativo WICKR e do programa Skype, informando, inclusive, o nome de usuário do

denunciado (DOC. 47)

“(…)  Que o  apelido  de  MILTON LYRA no  WICKR era  “mlyra”;  Que  o
colaborador já utilizou diversos apelidos no referido aplicativo, recordando-
se apenas do último “cama1234”; Que, em certa ocasião, o colaborador
falou com MILTON LYRA por meio do programa Skype; Que no Skype o
colaborador utilizava o nome de usuário “alessandrolaber” e MILTON o
nome de usuário “miltonlyra”; Que ARTHUR e MILTON possuíam um jato
em sociedade;

A quebra do e-mail de ARTHUR MACHADO revelou que ALESSANDRO

LABER e  MILTON  LYRA se  conheciam,  conforme  registro  fotográfico  a  seguir

reproduzido29:

29 A imagem do colaborador foi preservada pelo MPF.
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Soma-se aos fatos acima a colaboração premiada de VINÍCIUS CLARET

e  CLAUDIO  BARBOZA (DOC.  05)  que  reconheceram  ALESSANDRO  LABER

(codinomes  “LECOLECO/BIROBIRO  e  variações)  como  um  de  seus  parceiros

responsáveis pela disponibilização de recursos no exterior para recebimento de reais no

Brasil em contrapartida.

De acordo com o controle dos doleiros  VINÍCIUS CLARET e  CLAUDIO

BARBOZA,  o  denunciado  ALESSANDRO  LABER teria  transacionado  de  2011  até

março de 2017 o valor de USD 17.000.000.00 (dezessete milhões de dólares) o que

efetivamente tornaria propício o fornecimento dos valores a MILTON LYRA (DOC. 05):

“(…) Que com relação à compra e venda de dólar cabo o colaborador
ressalta que as atividades de LABER eram primordialmente de venda, isto
é,  LABER  transferia  dólares  para  o  colaborador  no  exterior  e  o
colaborador entregava reais no Brasil; Que para receber os dólares vindos
de  LABER  o  colaborador  indicava  diversas  contas,  por  meio  de
“casamento” de operações; Que todas as transações estão registradas no
seu sistema BankDrop; Que o montante transacionado de 2011 até o dia
de sua prisão, em março de 2017, foi de USD 17.000.000,00 (...)”

O  colaborador  LÚCIO  FUNARO igualmente  reconhece  que

ALESSANDRO LABER era responsável por viabilizar a entrega de recursos em espécie

no Brasil (DOC. 21).

Os elementos até então reunião comprovam que  MILTON LYRA possui

contas bancárias em seu nome e de empresas a ele vinculadas ao menos nos Estados

Unidos  da  América30 e  na  Alemanha31,  aguardando-se  atualmente  a  resposta  aos

pedidos de cooperação jurídica internacional que poderão revelar novas contas, assim

como informar as operações bancárias que ocorreram no exterior.

30 Foi  identificado  que  a  PRL  INVESTMENT  CORP  possui  as  contas  646183,  ABA 066015440,  no
INTERAUDI BANK, Miami Branch e 4337373726, no TD BANK. A MPL FINANCIAL SERVICES CORP é
titular das contas bancárias: (a) conta número 106212238, no Espírito Santo Bank e (b) conta 726233, no
WELLS FARGO e MILTON LYRA possui  as  contas:  (a)  conta  número  216834,  SWIFT AUSAUS33,  no
INTERAUDI BANK; (b) conta número 106468453, no Espírito Santo Bank e (b) conta número 4337373726,
no TD BANK, aparentemente em conjunto com a RPL.
31 Foi identificado que a MPL FINANCIAL SERVICES CORP possui a conta 0319 00261119 no UBS Europe
SE,  além de MILTON LYRA ser  beneficiário  da  conta  mantida  com ARTHUR MACHADO em nome da
LIDERE INVESTMENTS CORP. (conta 0319 00261685, UBS Europe SE).
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Salienta-se,  ainda,  que  os  recursos  podem ter  se  originado  de  contas

mantidas em nome de terceiros ou de “laranjas”, prática revelada muito comum durante

as  investigações  conduzidas  por  essa  Força-Tarefa  da  Lava  Jato  e  que  revelam  a

sofisticação dos atos de lavagem.

DOS  ATOS  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA E  PASSIVA E  DO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE

INFLUÊNCIA

Disponibilizados os recursos em espécie no Brasil por meio do sofisticado

esquema de lavagem de dinheiro acima descrito,  ARTHUR MACHADO orientava seu

operador financeiro, ALESSANDRO LABER, a efetuar a entrega de propina aos demais

membros  da  organização  criminosa  que  possuíam  ligação  ou  atuavam  como

intermediários dos dirigentes dos “Fundos de Pensão”, principalmente  POSTALIS e o

SERPROS,  sendo o primeiro formado por contribuições dos funcionários  da Empresa

Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  (ECT)  e  o  segundo  do  Serviço  Federal  de

Processamento de Dado, ambas empresas públicas federais.

Dessa forma, para fins de análise da incidência dos tipos penais descritos

nos artigos 317 (corrupção passiva), 332 (tráfico de influência) e 333 (corrupção ativa),

do  Código  Penal,  os  gestores  dos  “Fundos  de  pensão”  equiparam-se  a  funcionário

público, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal, “quem exerce cargo, emprego ou

função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço

contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública”.

Em  pelo  menos  uma  imputação  (Conjunto  de  fatos  nº  9)  foi  possível

identificar os agentes públicos que receberam os recursos em espécie citados, havendo

a adequação típica aos crimes de corrupção ativa e passiva. 

Nas outras seguintes (Conjuntos de fatos nº 10, 11, 12, 13, 14 e 15) restou

demonstrado  que  intermediários  receberam  recursos  a  pretexto  de  influir  em  atos
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(investimento  de  recursos  nas  empresas  de  ARTHUR  MACHADO) de  funcionários

públicos32.

Neste último caso, conforme exposto adiante, estão sendo imputados os

delitos de lavagem de dinheiro e tráfico de influência, sem prejuízo de, oportunamente,

ser  ajuizada  denúncia  imputando  os  delitos  de  corrupção  aos  funcionários  públicos

envolvidos.

12  –  PAGAMENTO  DE  PROPINA EM  ESPÉCIE  POR  ARTHUR  MACHADO  COM

AUXÍLIO  DE ALESSANDRO  LABER,  ADEILSON TELLES,  HENRIQUE BARBOSA,

MARTA COERIN, A JOÃO VACCARI NETO E WAGNER PINHEIRO (CONJUNTO DE

FATOS 09)

Em 2014, ARTHUR MACHADO, de forma livre e consciente, com o auxílio

de  ALESSANDRO LABER, ADEILSON TELLES  e  HENRIQUE BARBOSA, todos em

comunhão  de  desígnios,  ofereceu  e  pagou  vantagem  indevida  de,  pelo  menos,  R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), a JOÃO VACCARI, por meio da funcionária MARTA

COERIN,  a  fim  de  que  o  valor  fosse  destinado  a  pessoas  ligadas  ao  Partido  dos

Trabalhadores, inclusive ao então Presidente dos Correios,  WAGNER PINHEIRO,  em

razão dos aportes realizados por “Fundos de Pensão” em empresas de seu interesse

(Corrupção Passiva: Art. 317, c/c art. 327, §2º, na forma do Art. 29, todos do Código

Penal. Corrupção Ativa: Art. 333 do CP – Conjunto de fatos 09).

No  depoimento  referente  ao  Anexo  4  de  seu  acordo  de  colaboração

premiada  (autos  nº  0507519-04.2017.4.02.5101),  ALESSANDRO  LABER fornece

relevantes informações acerca do pagamento de R$   1.000.000,00 (um milhão de reais),

que foram feitos a pedido de ARTHUR MACHADO conforme acordado com ADEILSON

TELLES.

De acordo com o colaborador ALESSANDRO LABER, em 17/07/2014, ele

viajou  à  Brasília  em  companhia  de  ARTHUR  MACHADO  para  uma  reunião  com

32 Ressalta-se  que  as  Entidades  Fechadas  de  Previdência  Complementar  (EFPC's)  são  consideradas
instituições financeiras (artigo 1°, parágrafo único, inciso I, da Lei 7.492/81)1 e os recursos geridos por tais
entidades possuem caráter público, conforme já decidido pelo TCU no Acórdão 3133/2012 – TCU – Plenário.

92/181

JFRJ
Fls 94

Protocolada por EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE em 15/05/2018 14:17. (Processo: 0066693-64.2018.4.02.5101 - Petição: 0066693-64.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 79730395-1-0-3-92-137402 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .


