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ADEILSON TELLES, Chefe de Gabinete do então presidente dos Correios,  WAGNER

PINHEIRO,  oportunidade na qual foi  acertado o pagamento de valores a  HENRIQUE

BARBOSA.

Após um encontro inicial na cafeteria STARBUCKS do Shopping Fashion

Mall,  HENRIQUE  BARBOSA  recebeu  de  ALESSANDRO  LABER a  quantia  de  R$

1.000.000,00 (um milhão de reais),  na residência do último,  localizada na Barra da

Tijuca (DOC. 48):

“Que  em  17/07/2014  viajou  a  Brasília  em  conjunto  com  ARTHUR
PINHEIRO  MACHADO  para  reunião  no  prédio  dos  Correios;  Que
chegando  no  prédio,  ARTHUR  procurou  ADEILSON  TELLES  que  era
chefe de gabinete de WAGNER PINHEIRO, Presidente dos Correios à
época; Que ARTHUR reuniu-se com ADEILSON a portas fechadas sem a
presença do colaborador; Que terminada a reunião ARTHUR informou ao
colaborador que deveria ser feito pagamento de dinheiro a HENRIQUE
BARBOSA; Que o colaborador não sabia o motivo do pagamento, mas
acreditava que se tratava de vantagem indevida; Que de volta ao Rio de
Janeiro  o  colaborador  encontrou-se  com  HENRIQUE  BARBOSA  no
STARBUCKS do Shopping Fashion Mall; Que recorda-se que o valor a ser
entregue era alto, de aproximadamente R$ 1.000.000,00; Que HENRIQUE
BARBOSA sugeriu  que  o  valor  fosse  entregue  pela  janela  do  carro,
proposta com a qual o colaborador não concordou;  Que o colaborador
combinou, então, com HENRIQUE de entregar os recursos dentro de sua
própria  residência  (do  colaborador);  Que  os  recursos  em  reais  foram
produzidos por TONY ou PENN também em sua residência;(...)” 

Após  a  deflagração  da  Operação  Rizoma,  HENRIQUE  BARBOSA

também firmou acordo de colaboração premiada (autos n.º 0062704-50.2018.4.02.5101),

confirmando os fatos narrados por  LABER e esclarecendo todo o caminho do dinheiro

de propina recebido.

Com efeito, BARBOSA informou, em sede de colaboração premiada, que

a quantia em tela foi rebebida a pedido de ADEILSON TELLES, para ser entregue para

MARTA COERIN,  que posteriormente entregaria a  JOÃO VACCARI,  ex-tesoureiro do

Partido dos Trabalhadores (PT).

Vejamos o depoimento referente ao Anexo 2 da colaboração premiada de

HENRIQUE BARBOSA (autos n.º 0062726-11.2018.4.02.5101) (DOC. 49):
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“Que, em meados de 2014, Adeílson Teles pediu-lhe que se encontrasse
com Alessandro Laber para receber  a quantia  de R$ 1 milhão;  Que o
colaborador  entrou  em  contato  com  Alessandro  por  SMS  e  depois
encontrou-se pessoalmente com ele no Fashion Mall, quando combinaram
de  se  encontrar  novamente;  Que  o  colaborador  foi  à  residência  de
Alessandro Laber, localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, na
rua da praia, em seu próprio veículo Honda Civic, Placa KUZ 3822, cor
preta,  em duas ocasiões,  nas quais  recebeu duas malas  de dinheiros;
Que  Adeílson  disse  que  a  quantia  ser  entregue  à  Marta,  então
secretária de João Vaccari Netos; Que cerca de 2 semanas depois,
entregou os valores à Marta, em dois dias diferentes; Que repassou o
dinheiro  a  Marta,  na  parte  da  manhã,  na  Rua  Mana  Quitéria,  na
quadra  da  praia,  próximo  ao  Hotel  César  Park;  Que  nunca  tratou
desses  assuntos  diretamente  com  João  Vaccari  Neto;  Que  Marta  era
secretária pessoal de João Vaccari Neto, morena e baixinhas; Que, depois
da realização dos pagamentos, avisou Adeílson; Que não sabia por qual
motivo  foram  feitos  os  mencionados  pagamentos;  Que  sabia,  por
informação de Adeílson, que Alessandro Laber representava os interesses
de Arthur Pinheiro Machado; Que não recebeu nenhum valor pela entrega
do  dinheiro,  tendo  feito  somente  um  favor  para  Adeílson  (…)  (Grifo
nosso)”

Consoante confessado por  HENRIQUE BARBOSA, após o recebimento

dos  valores,  a  entrega  era  agendada  com  MARTA  COERIN,  que  trabalhava  no

departamento financeiro do PT em São Paulo, e era secretária de JOÃO VACCARI.

A denunciada MARTA COERIN então se deslocava para o Rio de Janeiro

para receber os valores e retornava imediatamente para São Paulo de ônibus, a fim de

entregá-los  a  JOÃO  VACCARI,  que  depois  repassava  aos  demais  envolvidos  no

esquema.

No  Anexo  1  de  sua  colaboração  premiada  (autos  n.º  0062721-

86.2018.4.02.5101), HENRIQUE BARBOSA esclarece que atuava na intermediação dos

investimentos realizados pelos “Fundos de Pensão” em diversas empresas e agia em

conjunto com  ADEILSON TELLES, que lhe foi apresentado por  MARCELO SERENO,

em operações com os “Fundos de Pensão” SERPROS, REFER e POSTALIS, entre os

anos de 2013 e 2014.
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ADEILSON TELLES também se utilizava de HENRIQUE BARBOSA para

recolher valores devidos a investimentos que o último não tinha intermediado (DOC. 50):

“(…) Que, também com Adeilson, participou das operações com os fundos

de pensão SERPROS, REFER e POSTALIS,  entre os anos de 2013 e

2014 (...)”

(…) Que Adeilson também Ihe pediu para receber alguns valores que Ihe

eram devidos pela empresa Artplan; Que Adeilson Ihe pediu para receber

e repassar, no mesmo dia, alguns valores referentes a alguns pagamentos

feitos em relação a algumas das quais o colaborador não participou (...)”

Os  fatos  narrados  pelos  colaboradores  ALESSANDRO  LABER e

HENRIQUE  BARBOSA  são  corroborados  pela  consulta  à  agenda  de  contatos  de

ADEILSON TELLES obtida a partir da quebra do sigilo telemático de sua conta mantida

na Apple, onde foi possível identificar informações sobre HENRIQUE BARBOSA:

A extração dos dados do celular de  ADEILSON TELLES apreendido no

momento  de  sua  prisão  identificou  uma  mensagem  enviada  pelo  denunciado  a

HENRIQUE BARBOSA, via WhatsApp, em 11/04/2018, o que confirma não apenas o

relacionamento entre os denunciados, mas o contato atual:
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Ademais,  por  meio  da  quebra  do  sigilo  telemático  de  ARTHUR

MACHADO, foi possível localizar, salvo na pasta “5521981610009@s.whatsapp.net\e\4”

(telefone utilizado por  RICARDO “GRANDE”), um  print  da consulta ao Instagram de

ADEILSON TELLES por meio do qual ele comenta a foto de casamento de HENRIQUE

BARBOSA,  sendo indubitável,  portanto,  que  ATHUR MACHADO também conhecia o

operador financeiro (DOC. 51).

Durante as investigações, comprovou-se, ainda, que ARTHUR MACHADO

e  ALESSANDRO LABER efetivamente viajaram para Brasília em 17/07/2014, no voo

3026,  fileira  10,  assentos  C  e  D,  respectivamente,  para  reunião  com  ADEILSON

TELLES, a fim de tratar o acerto do pagamento de vantagens indevidas repassado a

JOÃO VACCARI,  conforme se verifica  dos documentos  enviados  pela  TAM LINHAS

AÉREAS (DOC. 52):
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Reitera-se  que,  conforme  demonstrado  acima,  o  “Fundo  de  Pensão”

POSTALIS,  dos  funcionários  dos  Correios,  foi  um  dos  maiores  investidores  das

empresas  constituídas  por  ARTHUR  MACHADO,  seja  por  meio  de  aquisição  de

debêntures seja por meio de aquisição de participações acionárias,

No  e-mail  ora  anexado,  verifica-se  que  ARTHUR  MACHADO  utilizava

ADEILSON TELLES como intermediário para suas tratativas com WAGNER PINHEIRO,

encaminhando relatório de avaliação de debêntures para análise prévia do presidente

dos Correios (DOC. 53).

Em depoimento ao MPF no dia 11 de maio de 2018, o colaborador LÚCIO

BOLONHA FUNARO narrou uma série de investimentos em “Fundos de Pensão” que

teriam ocorrido mediante pagamento de propina dividida entre os diretores das entidades

e os intermediários, citando expressamente os nomes de WAGNER PINHEIRO, JOÃO

VACCARI, ADEILSON TELLES e ARTHUR MACHADO.

Com efeito, de acordo com o colaborador,  ARTHUR MACHADO sempre

se utilizou de  ADEILSON TELLES e  WAGNER PINHEIRO para garantir investimentos

de seu interesse, sendo  ADEILSON TELLES responsável pela liquidação dos valores

(DOC. 54):

“(...)  Que  em  relação  ao  empreendimento  Apertadinho,  foi  emitido  R$
150.000.000,0 CCB da empresa Cebel que foram adquiridos por um pool
de fundos formados por Petrus, Celos, Prece; Que a propina referente ao
Prece foi dividida pelo colaborador e Cunha; Que a propina da Petrus foi
recebida por WAGNER PINHEIRO e VACCARI; Que a propina da Celus
foi recebida por SARI, diretor da Celus; Que em decorrência do escândalo
do Mensalão, o colaborador prestou depoimento na CPI dos Correios e
declarou que VACCARI era o responsável pelo recebimento da propina
dos  fundos Petrus,  Funcef  e  Previ;  Que afirmou também que  Marcelo
Sereno foi o responsável para atuar nos fundos Núcleos e Portus; Que o

97/181

JFRJ
Fls 99

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: 79730395-2-0-95-89-560512 - 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

colaborador intermediou a alienação de um shopping da Fundação Portus
para o grupo Neumarket;  Que após isso, quando passou a ter mais
intimidade com ARTHUR PINHEIRO MACHADO, soube que um dos
maiores  investidores  no  grupo  ATG  era  a  fundação  Petrus;  Que
ARTHUR PINHEIRO MACHADO sempre informou ao colaborador que
os acordos eram feitos na Petrus através de ADEILSON TELLES e
WAGNER PINHEIRO MACHADO; Que as liquidações financeiras da
propina eram efetuadas nas mãos de ADEILSON; (Grifo nosso)

Em outra passagem de seu depoimento,  LUCIO FUNARO foi categórico

ao afirmar que todos os investimentos realizados em FIPs ou mediante aquisição de

debêntures  de  empresas  vinculadas  a  ARTHUR  MACHADO ocorreram  mediante  o

pagamento  de  vantagem  indevida  para  prepostos  dos  diretores  dos  Fundos  ou

diretamente aos mesmos (DOC. 54):

“(…)  Que  em  todos  os  investimentos  feitos  no  ATG,  ALUBAM,
GALILEO  dentre  outros,  o  colaborador  tem  certeza  que  ARTHUR
PINHEIRO houve repasse para prepostos dos diretores dos Fundos
ou diretamente aos mesmos; (…) (Grifo nosso)”

Outro aspecto que reforça a suspeita de que a ligação entre  ARTHUR

MACHADO,  ADEILSON  TELLES e  WAGNER  PINHEIRO  possui  natureza  ilícita  se

refere à Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de aplicação

incorreta  dos  recursos  e  de  manipulação  na  gestão  de  fundos  de  previdência

complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e

2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes.

Ressalta-se que eram apurados investimentos que tiveram performance

insatisfatória com reflexos na rentabilidade e consequente impacto no déficit do Fundo

PETROS, que foi presidido por WAGNER PINHEIRO entre 2002 e 2010.

ARTHUR  MACHADO foi  objeto  no  REQ  165/2015  CPIFUNDO,  dos

Deputados  Hissa  Abrahão  (PPS-AM)  e  Carmen  Zanotto  (PPS-SC),  para  prestar

esclarecimentos acerca das denúncias de participação em esquema criminoso de desvio

de recursos dos fundos de pensão “POSTALIS” (Correios) e “PETROS” (Petrobras).
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Todavia,  aludida  convocação  nunca  ocorreu  e  o  nome  de  ARTHUR

MACHADO sequer foi citado no relatório final.  WAGNER PINHEIRO não compareceu

para prestar esclarecimentos na CPI, apesar de seu objeto versar sobre irregularidades

praticadas durante a sua gestão.

Quanto  ao  episódio,  o  colaborador  LÚCIO  FUNARO revelou  que  foi

acertado  pagamento  de  propina  para  evitar  a  convocação  e  citação  WAGNER

PINHEIRO na CPI dos “Fundos de Pensão”, revelando a preocupação que o empresário

tinha de que os aportes em empresas de seu interesse viessem a ser prejudicados em

virtude da supracitada convocação (DOC. 54):

“(…)  Que quando  WAGNER PINHEIRO  assumiu a  presidência  dos
Correios,  esse  se  alinhou  com  ANTÔNIO  CONQUISTA e  ARTHUR
PINHEIRO MACHADO continuou a ter negócios com o mesmo; Que
tal fato pode ser comprovado pelo pedido feito pelo ARTHUR para
que o colaborador interviesse junto ao relator da CPI dos Fundos de
Pensão para que WAGNER PINHEIRO e ANTÔNIO CONQUISTA não
fossem convocados para depor  na CPI;  Que para  conseguir  chegar
uma  solução  eficiente  para  ARTHUR,  procurou  o  advogado  MARCOS
JOAQUIM  GONÇALVES  por  indicação  de  EDUARDO  CUNHA,  pois
CUNHA lhe explicou que não indicou ninguém de sua confiança para a
relatoria da CPI e, portanto, não tinha como intervir em favor de ARTHUR,
mas que MARCOS JOAQUIM poderia fazê-lo; Que o advogado indicado
ajudou o colaborador; Que a propina paga para a não convocação e não
citação no relatório final foi dividida entre o colaborador e seus parceiros,
ARTHUR e MARCOS JOAQUIM; Que MARCOS JOAQUIM distribuiu para
os  membros  da  CPI;  Que  JÚNIOR,  doleiro  de  Brasília,  a  mando  do
colaborador  também  realizou  liquidação  de  valores  de  propina  na
residência  de  MARCOS  JOAQUIM,  localizada  no  Lago  Sul,  em
decorrência do não indiciamento dos acima citados na CPI dos Fundos;
Que acredita que ARTHUR tomou essa atitude para, posteriormente,
vender mais produtos financeiros de suas empresas ou coligadas
tanto  para  Petrus  quanto  para  Postalis;  Que  esse  pagamento  de
propina aconteceu em 2015 (...)”

A quebra  do  sigilo  telemático  de  ARTHUR  MACHADO  revelou  que  o

empresário  acompanhava  detidamente  os  andamentos  da  CPI  e  as  respectivas

convocações,  demonstrando insatisfação quanto ao item 71 que tinha como objeto a

“convocação dos Senhores Lício da Costa Raimundo e Thaís Gaudino Brescia, Diretor e

Coordenadora  de  Investimentos,  respectivamente  da  Empresa  PETROS -  Fundação
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Petrobrás de Seguridade Social, para que venham explicar sua relação com o Banco

BVA suas coligadas" (DOC. 55).

Quanto ao ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores  JOÃO VACCARI,

destaca-se que o denunciado é alvo de diversas investigações conduzidas pela Força-

Tarefa da Lava Jato de Curitiba, inclusive com denúncias já ajuizadas, pelo fato de ser

um  dos  principais  operadores  financeiros  da  propina  destinada  ao  PT  pelo  Grupo

Odebrecht em detrimento da Petrobras.

Além de exigir vantagens ilícitas, JOÃO VACCARI é acusado de orientar a

forma como os valores deveriam ser pagos por meio de diversas técnicas de lavagem de

dinheiro, a fim de ocultar a origem criminosa dos recursos, que posteriormente seriam

repassados a pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores.

No  que  tange  à  sua  atuação  perante  as  Entidades  Fechadas  de

Previdência Complementar, o relatório final da CPI dos “Fundos de Pensão” aprovado

pela Câmara dos Deputados que teve como objeto de investigação a malversação de

recursos  financeiros  da  FUNCEF,  PREVI,  POSTALIS  e PETROS aponta JOÃO

VACCARI como articulador central da “relação promíscua entre os fundos de pensão, a

Bancoop e o grupo OAS”.

Consoante  destacado  no  relatório  final,  os  termos  de  colaboração

premiadas  de  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO e  os  depoimentos  de  CARLOS

ALBERTO PEREIRA DA COSTA e ALBERTO YOUSEFF indicam que JOÃO VACCARI

atuou influenciando Diretores da Petrobras em busca de vantagens indevidas e indicam

a possibilidade de ter influenciado da mesma forma diretores da PETROS e da FUNCEF:

“O  conjunto  apurado  indica  também  a  possibilidade  de  ter  existido
influência  política  nas  decisões  da  PETROS  e  da  FUNCEF para  que
investissem na Sete Brasil. Apontam para isso os depoimentos de Alberto
Youseff,  Carlos  Alberto  Pereira  da  Costa  e  o  termo  de  colaboração
premiada de Pedro José Barusco Filho, nos quais surgem indícios, ainda
que mínimos com relação a FUNCEF, de que o Sr. João Vaccari Neto,
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, atuava diretamente junto àquelas
Fundações.  Segundo a colaboração premiada do Sr.  Pedro Barusco,  o
Partido  dos  Trabalhadores  foi  o  principal  beneficiado  pelas  propinas
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recebidas dos contratos da Sete Brasil Participações S/A para construção
das sondas. Não é demais lembrar que o Partido do Trabalhadores era e é
o  Partido  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Federal,  o  qual  indica  os
Presidentes  e  principais  Diretores  da  PETROBRAS  e  da  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL,  que,  por  sua  vez,  são  os  patrocinadores  e
indicam,  respectivamente,  os  Presidentes  e  parte  das  Diretorias  da
PETROS e da FUNCEF. Destaque-se que a PETROS e a FUNCEF foram
os Fundos de Pensão que mais investiram no FIP Sondas.”

As apurações da CPI revelaram, ainda, que  JOÃO VACCARI concorreu

para que fosse aprovado o investimento no FIP OAS Empreendimentos em detrimento

ao  patrimônio  da  FUNCEF  que  sofreu  prejuízos  na  ordem  de  R$  200.000.000,00

(duzentos milhões de reais):

“O  interesse  direto  de  João  Vaccari  Neto  na  OAS  Empreendimentos
explica  sua  possível  interferência  junto  à  FUNCEF  para  que  fosse
aprovado o investimento de R$ 500 milhões no FIP OAS pois, a despeito
de todas as limitações legais e do enorme risco envolvido nessa aplicação
decorrente da situação financeira da OAS, o Sr. Vaccari já havia contado
com a referida companhia para solucionar e por fim à Ação Civil Pública
em  que  era  pessoalmente  responsabilizado  pelos  prejuízos  aos
cooperados em razão da falência da Bancoop.”

Igualmente apurou-se a atuação de  JOÃO VACCARI na intermediação

dos aportes realizados pela FUNCEF no FIP CEVIX e no FIP RG Estaleiros, conforme

informações prestadas ao MPF por  GERSON DE MELLO ALMADA (ex-vice-Presidente

da ENGEVIX),  CRISTIANO KOK (sócio da ENGEVIX/DESENVIX) e JOSÉ ANTUNES

SOBRINHO (sócio da ENGEVIX/DESENVIX).

Segundo o depoimento do ex-presidente e sócios da ENGEVIX, MILTON

PASCOWITCH e  JOÃO VACCARI  receberam a quantia de R$ 5.953.500,00, por meio

de pagamentos simulados da  ENGEVIX ENGENHARIA S/A  à JAMP  ENGENHEIROS

ASSOCIADOS S/C, para influir na aprovação dos investimentos e nas liberações dos

aportes realizados pela FUNCEF.

Tais recursos foram destinados a  JOÃO VACCARI,  que posteriormente

repassaria ao Partido dos Trabalhadores. Os fatos em tela são objeto da ação penal
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proposta em face do denunciado e outros réus (autos n.º 0012725-45.2017.4.01.3400),

em trâmite perante a 10ª Vara Federal do Distrito Federal.

Os elementos em tela demonstram que JOÃO VACCARI atuou de forma a

influenciar  as  decisões  da  POSTALIS  e  outros  “Fundos  de  Pensão”  a  investir  nas

empresas de ARTHUR MACHADO visando a obter vantagens indevidas decorrentes dos

aportes.

No mesmo sentido, são as provas contra MARTA COERIN, que já foi alvo

de mandado de condução coercitiva na 17ª fase da Operação da Lava-Jato de Curitiba, e

é apontada, em conjunto com sua irmã gêmea MARIA COERIN, como responsável por

receber repasses direcionados ao PT33:

Conforme denúncia apresentada perante a 6ª Vara Criminal de São Paulo

referente à Operação “Custo Brasil”, MARTA COERIN também foi a pessoa indicada por

33 http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/gemeas-do-pt-sao-investigadas-como-emissarias-de-
dirceu/ 
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JOÃO  VACCARI  para  receber  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais)  em  espécie  de

MILTON PASCOWITCH provenientes dos repasses feitos pela CONSIST34 para JAMP

ENGENHEIROS ASSOCIADOS, mediante simulação de contratos.

Assim  como  informado  por  HENRIQUE  BARBOSA,  MILTON

PASCOWITCH  narra  que,  de  acordo  com  orientação  de  JOÃO  VACCARI,  MARTA

COERIN se deslocava para o Rio de Janeiro de ônibus, recebia os valores em espécie e,

em seguida, os repassava a VACCARI, conforme descrito na denúncia apresentada pelo

MPF.

Por  fim,  em  análise  dos  dados  telefônicos,  obtidos  com  autorização

judicial,  através do SITTEL,  foi  possível  identificar  que  ADEILSON TELLES mantém

contato reiterado com HENRIQUE BARBOSA e ARTHUR PINHEIRO MACHADO, além

de constarem registros de ligação de ADEILSON para o telefone cadastrado em nome

da ESPARTACUS CONSULTORIA EMPRESARIAL INSTITUCIONAL LTDA – empresa

cujo o sócio-administrador é MARCELO SERENO, outro réu da presente ação penal:

ASSINANTE TERMINAL TERMINAL ASSINANTE QUANTIDADE

ADEILSON (85115584700), 
JOICE (05299316720) e 
RACHEL (07441757711)

5521996116094 5521981343246

HENRIQUE 
(02521122700)
e 
HENRRIQUE 
(02521122700)

456

HENRIQUE (02521122700) e
HENRRIQUE (02521122700)

5521981343246 5521996116094

ADEILSON 
(85115584700)
, JOICE 
(05299316720)
e RACHEL 
(07441757711)

444

ATG AMERICAS TRADING 
GROUP SA 
(10828610000131)

5521996710181 5521996116094

ADEILSON 
(85115584700)
, JOICE 
(05299316720)
e RACHEL 
(07441757711)

302

ADEILSON (85115584700), 
JOICE (05299316720) e 

5521996116094 5521996710181 ATG 
AMERICAS 

163

34 O pagamento de propina para agentes envolvidos com o Partido dos Trabalhadores está relacionado à
contratação da empresa de tecnologia CONSIST/SWR INFORMÁTICA pelo Ministério  de  Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) para desenvolver e gerenciar software de controle de créditos consignados.
Dessa forma, eram celebrados contratos simulados entre a CONSIST e empresas indicadas por  JOÃO
VACCARI, que posteriormente seriam responsáveis por repassar os valores ao PT.
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RACHEL (07441757711)

TRADING 
GROUP SA 
(10828610000
131)

ADEILSON (85115584700), 
JOICE (05299316720) e 
RACHEL (07441757711)

5521996116094 5521968479696

CARLOS 
ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

2

ADEILSON (85115584700), 
JOICE (05299316720) e 
RACHEL (07441757711)

5521996116094 5521997534011

ADEILSON 
RIBEIRO 
TELLES 
(85115584700)

2

ESPARTACUS 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL 
INSTITUCIONAL LTDA 
(08954186000120)

552135290554 5521996116094

ADEILSON 
(85115584700)
, JOICE 
(05299316720)
e RACHEL 
(07441757711)

1

Portanto,  os  depoimentos  dos  colaboradores  ALESSANDRO  LABER,

HENRIQUE  BARBOSA e  LÚCIO  FUNARO corroborados  por  demais  elementos  de

prova colhidos durante a investigação demonstram que  ARTHUR MACHADO  se valia

recorrentemente  ao  pagamento  de  propina  a  diretores  de  “Fundos  de  Pensão”,

diretamente ou por meio de emissários, para garantir aportes em suas empresas.

Ademais, há robustos elementos que demonstram que JOÃO VACCARI e

WAGNER  PINHEIRO seriam  alguns  dos  destinatários  de  tais  recursos,  e  que  se

utilizavam do suporte de MARTA COERIN e ADEILSON TELLES, respectivamente, para

garantir o sucesso da empreitada criminosa, devendo os denunciados serem incursos

nas penas previstas nos artigos 317 e 333 do Código Penal.

Em  que  pese  os  denunciados  ALESSANDRO  LABER,  HENRIQUE

BARBOSA, JOÃO VACCARI, MARTA COERIN não serem agentes públicos, o fato de

terem  participado  dos  acertos  e  recebido  os  valores  da  propina,  ainda  que  tenham

posteriormente transferidos para os beneficiários finais, deverão ser responsabilizados

pelos crimes de corrupção a título de autoria e participação considerando o disposto no

artigo 29,  caput,  do Código Penal:  “quem, de qualquer  modo, concorre para o crime

incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
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14  –  TRÁFICO  DE  INFLUÊNCIA E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO:  PAGAMENTO  DE

PROPINA  EM  ESPÉCIE  POR  ARTHUR  MACHADO  A  RICARDO  SIQUEIRA

RODRIGUES, COM AUXÍLIO DE ALESSANDRO LABER (CONJUNTO DE FATOS 10 E

11)

No ano de 201435,  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 201436,  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).

No que se refere ao pagamento de vantagens indevidas para garantir os

investimentos do “Fundo de Pensão” SERPROS, o operador financeiro  ALESSANDRO

LABER informou que, a pedido de ARTHUR MACHADO, fez pagamentos a RICARDO

RODRIGUES, conhecido como “RICARDO GRANDE”, que possui estreita ligação com

outro  membro  da  organização  criminosa  de  SÉRGIO  CABRAL  –  o  empresário

denunciado na Operação “Unfair Play” ARTHUR SOARES (“REI ARTHUR”).

O  acusado RICARDO  RODRIGUES  seria  um  dos  responsáveis  pela

intermediação entre  “Fundos de Pensão”,  como o SERPROS, e outros empresários,

35 Ano  em  que  ocorreu  a  primeira  emissão  de  debêntures  pela  XNICE,  que  foram  adquiridas  pelo
SERPROS.
36 Ano  em  que  ocorreu  a  primeira  emissão  de  debêntures  pela  XNICE,  que  foram  adquiridas  pelo
SERPROS.
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obtendo  uma  contraprestação  em  virtude  dos  investimentos  realizados,  conforme

narrado  no Anexo 5 do acordo de colaboração premiada de  ALESSANDRO LABER

(autos n.º 0507520-86.2017.4.02.510) (DOC. 56):

“(...)  Que  sabe  dizer  que  RICARDO  SIQUEIRA  RODRIGUES
(018.287.327-70) (foto em anexo) é conhecido pela alcunha de “RICARDO
GRANDE”;  Que  “RICARDO  GRANDE”  é  a  pessoa  que  fazia  a
intermediação do fundo de pensão do SERPRO, bem como de outros,
com empresários que recebiam aportes de fundos de pensão (...)”

O colaborador cita como exemplo dos benefícios obtidos por  RICARDO

RODRIGUES  o recebimento de aproximadamente  R$ 10.000.000,00 (dez milhões de

reais) de  ARTHUR MACHADO  como contrapartida pela aquisição de debêntures da

XNICE pelo SERPROS. 

Tal  valor  foi  pago  no  próprio  escritório  de  RICARDO  RODRIGUES,

localizado na Av. Ataulfo de Paiva nº 1.251, Leblon (DOC. 56):

“(...)  Que  quando  o  grupo  de  ARTHUR  emitiu  debêntures,  que  foram
adquiridas  pela  SERPROS,  houve  uma  série  de  pagamentos  para
RICARDO em seu escritório no Leblon (Av. Ataulfo de Paiva nº 1.251);
Que tais pagamentos foram viabilizados pelo doleiro TONY; Que ARTHUR
pagou  aproximadamente  R$  10.000.000,00  a  RICARDO  em  razão  do
aporte  de  recursos  da  SERPROS;  Que,  em  regra,  o  percentual  de
vantagens indevidas pagas pelos captadores dos recursos dos fundos de
pensão era de 10% a 15% do valor investido pelo fundo de pensão; Que
RICARDO GRANDE é sócio do hotel LSH

A influência que RICARDO RODRIGUES possui em “Fundos de Pensão”

para  garantir  aportes  em  empresas  por  ele  indicadas  também  foi  destacada  pelo

colaborador LÚCIO FUNARO em seu depoimento ao MPF (DOC. 57):

“(…)  Que  RICARDO  era  a  pessoa  que  tinha  o  esquema  dentro  da
fundação; Que não se recorda qual o fundo, mas acha que foi o SEPROS
ou REFER; Que não sabe quem era o contato do RICARDO no fundo que
aportou  o  dinheiro;  Que  tem  ciência  que  RICARDO  SIQUEIRA
RODRIGUES  possuía  negócios  com  ARTHUR  PINHEIRO  MACHADO,
CRISTIAN REGO ALMEIDA, ARTUR MENEZES SOARES.”
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As declarações dos colaboradores  são ratificadas por  outros  meios  de

prova obtidos de forma autônoma. Vejamos.

Conforme  demonstrado,  a  SERPROS  realizou  duas  aquisições  de

debêntures da empresa XNICE, de ARTHUR MACHADO: 50 debêntures pelo valor de

R$ 59.942.000,00 (cinquenta e nove milhões e novecentos e quarenta e dois mil

reais) em 11/04/2014, e 20 de debêntures, pelo valor de R$ 23.196.000,00 (vinte e três

milhões e cento e noventa e seis mil reais), em 29/10/2014.

Em pesquisa à base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil

foi possível constatar que RICARDO RODRIGUES é sócio de duas empresas sediadas

no endereço citado como sendo o  local  da entrega dos valores  (Avenida Ataulfo  de

Paiva, n.º 1251), conforme relatório anexo (DOC. 58).

Ademais, o acesso aos dados telemáticos de PATRÍCIA IRIARTE, braço-

direito de  ARTHUR MACHADO, confirmou o vínculo entre o empresário e  RICARDO,

comumente chamado de “GRANDE”,  conforme se exemplifica pelos seguintes áudios

que  versam  sobre  encontros  entre  ambos:  (1)  5417ebae9a7e1e32c1f84fd549a64841

(“Media\5521996710181@s.whatsapp.net\5\4)37”  e  (2)  a2ca8eef-d6b1-4a40-8ec7-

4539eed6e2d0 (“Media\5521996710181@s.whatsapp.net\a\2”)38.

Já  nos  áudios  (3)  dd530e52-392c-4c26-84d9-41365bd0a322

(“Media\5521996710181@s.whatsapp.net\d\de”)39 (4)  fe2b5703-3380-4ac0-af77-

8f2f1c4f5f86  (“Media\5521996710181@s.whatsapp.net\f\e”)40,  ARTHUR  MACHADO

afirma para  PATRÍCIA IRIARTE  que foi RICARDO RODRIGUES  o responsável  pela

indicação da  ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,

37 Disponível  em  https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/69439/-
689489039980644934/publicLink/5417ebae9a7e1e32c1f84fd549a64841.aac 
38 Disponível  em
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/69440/1385162210919023429/publicLink/a2ca8eef-d6b1-
4a40-8ec7-4539eed6e2d0.opus 
39 Disponível  em
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/69441/5903195788770450460/publicLink/dd530e52-392c-
4c26-84d9-41365bd0a322.opus 
40 Disponível  em
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/69442/2091128394723379449/publicLink/fe2b5703-3380-
4ac0-af77-8f2f1c4f5f86.opus 
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recebendo como resposta que a indicação foi boa, mas o problema seria o “pedágio”

cobrado pelo aludido investigado.

A seguir, são transcritos os áudios (3) e (4), respectivamente:

ARTHUR MACHADO:

“(…) Quem indicou a Orla foi o Grande, sabia?”

PATRÍCIA IRIARTE:

“Então, aceito que o Grande, enfim, indicou uma parada boa. Não acho

que  só  indica  coisa  ruim  não.  Só  acho  que  vem  tudo  muito  caro.  O

pedágio...”

Repise-se,  nesse  contexto,  que  LÚCIO FUNARO afirma que  todos  os

investimentos  realizados  nas  empresas  de  ARTHUR  MACHADO foram  objeto  de

pagamento de propina (DOC. 54).

Chama  a  atenção  a  seguinte  mensagem  enviada  por  RICARDO

RODRIGUES  para  ARTHUR MACHADO,  por meio do Wickr,  e  que foi  localizada na

pasta Cloudphotolibrary de  ARTHUR  MACHADO referente  à  conta

“arthur_pmachado@icloud.com”, mantida com a Apple (imagem IMG_9141. JPG).

Relembre-se que “rirod” é a inicial do e-mail de  RICARDO RODRIGUES

(“rirod71@gmail.com”), o que confirma ser o remetente da mensagem.

Na mensagem em referência, RICARDO RODRIGUES solicita ajuda para

“lidar” com o sócio do “Tavinho”, do “Aquilla”, que, aparentemente, estava atrapalhando

os planos de “GRANDE” relacionados a Fundos de Investimento, destacando que “(…)

tem pra todo mundo” (DOC. 59):
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Em  pesquisa  livre  na  internet,  foi  possível  identificar  a  existência  do

AQUILLA  RENDA  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  IMOBILIÁRIO  –  FII  (CNPJ

14.069.202/0001-02), anteriormente denominado VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO.

Quanto  à  referência  ao  FI  Queimados,  o  laudo  de  demonstrações

financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014 indica que “No exercício de 2014, a
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Administradora e gestor decidiram, após estudos, permutar as ações da Agera Negócios

Imobiliários S.A.,  detidas pelo Fundo, por ações da Queimados Negócios Imobiliários

S.A.,  a valores de mercado,  conforme laudos de avaliação,  para adequar ao Fundo,

ativos que proporcionem rendas, um dos objetivos do Fundo.”

A gestão do fundo é da  AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA. (CNPJ

08.964.545/0001-20),  que  possui  como  sócio  OCTAVIO  PIRES  VAZ  FILHO,

possivelmente o “Tavinho” mencionado, conforme pesquisa efetuada pelo MPF (DOC.

60):

A  mensagem  acima  exemplifica  que  a  forma  como  RICARDO

RODRIGUES conduz seus negócios nos Fundos de Investimento, afastando qualquer

ameaça que possa revelar eventuais irregularidades, até mesmo porque “tem pra todo

mundo”.

A atuação de RICARDO RODRIGUES em detrimento dos interesses dos

“Fundos de Pensão” não é recente e lhe gerou, inclusive, uma condenação perante a

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no ano de 2012.

No caso supracitado, o “Fundo de Pensão” atingido foi o “PRECE” dos

funcionários da Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE), tendo sido apurado
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que  investidores  do  mercado  futuro  se  beneficiavam  das  chamadas  práticas  não

equitativas, ou seja, quando há tratamento desleal de clientes por uma corretora, em

benefício próprio ou de outros clientes.

Conforme divulgado pela imprensa, as apurações da CVM revelaram que

“(...)  o esquema gerava ajustes diários negativos (perdas) para fundos exclusivos da

Prece e ajustes positivos (ganhos) para certos clientes dessas instituições financeiras

em contratos futuros de dólar, juros e Índice Ibovespa.”41

Na  época  dos  fatos,  RICARDO  RODRIGUES  trabalhava  na  corretora

NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e foi condenado pela

imputação de ter efetuado práticas não equitativas, descritas na alínea "d" do item II42 e

vedadas pelo item I todos da Instrução CVM n° 8/79, recebendo a penalidade de multa

pecuniária no valor  de R$ 760.350,00, equivalente a duas vezes o valor  dos ganhos

obtidos.

Ainda em relação a RICARDO RODRIGUES, destaca-se que ele é cotista

do  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  PARTICIPAÇÕES  LSH  (FUNDO  DE

INVESTIMENTO  EM  PARTICIPAÇÕES  SEIS  BI  –  CNPJ15.798.354/0001-09),

investigado pelo fato de ter vendido cotas em valores superestimados para os “Fundos

de Pensão”  SERPROS e  IGEPREV-TO (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

DO ESTADO DO TOCANTINS).

O FIP LSH é um Fundo de Investimentos em Participações, instrumento

utilizado pelo investidor institucional (“Fundo de Pensão”) para adquirir,  indiretamente,

participação  acionária  em uma empresa.  Portanto,  o  FIP é  o  acionista  da  empresa,

enquanto que o “Fundo de Pensão” adquire cotas deste e não ações da empresa-alvo.

41 http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/06/cvm-multa-12-em-mais-de-r-20-
milhoes-no-caso-prece.html. Acessado em 14/10/2017.
42 “(...)
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente,
efetiva  ou  potencialmente,  um  tratamento  para  qualquer  das  partes,  em  negociações  com  valores
mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais
participantes da operação.
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Aludido  FIP,  criado  em  maio  de  2012,  tem  por  objeto  realizar  o

investimento  em ações  de emissão  da empresa LSH BARRA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS  S.A.  (CNPJ  17.250.558/0001-28),  atualmente  com  sede  na  Rua

Professor Coutinho Fróis nº 10 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.620-360,

que possui como único investimento a construção de projeto de Hotel, na Barra da Tijuca

sobre  o  qual  foi  firmado  contrato  de  operação  hoteleira  com  a  marca  Trump  –

posteriormente desfeito.

Conforme consulta à base de dados da CVM, desde 24 de maio de 2017,

o  Fundo  é  administrado  pela  ORLA  DISTRIBUIDORA  DE  TÍTULOS  E  VALORES

MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.904.564/0001-77, com sede na Rua

da Assembleia, 10, sala 2601, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Relembre-se,  que  conforme  áudio  acima  reproduzido,  a  ORLA

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A foi indicada a ARTHUR

MACHADO por RICARDO RODRIGUES.

Já a gestão se encontra a cargo da GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO

DE RECURSOS LTDA.,  inscrita  no CNPJ/MF sob nº  10.172.364/0001-02,  com sede

social na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 245, 3º andar, CEP 22440-032, na cidade do Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro43.

Trata-se de um "FIP Proprietário" (diverso do tradicional  "FIP portfólio")

com o propósito de obter as ações da companhia LSH BARRA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS S.A.,  cujo  responsável  e  gestor  na  época  de sua  constituição  era  o

empresário PAULO FIGUEIREDO FILHO. 

O  empreendimento  em comento  é  o  LSH HOTEL,  cuja  construção  foi

anunciada  em janeiro  de  2014,  em conjunto  com o  grupo  The  Trump Organization,

controlado pelo empreendedor Donald John Trump, com atuação no Brasil capitaneada

pelo Vice-Presidente Executivo de Construções e Aquisições da holding, Donald Trump

Jr.

43 Anteriormente, o Fundo era administrado pela BRB DTVM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários
S.A. e a gestão era da More Invest. Gestora de Recursos Ltda.
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Voltado inicialmente para atender à demanda dos Jogos Olímpicos Rio

2016, o Trump Hotel não ficou pronto a tempo da data do início do evento esportivo,

tendo sido inaugurado ainda em obras44, o que representou significativo prejuízo para

seus investidores diante do cancelamento de diversas reservas, inclusive pelo COMITÊ

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016.

Conforme demonstrativos apresentados pelos “Fundos de Pensão”, o FIP

LSH recebeu significativos investimentos tanto do  SERPROS quanto do IGEPREV-TO,

operações estas consideradas temerárias pelo alto risco que envolviam.

Em  relação  ao  SERPROS,  o  valor  atualizado  da  participação  é  de

aproximadamente  R$ 77 milhões para 2015 e  R$ 89 milhões para 2016,  conforme

Relatório  Anual  de  Informações  (RAI)  de  2016,  disponível  em

http://www.serpros.com.br/wp-content/uploads/2017/06/rai_2016_publica_30_061.pdf: 

Já o  IGEPREV – TO  teria realizado um aporte no valor total  de  R$ 35

milhões, em 07/08/2014, passando a ter 15,56% em relação ao patrimônio líquido do

respectivo Fundo.

Destaca-se que, além de cotista do FIP LSH, RICARDO RODRIGUES era

um dos sócios da própria LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  o

que  gerou  questionamento  do  SERPROS acerca  de  eventual  conflito  de  interesses,

gerando uma ríspida resposta do investigado, conforme se verifica de e-mail que possuía

ARTHUR SOARES (“REI ARTHUR”) em cópia e foi obtido a partir da quebra do sigilo

telemático autorizado por esse Juízo nos autos n.º 0505267-28.2017.4.02.5101 (DOC.

61):

44 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1806714-hotel-de-donald-trump-no-rio-e-aberto-ainda-em-
obras.shtml. 
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A) RELATÓRIOS DO COAF E DA RECEITA FEDERAL

A atuação de RICARDO RODRIGUES em detrimento dos interesses dos

“Fundos  de  Pensão”  também  lhe  proporcionou  vantagens  pessoais  em  valores

exorbitantes,  o  que gerou,  inclusive,  comunicação por  parte  do COAF e da  Receita

Federal em relação ao FIP LSH.

O  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  COAF  -  RIF  n.º

27250.3.3391.4803 com dados a respeito do FIP LSH (DOC. 62),  também ratifica as

informações  prestadas  pelo  colaborador  ALESSANDRO  LABER  no  sentido  de  que

RICARDO RODRIGUES possuía ingerência nos investimentos realizados pelos “Fundos

de Pensão”,  beneficiando-se das aludidas operações que possuem fortes indícios de

terem sido realizadas em detrimento do interesse das instituições.
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A propósito,  oportuno  transcrever  o  seguinte  trecho  do  RIF  que  versa

sobre a disparidade no valor das cotas de 2013 (R$ 1.000,00) para 2014 (R$ 43.160,68)

quando  elas  foram  adquiridas  pelos  “Fundos  de  Pensão”,  acarretando  grande

rentabilidade para os cotistas, especialmente RICARDO RODRIGUES (DOC. 43, página

02):

No seguinte trecho é narrada a distribuição inicial das cotas, sendo que

apenas os cotistas RICARDO RODRIGUES, PAULO FIGUEIREDO e B INVEST teriam

adquiridos cotas no valor de R$ 1.000,00 em uma oferta privada, quando o Fundo ainda

era administrado pela corretora PLANNER.

Em junho de 2013, o Fundo passou a ser administrado pela BRB DTVM,

que, em julho de 2013, deu continuidade à oferta CVM 476 que já estava em curso

(DOC. 62, páginas 02 e 03):
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Durante  o  processo  de  venda,  as  cotas  sofreram variação  oriunda  de

avaliações do projeto do Hotel, ativo alvo do Fundo, com o aumento do valor da cota na

carteira do Fundo, gerando rentabilidade para os cotistas. Ato contínuo, alguns cotistas

negociaram suas cotas no mercado secundário, obtendo significativo lucro.

Nesse  sentido,  destaca-se  as  operações  efetuadas  por  RICARDO

RODRIGUES  que foram realizadas por meio da conta da BRB DTVM e não pela sua

conta,  sem  que  tenha  existido  autorização  expressa  para  tal,  além  da  evidente

disparidade entre o valor da cota inicialmente comercializada e o valor quando da Oferta

CVM 476, o que gerou a comunicação de operação suspeita originada do mercado de

valores mobiliários.
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Veja-se, a seguir  os valores recebidos por  RICARDO RODRIGUES  em

tais operações (DOC. 62, página 03):

A  utilização  dos  “Fundos  de  Pensão”  como  a  principal  fonte  de

capitalização de recursos para o empreendimento LSH BARRA por meio da atuação de

RICARDO  RODRIGUES também  é  comprovada  pelo  seguinte  e-mail  obtido  com  a

quebra do sigilo telemático de ARTHUR SOARES no qual se verifica que as “soluções”

encontradas  para  agilizar  as  obras  foram  a  emissão  de  novas  debêntures  e  a

possibilidade do “SERPROS” aportar novos valores, vejamos45 (DOC. 63):

45 E-mail  obtido  na  quebra  do  sigilo  telemático  autorizado  por  esse  Juízo  nos  autos  n.º  0505267-
28.2017.4.02.5101
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O  RIF  27250.3.3391.4803 (DOC.  62)  também  indica  uma  série  de

operações financeiras suspeitas e  movimentação de recursos em espécie em valores

substanciais.

Em  resumo,  RICARDO  RODRIGUES constou  em  comunicações  de

operações suspeitas  em suas contas  ou  tituladas  por  terceiros  no  valor  total  de  R$

283.194.811,62,  (duzentos e oitenta e três milhões, cento e noventa e quatro mil,

oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos) entre 2009 e 2017, sendo (DOC.

62, página 04):

a) R$  85.566.857,00 (oitenta  e  cinco  milhões,

quinhentos  e  sessenta  e  seis  mil,  oitocentos  e  cinquenta  e  sete

reais) do mercado de valores mobiliários, 

b) R$ 193.227.954,62 (cento e noventa e três milhões,

duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e
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sessenta  e  dois  centavos)  do  segmento  do  Sistema  Financeiro

Nacional; e

c) R$  4.400.000,00 (quatro  milhões  e  quatrocentos

mil reais) em espécie.

Vejamos algumas dessas operações suspeitas:

a)  Segundo o relatório do COAF,  RICARDO RODRIGUES

constou  de  comunicação  de  operação  suspeita  ocorrida  na  conta  de  nº  029935,

agência/CNPJ 4506 do Banco Itaú, localizada no Rio de Janeiro, no valor total de  R$

97.661.097,00 (noventa e sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil, noventa e

sete reais) entre 01 de março e 31 de agosto de 2016.

A conta apresentou movimentação expressiva no mês de agosto de 2016

com TEDs do Banco de Brasília (BRB), sendo efetuadas doações eleitorais, bem como

emissão de cheques pagos com indícios de fracionamentos.
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Para o período os créditos foram realizados montante de R$ 49.039.972,

havendo elevada movimentação em agosto, quando o total dos créditos nesse mês foi

de R$ 31.900.000,00, sendo efetuados a maior parte por meio de TEDs do Banco de

Brasília (R$ 47.801.541,00) e transferência da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários

(R$ 1.052.265,09).

Os  débitos,  para  o  mesmo  período,  somaram  R$  48.621.125,00,

destinados  a  aplicações  financeiras  (R$  26.296.413,00),  operações  de  câmbio  para

aumento de capital em empresas no exterior (R$ 9.638.000,00), TEDs (R$ 5.486.845,00)

e transferências (R$ 3.851.905,00) e pagamento de cheques (1.557.638,00), em parte

com indícios de fracionamentos:

b)  RICARDO  RODRIGUES  também  constou  em  comunicação  de

operação suspeita ocorrida na conta de nº 22944,  agência/CNPJ nº 0001,  do Banco

BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A., em São Paulo, no valor total de R$

10.000.000,00  (dez  milhões) devido  a  movimentação,  via  conta  destinada

exclusivamente a liquidação de ajustes e de operações em sistemas de compensação e

de liquidação de operações autorizadas pelo Banco Central do Brasil na titularidade de

Flit Cedar Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado:

c) RICARDO  RODRIGUES também  constou  de

comunicações de operações em espécie, entre os anos de 2009 e 2016, no valor total de
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R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil  reais),  conforme informações

constantes  às  fls.  31/36  do  RIF  (DOC.  62).  Exemplifica-se  por  meio  das  seguintes

operações:
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Por meio da IPEI Nº: RJ20170082 (DOC. 64), a Receita Federal destaca

que ocorreram significativos acréscimos patrimoniais  de  RICARDO RODRIGUES nos

anos-calendários 2011, 2012 e 2016, da ordem de R$ 11,5 milhões, R$ 13,3 milhões e

R$ 27,7 milhões, respectivamente, com possível omissão de receita em 2014 na ordem

de R$ 738 mil.

Ressalta-se que no ano-calendário 2016 o item classificado como “Quotas

ou  quinhões  de  capital”  teve  um  acréscimo  de  R$  17,65  milhões referentes  à

participação  na  empresa  SAGA  MANAGEMENT  LTD,  sediada  nas  Ilhas  Virgens

Britânicas  e  de  R$ 3,83  milhões referentes  a  participação  na  empresa  BULLRUSH

INTERNATIONAL, sediada nas Ilhas Cayman.

Relativamente  à  movimentação  financeira,  ela  foi  superior  aos

rendimentos  declarados  nos  anos-calendários  2014  e  2016  em  2,42  e  2,23  vezes,

respectivamente,  sendo  que,  “(…)  em  2016,  ano  em  que  declarou  ter  saído

definitivamente do país, teve movimentação  financeira muito expressiva, da ordem de

R$ 116,5 milhões, para um rendimento declarado de R$ 52 milhões.”
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Ainda  de acordo com a IPEI Nº: RJ20170082 (DOC. 64), o denunciado

declarou no ano-calendário de 2016 ganho de capital resultado das alienações de suas

participações no FIP LSH por mais de R$ 58 milhões, com 6418% de valorização, em

3 anos:

“O  Ganho  de  Capital  declarado  é  resultado  das  alienações  de  suas
participações no FIP LSH. Conforme dados de sua DIRPF, as 870 quotas
deste FIP foram adquiridas em 10/04/2013 por R$ 900 mil, entretanto em
meados  de  2016,  foram  alienadas  por  mais  de  R$  58  milhões,  com
impressionantes  6418%  de valorização,  em apenas 3  anos.  (Grifos  no
original)”

A  tabela  a  seguir  reproduzida  demonstra  os  valores  auferidos  por

RICARDO RODRIGUES nas operações em comento:
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Diante  do  conjunto  probatório  apresentado,  existe  lastro  firme  que

corrobora  a  narrativa  dos colaboradores  ALESSANDRO LABER e  LÚCIO FUNARO,

restando configurado o crime de tráfico de influência por RICARDO RODRIGUES.

Os acusados ARTHUR MACHADO e ALESSANDRO LABER igualmente

devem  ser  responsabilizados  pela  participação,  em  conjunto  com  RICARDO

RODRIGUES,  no  crime  de  tráfico  de  influência,  em razão  das  propinas  pagas  para

assegurar os investimentos do SERPROS.

Por fim, plenamente configurado, de igual forma, o delito de lavagem de

dinheiro na ocultação e dissimulação dos valores repassados em espécie por ARTHUR

MACHADO e ALESSANDRO LABER a RICARDO RODRIGUES.
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15  –  TRÁFICO  DE  INFLUÊNCIA E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO:  PAGAMENTO  DE

PROPINA  EM  ESPÉCIE  POR  ARTHUR  MACHADO  A  CARLOS  PEREIRA

(“GANDOLA”), COM AUXÍLIO DE ALESSANDRO LABER E GANDOLA (CONJUNTO

DE FATOS 12 E 13)

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).

No  ano  de  2014,  CARLOS PEREIRA,  conhecido  como  “GANDOLA”,

recebeu três entregas de  R$ 400.000,00  (quatrocentos mil  reais)  em uma residência

localizada no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, totalizando a quantia de R$

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Posteriormente,  em  2015,  “GANDOLA”  se  mudou  para  o  condomínio

Península, também localizado no bairro da Barra da Tijuca, local onde recebeu quatro

entregas  de  R$ 50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  conforme  orientação  de ARTHUR
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MACHADO, o que importou no fornecimento do valor total de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais).

Por fim, “GANDOLA” foi o destinatário do valor de R$ 34.400,00 (trinta e

quatro mil e quatrocentos reais) sacado da conta mantida por ALESSANDRO LABER na

Caixa Econômica Federal.

Transcreve-se, a seguir, as declarações prestadas pelo colaborador (DOC.

56)  referente  ao  Anexo  5  do  acordo  de  colaboração  premiada  (autos  n.º0507520-

86.2017.4.02.510):

“Que  conheceu  “GANDOLA”  por  meio  de  ARTHUR  MACHADO;  Que
ARTHUR afirmava que GANDOLA era muito ligado ao fundo de pensão
do SERPRO; Que por volta de 2014 o colaborador acompanhou ARTHUR
a uma entrega de dinheiro, no valor aproximado de R$ 400.000,00, em
uma residência na Barra da Tijuca que seria de GANDOLA; Que a referida
residência ficava atrás do Shopping Barra Garden; Que por pesquisas na
internet conseguiu localizar a referida casa, como sendo a que consta em
folha impressa;  Que depois  da referida entrega feita  em conjunto com
ARTHUR o colaborador  ainda fez mais  duas entregas no valor  de R$
400.000,00 a GANDOLA no mesmo endereço;  Que a referida casa foi
vendida,  tendo  GANDOLA se  mudado  para  o  condomínio  Península,
também na Barra da Tijuca; Que no condomínio Península o colaborador
fez cerca  de  três  ou  quatro  entregas  no  ano  de  2015  para  efetuar  o
pagamento de advogados de GANDOLA; Que, salvo engano, as entregas
eram no valor de R$ 50.000,00; (...) 

“(…)  Com relação à  entrega  de  valores  realizada  ao  senhor  CARLOS
ALBERTO VALADARES PEREIRA (GANDOLA), informa que o saque foi
feito na data de 07/07/16, no valor de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e
quatrocentos reais)”

Prosseguindo em suas declarações,  ALESSANDRO LABER deixa claro

que  a  razão  para  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  “GANDOLA”  seria  uma

contrapartida aos aportes de recursos do “Fundo de Pensão” SERPROS nas empresas o

grupo de ARTHUR MACHADO (DOC. 56): 

“(...)  Que os  pagamentos  a  GANDOLA eram feitos  em contrapartida  a
aportes  de recursos  da SERPROS no  grupo  de  ARTHUR MACHADO;
Que  o  colaborador  ouviu  que  o  dinheiro  entregue  a  GANDOLA  era
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destinado a um grupo de pessoas; Que consegue reconhecer CARLOS
ALBERTO  VALADARES  PEREIRA  (861.847.337-53)  (foto  em  anexo),
como sendo a pessoa de GANDOLA; (...)”

A intermediação  e  influência  de  “GANDOLA”  em  “Fundos  de  Pensão”

também foi  confirmada pelo colaborador  HENRIQUE BARBOSA no Anexo 1 de sua

colaboração premiada (DOC. 50):

“Que Carlos Aberto Valadares (GANDOLA) tinha contato na SERPROS

(...)” 

Corrobora as declarações dos colaboradores  ALESSANDRO LABER e

HENRIQUE BARBOSA a  grande  quantidade  de dinheiro  depositada  em espécie  na

conta-corrente  de  “GANDOLA”,  conforme  se  extrai  dos  dados  bancários  obtidos

judicialmente na cautelar n.º 0507695-80.2017.4.02.5101.

De  acordo  com  as  informações  obtidas  após  a  quebra  bancária,

“GANDOLA” recebeu uma centena de depósitos em espécie em sua conta-corrente,

totalizando R$   612.812,13 no período de 2011 a 2017. 

O acesso ao e-mail  de  RICARDO RODRIGUES autorizado por esse d.

Juízo,  por  sua  vez,  revelou  o  seu  vínculo  com  o  investigado  “GANDOLA”, sendo

RODRIGUES, inclusive, seu fiador.

O relacionamento entre ambos também diz respeito aos investimentos a

serem  realizados  pelo  SERPROS,  ratificando  as  declarações  dos  colaboradores  no

sentido de que os acusados possuíam ingerência no aludido “Fundo de Pensão”.

Destaca-se a mensagem eletrônica enviada por  RICARDO RODRIGUES

(“rirod71@gmail.com”)  para  o  e-mail  institucional  de  “GANDOLA”

(“presidencia@fenadados.org.br”),  em  30/03/2012,  solicitando  que  o  material  anexo

fosse encaminhado para ELOIR  “(…) para ele ver  se eh viavel? Se for  eu marco a

apresentacao” (DOC. 65):
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Anexo ao e-mail foi fornecido material sobre o Fundo de Investimento em

Direitos  Creditórios  Trendbank  Banco  de  Fomento  Multisetorial  (FIDC  Trendbank

Multisetorial  /Fundo), sendo muito provável que “ELOIR” seja  ELOIR COGLIATTI,  ex-

Diretor de Investimentos do SERPROS, no período de março de 2011 a maio de 2015,

que,  inclusive,  teve bens  bloqueados  por  determinação do  interventor  do “Fundo  de

Pensão”

“O interventor  do  Serpros,  Walter  de Carvalho  Parente,  comunicou  ao
mercado a “indisponibilidade de bens” dos ex-diretores e ex-conselheiros
da fundação. A comunicação foi realizada por meio de edital publicado em
jornal de grande circulação. A medida é prevista pela Lei Complementar
109,  de  2001  e,  segundo  comunicado  emitido  pela  Associação  dos
Participantes  e  Assistidos  do  Serpros  (Aspas),  foi  realizada  de  forma
regular.

O procedimento não deve ser interpretado, portanto, como um “julgamento
de eventuais responsabilidades” desses profissionais, conforme esclarece
a  nota,  publicada  no  site  da  associação.  Ao  todo,  tiveram  os  bens
bloqueados 17 ex-conselheiros e ex-dirigentes, dentre eles o ex-diretor-
presidente André Luis  Azevedo Guedes,  o  ex-diretor  de Investimentos,
Eloir  Cogliatti,  a  ex-diretora  de  Administração,  Katia  Cristina  da  Costa
Muniz, e o ex-diretor de Seguridade, Silvio Michelutti.”46

O ponto de contato com ARTHUR MACHADO também restou evidenciado

pela mensagem eletrônica enviada por RICARDO RODRIGUES  a “GANDOLA”  com

matéria do site “Relatório Reservado (www.relatorioreservado.com.br)” destacando que

SERPROS e POSTALIS ditariam o ritmo da “nova bolsa de valores” (DOC. 66).

46 http://www.investidorinstitucional.com.br/index.php/br/investidoronline/13655-ex-dirigentes-do-serpros-
tem-bens-bloqueados.html?tmpl=component&print=1&page= 
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Em seu depoimento perante a Polícia Federal,  “GANDOLA”  afirma que

não utiliza e-mail,  sendo este administrado pela sua secretária,  o que não se afigura

verossímil  ao  se  constatar  que  por  meio  da  mesma conta  eletrônica  encaminhou  a

RICARDO RODRIGUES matéria jornalística sobre um evento organizado por ele (DOC.

67) que premiou o Vasco47.

Ainda em seu depoimento,  “GANDOLA” afirma que conhece  ARTHUR

MACHADO por ele ser mestre em jiu-jitsu e que eventualmente liga para falar com ele

sobre política.

Ocorre que,  ouvido pela Polícia Federal,  MAURICIO PINTO DA SILVA,

motorista  de  ARTHUR  MACHADO e  indicado  por  ALESSANDRO  LABER como  a

pessoa que o acompanhou no saque acima destacado, afirmou que “GANDOLA” lhe foi

apresentado por ARTHUR como sendo seu amigo e que já levou o empresário em mais

de uma oportunidade a encontros com o mesmo:

“(…) QUE já ouviu falar em MARCELO SERENO e GANDOLA e chegou a
ser apresentado por ARTHUR MACHADO como sendo seus amigos em
algum  almoço  ou  cafeterias  em  que  eles  se  encontravam;  QUE  em
relação a GANDOLA, se recorda de haver levado ARTHUR MACHADO ao
seu  encontro  em  um  campo  de  futebol  society,  que  acredita  ser
pertencente a GANDOLA na Barra da Tijuca e em outra ocasião em que
foi  buscar  ARTHUR MACHADO quando eles caminhavam nas ruas do
Leblon (...)”

Em seu depoimento, MAURICIO PINTO DA SILVA confirmou, ainda, que

acompanhou  ALESSANDRO LABER à Caixa Econômica Federal para retirada de um

pacote e posteriormente fez a entrega a uma pessoa em uma rua no bairro do Leblon,

corroborando a alegação do colaborador:

“QUE  ARTHUR  MACHADO  solicitou  que  o  declarante  atendesse  aos
pedidos de ALESSANDRO LABER naquele dia; QUE nesse dia, pegou
ALESSANDRO LABER na sua casa (Av. Lucio Costa), levou ao banco,
que acredita ser a Caixa Econômica Federal no Shopping Downtown na
Barra da Tijuca, local em que ele pegou um pacote lacrado na agência

47 Frise-se que o denunciado foi assessor especial da Presidência do Vasco na gestão de Eurico Miranda no
clube  (https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2018/04/13/preso-na-lava-jato-era-ex-assessor-de-
eurico-e-tinha-influencia-no-vasco.htm?cmpid=copiaecola) 
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bancária;  QUE  apesar  de  lacrado,  o  pacote  parecia  ser  dinheiro,
acrescentando  que  estava  saindo  da  agência  bancária;  QUE  levou
ALESSANDRO LABER novamente para sua residência, quando solicitou
que o pacote retirado do banco fosse entregue à pessoa no Leblon; QUE
após o fato, comunicou a ARTHUR MACHADO que já havia atendido a
ALESSANDRO LABER e voltou a cumprir sua jornada de trabalho; QUE
ARTHUR MACHADO não perguntou detalhes do que havia feito (...)

(…)

QUE nunca fez entregas  de qualquer espécie a ALESSANDRO LABER,
mas já fez entrega de um pacote a pedido de ALESSANDRO LABER em
um endereço na Avenida Ataulfo de Paiva, proximo às Lojas Americanas e
à banca de jornal Piauí; QUE a entrega foi realizada na rua, sendo que
ALESSANDRO LABER forneceu a placa de seu veículo para a pessoa
procurar o declarante. (...)”

O relacionamento de  ARTHUR MACHADO com “GANDOLA” e o receio

de que ele pudesse falar “mais do que deve” ficou mais nítido na mensagem de voz que

ele  encaminhou  para  PATRÍCIA  IRIARTE (arquivo  269a2149-fe3e-41c2-b6dd-

cb3d6b710d3748), via WhatsApp, e cujo o teor é a seguir reproduzido:

“Oi. Sobre a mensagem do Newman … É … Eu acho que tem que ligar
para o André antes e conversar e explicar, mas não fala da situação da
companhia como um todo. Não apavora o cara não,  porque isso então
pode  chegar  no  Gandola  e  o  cara  pode  falar  mais  do  que  deve,
entendeu? É… A gente tem que dar uma suavizada na conversa. Falar
que vai suspender por um tempo … É … Em função dos resultados terem
sido  ruins  esse ano.  Tem que  ser  alguma coisa  assim.  Por  causa  da
inadimplência. Tem que ter alguma historinha aí. Pensa numa historinha
mais suave. E aí, quem é mais do Conselho? Eu e Maria tamu aqui, falo
com ela. Aí vê quem mais é, tá? Para a gente ver.  Me avisa aí. (Grifo
nosso)”

O  vínculo  subjetivo  entre  os  acusados  é  comprovado  também  pelos

registros de ligações telefônicas entre “GANDOLA”, Roberto Siqueira Rodrigues (irmão

de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES),  ARTHUR PINHEIRO MACHADO, ADEILSON

TELLES e HENRIQUE SANTOS BARBOSA. 

48 Áudio  disponível  em:
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/69483/2847990407332711853/publicLink/269a2149-fe3e-
41c2-b6dd-cb3d6b710d37.opus.
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Conforme os dados obtidos por autorização judicial constante do SITTEL

nos autos n.º 0507695-80.2017.4.02.5101, há intenso contato entre eles, confirmando as

informações  prestadas  pelos  colaboradores  ALESSANDRO  LABER e  HENRIQUE

BARBOSA:

ASSINANTE TERMINAL TERMINAL ASSINANTE QUANTIDADE

CARLOS  ALBERTO
VALADARES
PEREIRA
(86184733753)

5521968479696 5521981610009

ROBERTO
SIQUEIRA
RODRIGUES
(22903666768)

2011

ROBERTO SIQUEIRA
RODRIGUES
(22903666768)

5521981610009 5521968479696

CARLOS
ALBERTO
VALADARES
PEREIRA
(86184733753)

530

CARLOS  ALBERTO
VALADARES
PEREIRA
(86184733753)

552168479696 5521981610009

ROBERTO
SIQUEIRA
RODRIGUES
(22903666768)

489

ROBERTO SIQUEIRA
RODRIGUES
(22903666768)

5521981610009 552168479696

CARLOS
ALBERTO
VALADARES
PEREIRA
(86184733753)

254

CARLOS ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

5521968479696 5521996710181

ATG AMERICAS 
TRADING GROUP
SA 
(10828610000131)

154

HENRIQUE 
(02521122700) e 
HENRRIQUE 
(02521122700)

5521981343246 5521968479696

CARLOS 
ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

66

HENRIQUE 
(02521122700) e 
HENRRIQUE 
(02521122700)

5521981343246 552168479696

CARLOS 
ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

55

CARLOS ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

5521968479696 5521981343246

HENRIQUE 
(02521122700) e 
HENRRIQUE 
(02521122700)

49

ATG AMERICAS 
TRADING GROUP SA
(10828610000131)

5521996710181 5521968479696

CARLOS 
ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

25

CARLOS ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

552168479696 5521981343246

HENRIQUE 
(02521122700) e 
HENRRIQUE 
(02521122700)

23

CARLOS ALBERTO 
VALADARES 

552168479696 5521996710181 ATG AMERICAS 
TRADING GROUP

11
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PEREIRA 
(86184733753)

SA 
(10828610000131)

CARLOS ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

5521976262318 5521981610009

ROBERTO 
SIQUEIRA 
RODRIGUES 
(22903666768)

6

ROBERTO SIQUEIRA
RODRIGUES 
(22903666768)

5521981610009 5521976262318

CARLOS 
ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

4

ATG AMERICAS 
TRADING GROUP SA
(10828610000131)

5521996710181 552168479696

CARLOS 
ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

3

CARLOS ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

5521991839965 5521981610009

ROBERTO 
SIQUEIRA 
RODRIGUES 
(22903666768)

3

ADEILSON 
(85115584700), 
JOICE (05299316720)
e RACHEL 
(07441757711)

5521996116094 5521968479696

CARLOS 
ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

2

CARLOS ALBERTO 
VALADARES 
PEREIRA 
(86184733753)

5521968479696 552135127160

NOVINVEST 
CORRETORA DE 
VALORES 
MOBILIARIOS 
LTDA. 
(43060029000171)

1

Os  dados  fiscais  de  “GANDOLA” e  sua  esposa,  SABRINA  DE

ASSUMPÇÃO DE AGUIAR VALLIM, foram analisados no IPEI Nº: RJ20180007 (DOC.

68), concluindo a Receita Federal pela presença de “indícios de variação patrimonial

a descoberto para o casal nos anos de 2011, 2013, 2014 e 2015, supondo-se como

causa os valores despendidos e comprovados por notas fiscais sem lastro em

origens declaradas à Receita Federal do Brasil.” (Grifos no original):

Ano
Calend.

Variação
Patrimonial
Ajustada 

(M)

Total de
Dispêndios e

Ajustes 
(L) 

Total de
Rendimentos 

(D) Resultado = (M)+(L)-(D)

2011 102.993,12 115.809,39 131.353,87 87.448,64

2012 239.284,42 205.558,23 489.596,06 -44.753,41

2013 122.045,60 444.091,78 350.163,32 215.974,06

2014 348.729,82 657.357,38 320.407,36 685.679,84

2015 -91.750,00 393.664,94 289.358,54 12.556,40

2016 -166.649,08 330.033,25 189.922,18 -26.538,01
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O ano de 2014 apresenta uma relação de movimentação de recursos em

conta muito superior aos anos anteriores, sendo que parte desses valores foi associada

pela ocultação de imóvel em Brasília (RODOVIA CONDOMÍNIO VIVENDAS BELA VISTA

CASA 38, MODULO G, Brasília-DF) e do valor obtido com a sua operação de venda, no

valor total de R$ 1.168.500,00. 

Por  fim,  salienta-se  que  “GANDOLA” é  Presidente  da  Federação

Nacional  dos  Empregados  em  Empresas  e  Órgãos  Públicos  e  Privados  de

Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares (FENADADOS)49 e, desta

forma,  defende  os  interesses da categoria,  podendo  exercer  influência  nas decisões

tomadas.

15  –  TRÁFICO  DE  INFLUÊNCIA E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO:  PAGAMENTO  DE

PROPINA EM  ESPÉCIE  POR  ARTHUR  MACHADO  A MARCELO  SERENO,  COM

AUXÍLIO DE ALESSANDRO LABER (CONJUNTO DE FATOS 12)

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

(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

49 http://fenadados.org.br/pagina/index/id/4284. 

133/181

JFRJ
Fls 135

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: 79730395-2-0-95-89-560512 - 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

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).

No  Anexo  03  do  acordo  de  colaboração  premiada  celebrado  com

ALESSANDRO LABER (autos n.º 0507518-19.2017.4.02.5101) são narradas entregas

de  recursos  para  MARCELO  BORGES  SERENO,  no  valor  total  de  R$  900.000,00

(novecentos mil reais), de acordo com a determinação de ARTHUR MACHADO (DOC.

69):

“Que aproximadamente em 2013/2014 conheceu MARCELO SERENO na
residência ARTHUR MACHADO; Que esteve com SERENO em mais de
uma oportunidade  na  residência  de  ARTHUR;  Que  entregou  reais  em
espécie a SERENO por três oportunidades; Que os reais foram entregues
por emissários de TONY na residência do colaborador na Barra da Tijuca;
Que o colaborador combinou com MARCELO SERENO o local e dia da
entrega;  Que o apelido de SERENO no WICKR era “msereno”;  Que o
colaborador  já  utilizou  vários  apelidos  no  WICKR,  sendo  o  último
“cama1234”;  Que  as  entregas  foram todas  realizadas  na  recepção  da
academia Bodytech da Barra da Tijuca, localizada na Av. Lucio Costa nº
4446, ao lado da residência do colaborador; Que o colaborador não sabe
o motivo do pagamento de ARTHUR MACHADO a MARCELO SERENO;
Que sabe que SERENO é ligado ao PT, mas não sabe qual a finalidade
do pagamento; Que o valor de cada pagamento foi de aproximadamente
R$  300.000,00,  totalizando  R$  900.000,00  também  em  valores
aproximados, num prazo de um mês; (...)

Além do pagamento da quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais),

o  colaborador  narra  episódio  ocorrido,  em  2013,  quando  MARCELO  SERENO e

RICARDO RODRIGUES,  pessoa ligada a  ARTHUR SOARES,  cobraram de  ARTHUR

MACHADO aproximadamente o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que foi

pago diretamente a RICARDO RODRIGUES (DOC. 69):

“(...) Que gostaria de citar um episódio que presenciou que contou com a
participação de ARTHUR MACHADO, MARCELO SERENO e RICARDO
SIQUEIRA RODRIGUES (“RICARDO GRANDE”); Que o encontro se deu
no restaurante Duo na Barra da Tijuca, aproximadamente em 2013; Que
RICARDO  e  SERENO  estavam  cobrando  pagamento  de  vantagem
indevida de ARTHUR; Que não se recorda o valor exato da cobrança, mas
sabe  dizer  que  era  acima de R$ 3.000.000,00;  Que como o clima  da
reunião ficou muito tenso, ARTHUR se retirou do local e solicitou que o
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colaborador  o  auxiliasse  no  pagamento  da  vantagem indevida;  Que  o
colaborador conseguiu, posteriormente, operacionalizar o pagamento com
o auxílio  do doleiro TONY,  sediado no Uruguai;  Que recorda-se que a
entrega  dos  recursos  se  deu  no  escritório  de  RICARDO  GRANDE,
localizado no Leblon, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251 por emissários de
TONY;

A atuação de MARCELO SERENO na intermediação de negócios a serem

realizados  por  “Fundos  de  Pensão”  mediante  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

também  foi  destacada  por HENRIQUE  BARBOSA  no  Anexo  1  de  sua  colaboração

(DOC. 50):

“Que no ano de 2007 conheceu Marcelo Sereno, que Ihe fora apresentado
pela prima deste, Carmen, advogada; Que, a partir de então, passou a
atuar  no ramo de investimentos realizados por  fundos de pensãol;Que
Marcelo Sereno, logo em seguida, apresentou-lhe Adeilson Teles; Que,
juntamente a Marcelo Sereno, realizou operações com o fundo de pensão
PETROS, referentes aos investimentos da empresa Nobel e o primeiro
investimento da empresa Decta; (...)Que, por volta de 2015, participou das
operações de investimentos da PETROS em dois fundos do Banco Brasil
Plural (...)”

Em sentido semelhante, o depoimento de LÚCIO FUNARO ao MPF:

“(…) Que afirmou também que Marcelo Sereno foi  o responsável  para
atuar  nos  fundos  Núcleos  e  Portus;  Que  o  colaborador  intermediou  a
alienação de um shopping da Fundação Portus para o grupo Neumarket”
(…) 

MARCELO SERENO foi  chefe de gabinete e assessor especial  do ex-

Ministro JOSÉ DIRCEU na Casa Civil até 2004, sendo suspeito de participar com este na

definição dos nomes de vários dirigentes de “Fundos de Pensão”, como, por exemplo, do

NUCLEOS, dos empregados das estatais de energia nuclear50

O nome de  MARCELO SERENO  também foi citado no relatório final da

CPMI dos Correios, em 2006, conforme se verifica do seguinte trecho:

“O  Sr.  Paulo  Figueiredo,  militante  ativo  do  PC  do  B  e  Presidente  do
Nucleos,  tinha,  conforme  atesta  o  Sr.  Gildásio  Amado  Filho,  estreita

50 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1707200502.htm . 
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relação com o Sr. Luiz Vieira, Presidente do INB. A seu turno, o Sr. Luiz
Vieira  foi,  ainda  segundo  o  depoimento  do  ex-diretor  financeiro,
nomeado por indicação de seu amigo e companheiro de movimento
sindical,  Sr.  Marcelo Sereno. Afirmou, também, que era comum os
Srs.  Marcelo  Sereno,  Luiz  Vieira  e  Paulo  Figueiredo  discutirem
assuntos  referentes  ao  Nucleos,  sem,  contudo,  especificá-los.
Consta, ainda, de seu depoimento que o Sr. Paulo Figueiredo costumava
viajar à Brasília, onde se reunia com o Sr. Marcelo Sereno. Não soube,
porém, apontar maiores detalhes sobre tais encontros. A participação do
Sr.  Marcelo  Sereno  nas  operações  dos  fundos  de  pensão  e,  mais
especificamente, do Nucleos apresenta indícios ainda mais contundentes.
Em outubro de 2004, a secretária do Sr. Gildásio Amado Filho repassou-
lhe bilhete a propósito de ligação telefônica feita pelo Sr. Marcelo Sereno.
O bilhete dizia  o  seguinte:  "Gildásio,  ligar  para o senhor  Fernando de
Barros Teixeira, da ASM, a pedido de M. Sereno". Dias após o telefonema,
o Sr.  Fernando de Barros Teixeira foi  recebido em reunião na sede do
Nucleos pelos Srs. Paulo Figueiredo e Gildásio Amado Filho. Na reunião,
o  Sr.  Fernando  de  Barros  Teixeira  ofereceu  em  nome da  ASM  Asset
investimentos em fundos de direito creditórios. Avaliou-se, porém, que o
investimento seria irregular, contrário à política adotada pela diretoria do
Nucleos, pois compreendia aplicações em TR. O investimento, realizado
por várias entidades de previdência complementar vinculadas a empresas
federais,  gerou  cerca  de  R$  200  milhões  de  reais  em  favor  de  seus
intermediários. Importantes veículos da imprensa nacional,  ao noticiar o
caso, publicaram declaração do Sr. Neildo de Souza Jorge, filiado ao PT e
representante dos empregados no Conselho Deliberativo do Nucleos, que
acusou o Sr. Marcelo Sereno de manipular o fundo para desviar dinheiro
para o PT. Os esclarecimentos prestados pelo Sr. Gildásio Amado Filho
contribuíram  também para  elucidar  a  influência  exercida  pelo  Sr.  Luiz
Gushiken  no  âmbito  dos  fundos  de  pensão  e,  in  casu,  no  Nucleos.
Segundo  informou  à  CPMI,  o  investimento  na  compra  de  ações  da
concessionária  Rio-Teresópolis  deu-se  por  recomendação  do  então
Secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Sr. Luiz
Gushiken. 

(...) 

Por complemento, há informações veiculadas em imprensa de que o
Sr.  Marcelo  Sereno,  ex-chefe  de  gabinete  da  Casa  Civil  da
Presidência  da  República,  teria  mostrado  interesse  neste  projeto,
com  a  apresentação  dos  diretores  da  ASM  ao  fundo  de  pensão
Nucleos, que não aceitou participar daquele FDIC, mas outros fundos
o fizeram.  A Petros,  conforme já  publicamente  divulgado,  afirmou
que  comprou  R$  70  milhões  em cotas  do  fundo  de  investimento
ASMF CVS em abril  de 2004,  com deságio de 49% em relação ao
valor de face dos contratos custodiados. O patrimônio líquido do fundo
em questão era, na ocasião, de R$ 340 milhões. Ao ser questionado, se
a  decisão  do  referido  investimento,  passou  pela  aprovação  do
conselho deliberativo da fundação, o Sr. Ricardo Malavazi Martins,
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Diretor Financeiro da Petros, declarou que esta operação não entrou
na  alçada  de  aprovação  do  conselho  deliberativo,  tendo  sido,
portanto, aprovada somente pela diretoria da fundação. A respeito do
ágio da operação de R$ 218 milhões, que foi divulgada pela imprensa, o
Sr. Ricardo Malavazi Martins declarou, em depoimento na Sub-relatoria, o
seguinte: Eu fiquei surpreso assim pela, pela notícia, a forma como foi
dada.  E  o  que  nós  ficamos  sabendo  é  que  dos,  dos  [sic]  direitos
creditórios iniciais, na verdade, essa passagem para o segundo momento
foi feito após ter ocorrido uma depuração, enfim, uma seleção daqueles,
daqueles [sic] investimentos. Mas sem dúvida é alguma coisa que não é
comum, digamos assim, não é comum essa diferença ser observada. Mas
eu, sinceramente, fiquei também sabendo pela imprensa [sic] Percebe-se
que  a  transação  passou  a  sofrer  suspeitas  de  ingerência  política,
consubstanciada  pelo  aparente  interesse  do Sr.  Marcelo  Sereno  nesta
matéria. Ressalte-se a diferença de R$ 218 milhões entre o preço do leilão
de  venda  do  CVS  e  do  preço  pago  pelo  fundo  de  investimento,
indiretamente  pelos  cotistas  do  referido  fundo,  onde  a  Petros  é  um
destes.” (Grifo nosso)

MARCELO SERENO também é acusado de pressionar  a indicação de

diretores da FAPES (Fundação de Assistência e Previdência Social), “Fundo de Pensão”

dos funcionários do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),

assim  como  de  ter  agendado  uma  reunião  entre  LUIZ  EDUARDO  MELIN  e  um

representante da empreiteira  ANDRADE GUTIERREZ que tinha a intenção de que o

BNDES ajudasse na agilização das obras de expansão do metrô carioca:

“O então  chefe-de-gabinete  e  depois  assessor  especial  da  Casa  Civil,
Marcelo Sereno,  pressionou em 2003 e 2004 para indicar  diretores da
Fapes (Fundação de Assistência e Previdência Social), fundo de pensão
dos  funcionários  do  BNDES  (Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social). Sereno esbarrou na reação do então presidente do
banco, Carlos Lessa, dos diretores e do comando da Fapes.
Lessa chegou a reclamar do comportamento de Sereno ao então ministro
da Casa Civil, José Dirceu, superior direto do assessor especial da pasta.

A primeira investida de Sereno ocorreu no início de 2003, logo após a
chegada da equipe de Lessa ao BNDES. Dirigentes do banco à época
contaram à Folha que ele tentou apresentar o nome de sua mulher,  a
administradora  Cátia  Maria  Bertoti,  como  candidata  a  uma  vaga  na
direção  do  fundo  de  pensão.  Lessa  não  quis  dar  entrevista  sobre  o
assunto,  mas confirmou que houve o assédio por parte de Sereno.  As
declarações que deu foram transmitidas à Folha por auxiliares diretos.

"O doutor Sereno fez muita força para indicar alguém para fazer parte da
Fapes. No nosso ponto-de-vista, não teria nenhum sentido isso. A Fapes é
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um  fundo  notavelmente  administrado.  Não  há  por  que  mexer  nele",
afirmou Carlos Lessa.

Em maio de 2003, houve uma reunião a pedido de Sereno com o atual
diretor da área de crédito do BNDES, Roberto Timótheo da Costa, e com
o então vice-presidente  do  banco,  Darc  Costa.  Sereno lhes  disse  que
tinha ordens de Brasília para mexer na diretoria da Fapes,  o fundo de
pensão dos funcionários do BNDES.

(…)

Um dos pára-raios do presidente contra Sereno foi Melin, que ocupou a
Diretoria de Comércio Exterior e foi assessor da ex-deputada petista Maria
da  Conceição  Tavares,  responsável  pela  indicação  de  Lessa  para  a
presidência do banco de fomento.
Logo que assumiu o cargo, Melin recebeu telefonema de Sereno, pedindo
que se reunisse com representantes de empresas. O diretor estranhou o
comportamento de Sereno e ligou para José Dirceu, que pediu a ele que
atendesse os indicados por seu assessor.

A primeira reunião agendada por Sereno aconteceu no gabinete de Melin.
Um representante da empreiteira Andrade Gutierrez manifestou a ele a
intenção de que o BNDES viesse a resolver as pendências financeiras
com o governo do Estado do Rio, de modo que as obras de expansão do
metrô pudessem ser agilizadas.

(...)”51

O afastamento do sigilo telemático do e-mail de  ARTHUR MACHADO e

PATRÍCIA IRIARTE deferido por esse d. Juízo confirmou o vínculo do empresário com

MARCELO SERENO,  o que foi confirmado pelo depoimento do motorista MAURICIO

PINTO DA SILVA.

No seguinte e-mail também localizado na caixa de entrada de PATRÍCIA,

verifica-se que foi efetuada doação para campanha de MARCELO SERENO, quando a

ATG ainda se chamava MARCO POLO LATIN (DOC. 70).

51 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1707200506.htm. 
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Igualmente  foi  autorizado  por  ARTHUR  MACHADO o  faturamento  de

invoice no valor de USD 7,202.00 referente a supostos serviços prestados a MARCELO

SERENO (DOC. 71).

Conforme destacado no Relatório final elaborado pela Polícia Federal no

Inquérito 0066/2018-11-SR/PF/RJ instaurado para dar cumprimento aos mandados de

busca e apreensão e prisões preventivas da Operação “Rizoma”,  foram encontradas

anotações em uma agenda sobre reuniões com MARCELO SERENO, conforme a seguir

se exemplifica:

A  análise  dos  dados  telefônicos  da  empresa  SPARTACUS

CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA, cujo  o  único  administrador  é  MARCELO
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BORGES  SERENO,  demonstra  a  intensa  comunicação  entre  MARCELO  SERENO,

ADEILSON  TELLES,  ROBERTO  SIQUEIRA  RODRIGUES,  CARLOS  ALBERTO

VALADARES PEREIRA (“GANDOLA”),  ARTHUR PINHEIRO MACHADO e  MILTON

LYRA, o que comporva o vínculo subjetivo entre os integrantes da ORCRIM e corrobora

as informações prestadas pelos colaboradores.

ASSINANTE TERMINAL TERMINAL ASSINANTE QUANTIDADE

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
5521993044106 5521996116094

ADEILSON
(85115584700),

JOICE
(05299316720) e

RACHEL
(07441757711)

492

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
5521993044106 552135290554

ESPARTACUS
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
INSTITUCIONAL

LTDA
(08954186000120)

195

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552193044106 552181610009

ROBERTO
SIQUEIRA

RODRIGUES
(22903666768)

107

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
5521993044106 5521968479696

CARLOS ALBERTO
VALADARES

PEREIRA
(86184733753)

82

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552175282790 552181610009

ROBERTO
SIQUEIRA

RODRIGUES
(22903666768)

79

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552193044106 552196116094

ADEILSON
(85115584700),

JOICE
(05299316720) e

RACHEL
(07441757711)

69

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552193044106 5521968479696

CARLOS ALBERTO
VALADARES

PEREIRA
(86184733753)

53

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552175282790 552196710181

ATG AMERICAS
TRADING GROUP

SA
(10828610000131)

23

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552193044106 552135290554

ESPARTACUS
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
INSTITUCIONAL

LTDA
(08954186000120)

22

ESPARTACUS CONSULTORIA 552175282790 552196116094 ADEILSON 21
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EMPRESARIAL INSTITUI O
LTD (08954186000120)

(85115584700),
JOICE

(05299316720) e
RACHEL

(07441757711)

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
5521993044106 5561992816189

MILTON DE
OLIVEIRA LYRA

FILHO.
(91178150704)

18

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
5521993044106 5521981610009

ROBERTO
SIQUEIRA

RODRIGUES
(22903666768)

17

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
5521993044106 5521996710181

ATG AMERICAS
TRADING GROUP

SA
(10828610000131)

15

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552193044106 5561992816189

MILTON DE
OLIVEIRA LYRA

FILHO.
(91178150704)

13

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552175282790 552135290554

ESPARTACUS
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
INSTITUCIONAL

LTDA
(08954186000120)

12

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL

INSTITUCIONAL LTDA
(08954186000120)

552131740551 552135290554

ESPARTACUS
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
INSTITUCIONAL

LTDA
(08954186000120)

9

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552175282790 5521968479696

CARLOS ALBERTO
VALADARES

PEREIRA
(86184733753)

9

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552193044106 552196710181

ATG AMERICAS
TRADING GROUP

SA
(10828610000131)

5

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552175282790 5561992816189

MILTON DE
OLIVEIRA LYRA

FILHO.
(91178150704)

2

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552193044106 5561995051313

CARLOS ALBERTO
VALADARES

PEREIRA
(86184733753)

2

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552168458375 5521968479696

CARLOS ALBERTO
VALADARES

PEREIRA
(86184733753)

1

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)

552168458375 552135290554 ESPARTACUS
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
INSTITUCIONAL

1
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LTDA
(08954186000120)

ESPARTACUS CONSULTORIA
EMPRESARIAL INSTITUI O

LTD (08954186000120)
552176995044 5521968479696

CARLOS ALBERTO
VALADARES

PEREIRA
(86184733753)

1

Quanto  à  análise  da  Receita  Federal,  foram  verificados  indícios  de

variação patrimonial a descoberto em 2013 e em 2014 para MARCELO SERENO e seu

cônjuge (DOC. 72):

Assim, igualmente estão presentes sólidos elementos que configuram os

crimes  de  tráfico  de  influência  e  de  lavagem  de  dinheiro praticados  por  ARTHUR

MACHADO,  MARCELO  SERENO e  RICARDO  RODRIGUES, com  auxílio  de

ALESSANDRO LABER.

16 – PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CONJUNTO DE FATOS 16)

Pelo menos entre 1º de janeiro de 201352 a 12 de abril de 201853, 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,

52 Ano em que são narradas as primeiras tratativas objeto de imputação na presente ação penal.
53 Data da deflagração da Operação “Rizoma”, com a prisão preventiva dos denunciados.
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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/28854 do CP - Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e

da Lei 12.850/201355 – Conjunto de fatos de 16).

Com efeito, agindo de forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela

divisão formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem

indevida derivada dos crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro,

os  denunciados  acima  referidos  integraram  organização  criminosa  que  estava

estruturada  da  maneira  a  seguir  sintetizada,  tendo  em  consideração  as  descrições

fáticas até aqui realizadas.

Conforme  revelado  pelas  Operações  “Eficiência”  (autos  nº  0502041-

15.2017.4.02.5101)  e  “Hic  et  Ubique”  (autos  n.º  0502041-15.2017.4.02.5101),  a

organização  criminosa  chefiada  por  SÉRGIO CABRAL se  valia  de  um sofisticado  e

complexo  esquema de lavagem de dinheiro  para ocultar,  no  Brasil  e  no exterior,  os

recursos ilícitos recebidos.

Nesse  cenário,  a  partir  de  2007,  a  organização  criminosa  de  SÉRGIO

CABRAL passou  a  contar  com  os  serviços  dos  “doleiros”  VINÍCIUS  CLARET  e

CLÁUDIO  BARBOZA56,  que  operavam  uma  extensa  rede  de  lavagem  de  dinheiro

baseada no Uruguai, desvendada pela Operação “Câmbio, Desligo” (autos n.º 0060662-

28.2018.4.02.5101).

54 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
55 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
56 Os acusados VINÍCIUS CLARET e CLÁUDIO BARBOZA deixaram de ser denunciados pelo crime de
organização criminosa na presente ação penal,  haja vista que se encontram em curso as investigações
relacionadas à operação “Câmbio, Desligo”, que aprofundará os fatos relacionados à atuação dos acusados,
assim como de outros membros da organização criminosa.
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A colaboração premiada de  CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET

revelou  uma  sofisticada  rede  de  doleiros  que  se  compensam  para  viabilizar  as

transferências de recursos, seja no Brasil ou no exterior.

Assim,  os  “doleiros”  eram  responsáveis  por  casar  as  operações  dos

clientes que precisavam de reais  em espécie no Brasil  (geralmente empresários que

utilizavam tais recursos no pagamento de propina) com aqueles que precisam creditar

dólares em suas contas ocultas no exterior, por meio do sistema “dólar-cabo”.

Tal compensação é exatamente o ponto de contato entre a organização

criminosa  comandado  por  ARTHUR  MACHADO com  a  de  SÉRGIO  CABRAL,  pois

enquanto o empresário fazia uso da rede dos “doleiros” para “comprar reais em espécie”

no Brasil  para pagar  vantagens indevidas a  agentes públicos,  CABRAL  era um dos

maiores “geradores de reais”, pois tinha muita disponibilidade de dinheiro vivo no Brasil,

ocorrendo o “casamento” das operações.

A presente denúncia engloba parte da atividade da organização criminosa

no que tange aos crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e lavagem de

dinheiro dos recursos obtidos pela prática de atos de gestão fraudulenta ou temerária de

instituição financeira equiparada (crimes antecedentes).

Assim,  verificou-se,  nos  mesmos  moldes  existentes  em  relação  às

organizações criminosas investigadas pela Operação Lava Jato, a sua estruturação e

divisão  de  tarefas  nos  seguintes  núcleos  até  então  identificados:  a)  o  núcleo

empresarial,  formado  pelo  líder  da  organização  criminosa,  o  empresário  ARTHUR

MACHADO que ofereceu vantagens indevidas e fez uso da rede de doleiros integrada

por JUCA e TONY para “comprar reais em espécie” no Brasil para pagar os recursos a

agentes públicos e seus emissários; b) o núcleo administrativo, composto por agentes

que gerenciavam e auxiliavam nas medidas necessárias para viabilizar o pagamento das

vantagens indevidas por  ARTHUR MACHADO.  A denunciada  PATRÍCIA IRIARTE faz

parte  deste  núcleo;  c)  o  núcleo  operacional,  formado  por  pessoas  ligadas  aos

dirigentes dos “Fundos de Pensão” corruptos e que recebiam as vantagens indevidas

pagas  por  ARTHUR  MACHADO para  garantir  os  aportes  de  recursos  em  suas

empresas,  assim como se  beneficiavam de  parte  das vantagens  auferidas.  MILTON
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LYRA, ADEILSON TELLES, RICARDO SIQUEIRA, “GANDOLA”, MARCELO SERENO

e  JOÃO  VACCARI  integram  esse  núcleo;  d)  núcleo  financeiro,  formado  pelos

responsáveis  pela  geração  dos  recursos,  recebimento  e  repasse  das  vantagens

indevidas, assim como pela ocultação da origem espúria, inclusive através da utilização

de  empresas  de  consultoria,  algumas  delas  constituídas  exclusivamente  com  tal

finalidade.  Os  acusados  ALESSANDRO  LABER,  EDWARD  PENN,  HENRIQUE

BARBOSA,  MARTA COERIN  e MÁRCIO RAMOS  são integrantes desse núcleo e d)

núcleo político, formado por agentes públicos que participam ou possuem ascendência

sobre os dirigentes dos “Fundos de Pensão”. WAGNER PINHEIRO é um dos membros

já identificados.

A estrutura da organização criminosa pode ser assim esquematizada:
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Restou  demonstrado  que  ARTHUR  MACHADO  é  o  grande  líder  da

organização criminosa ora desvendada que tem como principal atividade lesar os cofres

dos  “Fundos  de  Pensão”  e  obter  proveitos  financeiros  dos  temerários  investimentos

realizados nas empresas pertencentes ao seu grupo econômico ou que possuem sua

participação como foi o caso do Grupo Galileo.

A partir  da colaboração de  ALESSANDRO LABER,  EDWARD PENN e

LÚCIO FUNARO e farto material probatório produzido por meio do afastamento do sigilo

dos dados telemático, telefônico, bancário e fiscal demonstradas ao longo da presente

cautelar, constatou-se que ARTHUR MACHADO assegurara os investimentos em FIPs e

debêntures  das  empresas  do  Grupo  ATG  por  meio  do  pagamento  de  vantagens

indevidas.

Para viabilizar a geração de recursos em espécie no Brasil e não gerar

suspeitas dos órgãos fiscalizadores, realizou diversas remessas de recursos ao exterior,

utilizando-se de uma série de técnicas para dissimular a destinação espúria dos valores,

tais  como  a  utilização  das  empresas  do  grupo  ATG  para  simular  a  aquisição  de

mercadorias e prestação de serviços com empresas de “fachada”, de modo a dificultar o

rastreamento do dinheiro.

As  robustas  provas  (inclusive  áudio  localizado  na  quebra  telemática57)

demonstram  que  os  recursos  do  POSTALIS e  do  SERPROS eram  captados  para,

posteriormente,  serem  diluídos,  gerando  lucros  extraordinários  para  ARTHUR

MACHADO.

A propósito, observou-se que o capital investido pelos “Fundos de Pensão”

eram transferidos  para  outras  empresas  do  grupo  ATG,  inclusive  no  exterior,  e,  em

seguida,  destinados  ao  pagamento  de  diversos  fornecedores,  principalmente  de

consultoria (alguns comprovadamente fictícios), além de serem objeto de mútuos.

57 https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/69447/7052041208548162693/publicLink/3897be7b-a002-
494d-bc51-c3caee2ae60c.opus. 
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No  desempenho  de  suas  atividades  ilícitas,  contava  com  o  auxílio

essencial de  PATRICIA IRIARTE, que formalmente ocupa o do cargo de  controller  da

ATG.  O  afastamento  do  sigilo  telemático  demonstrou  que,  na  verdade,  PATRÍCIA

assessora ARTHUR MACHADO em diversas frentes de trabalho, tendo sido constatado

o seu contato com a grande maioria dos denunciados.

PATRICIA IRIARTE é sócia-administradora e diretora de empresas ligadas

a  ARTHUR  MACHADO,  tais  como  GENEVE  INVESTIMENTOS  LTDA   (CNPJ

17.311.420/0001-91)  e  XNICE  PARTICIPAÇÕES  S  A  (CNPJ  17.426.229/0001-95),

respectivamente.

A denunciada  participou  ativamente  em  diversos  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  autorizando  remessas  de  recursos  ao  exterior,  inclusive  com  o  envio  de

contrato de câmbio a EDWARD PENN, criando contratos de consultoria fictícios (alguns

que necessitavam até de “inspiração” para que pudesse descrever o respectivo objeto) e

até  mesmo  forjando  as  Notas  Fiscais  de  prestação  de  serviços  e  aquisição  de

mercadorias que instruíram os contratos de câmbio.

Ademais,  foram  localizadas  diversas  mensagens  na  conta

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

interlocutores6  contas  bancárias  no  exterior  para  que  pudesse  efetuar  remessas  de

recursos, demonstrando a existência de um verdadeiro sistema de “dólar-cabo”.

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.

Os montantes transacionados com ALESSANDRO LABER de 2011 até o

março de 2017, quando VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA foram presos, são
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de USD 17.000.000,00 (dezessete milhões de dólares)58 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  um  mil  dólares)  para  “venda  de  dólares”

(LABER recebeu dólares no exterior por ter entregue reais no Brasil a JUCA e TONY).

Na  ramificação  da  organização  criminosa  comandada  por  ARTHUR

MACHADO,  o colaborador  ALESSANDRO  LABER  era  o  operador  financeiro  do

empresário, sendo responsável por intermediar as remessas de recursos ao exterior que,

posteriormente,  seriam  utilizados  para  geração  de  recursos  em  espécie  visando  ao

pagamento de propina.

ALESSANDRO  LABER  também  era  responsável  pela  entrega  dos

recursos aos demais agentes e também gerava recursos em espécie no Brasil por meio

de  transferências  bancárias  para  sua  conta  pessoal  e  para  a  empresa  LABER

SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA,  respectivamente com a justificativa de pagamento

de pró-labore e de prestação de serviços inexistentes 

No total, foi lavado o valor equivalente a R$ 12.046.622,17 (doze milhões,

quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) por meio das

aludidas transferências bancárias.

O denunciado  ALESSANDRO  LABER também era  o  elo  de  ARTHUR

MACHADO com o operador financeiro EDWARD PENN, que cedeu as contas bancárias

das  empresas  LW  SOFTWARES  LCC,  LOGICAL  ASSOCIATES  LLC e  EQ

ASSOCIATES LLC,  sediadas nos Estados Unidos da América, para o recebimento dos

valores oriundos das empresas de MACHADO.

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

58 Conforme ressaltado acima, desse montante, R$ 12.046.622,17 (doze milhões, quarenta e seis mil, 
seiscentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) foram destinados por LABER a ARTHUR MACHADO, 
sendo o restante para outros clientes do primeiro.
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quantia de 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  sua  colaboração  premiada  o  acusado  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.

Especificamente  quanto  às  operações  em  benefício  de  ARTHUR

MACHADO, EDWARD PENN confirmou que elas são fictícias, pois não nunca ocorreu a

prestação de quaisquer serviços para as empresas do grupo ATG. Na verdade, suas

contas  eram apenas   “contas  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.

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.

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, que confirmam

os atos ilícitos ora imputados.

Por  sua  vez,  ADEILSON  TELLES  atuava  como  intermediador  dos

investimentos dos “Fundos de Pensão” SERPROS, REFER e POSTALIS, ocupando o

cargo de chefe de gabinete do então presidente dos Correios  WAGNER PINHEIRO.

ADEILSON  TELLES  se  reuniu  com  ARTHUR  MACHADO  em  2014  e  ajustou  o

pagamento de propina no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
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JOÃO VACCARI, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, era um dos

destinatários da propina ajustada por ADEILSON TELLES, sendo responsável por fazer

a partilha com os demais agentes ligados ao PT. A sua influência em relação a “Fundos

de Pensão” já foi alvo de denúncias do MPF, inclusive pela Operação Greenfield.

WAGNER PINHEIRO  também  é  apontado  como  um  dos  agentes  que

exigiu  recursos  ilícitos  para  viabilizar  a  realização  de  investimentos  em  prol  das

empresas de  ARTHUR MACHADO. A sua participação é confirmada pelo colaborador

LÚCIO FUNARO, assim como por mensagem eletrônica que comprova a utilização de

seu assessor  ADEILSON TELLES como intermediário  nos  assuntos  de interesse de

ARTHUR MACHADO.

O acusado HENRIQUE BARBOSA desempenhava a função de operador

financeiro  de  ADEILSON  TELLES, sendo  responsável  pelo  recebimento  de  valores

devidos a TELLES. HENRIQUE BARBOSA atuava na intermediação dos investimentos

realizados pelos  “Fundos  de Pensão”  SERPROS,  REFER e POSTALIS.  Além disso,

BARBOSA  repassou o  valor  de  R$ 1.000.000,00 (um milhão  de reais),  à  acusada

MARTA COERIN para serem entregues a JOÃO VACCARI.

MARTA  COERIN  despenhava  função  semelhante  à  de  HENRIQUE

BARBOSA,  competindo-lhe receber  os  recursos  de  propina  destinados  a  JOÃO

VACCARI  para que fossem posteriormente distribuídos para os demais  membros da

organização criminosa que possuíam influências nas decisões dos “Fundos de Pensão”.

O  acusado  RICARDO  RODRIGUES, que  também  integra  o  núcleo

operacional da organização criminosa é um dos responsáveis pela intermediação entre

“Fundos  de  Pensão”,  como  o  SERPROS,  e  outros  empresários,  obtendo  uma

contraprestação em virtude dos investimentos realizados (R$ 10.000.000,00).

A influência que RICARDO RODRIGUES possui em “Fundos de Pensão”

para  garantir  aportes  em  empresas  por  ele  indicadas  também  foi  destacada  pelo

colaborador LÚCIO FUNARO. 

151/181

JFRJ
Fls 153

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: 79730395-2-0-95-89-560512 - 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

RICARDO RODRIGUES também possui vínculo com ARTHUR SOARES

que já foi denunciado (autos n.º 0507524-26.2017.4.02.5101) pelos crimes de corrupção,

lavagem  de  dinheiro,  evasão  de  divisas  e  organização  criminosa,  em  virtude  das

investigações realizadas na Operação “Unfair Play” que demonstraram o pagamento de

propina a SÉRGIO CABRAL pelas mais variadas formas.

Sua ligação com o FIP LSH é clara, sendo oportuno ressaltar que o COAF

destacou a disparidade entre o valor das cotas quando adquiridas por ele em 2013 (R$

1.000,00) e, em 2014 (R$ 43.160,68), quando elas foram adquiridas pelos “Fundos de

Pensão”.

De  acordo  com  a  Receita  Federal  foram  observados  significativos

acréscimos patrimoniais de RICARDO RODRIGUES nos anos-calendários 2011, 2012 e

2016, da ordem de R$ 11,5 milhões, R$ 13,3 milhões e R$ 27,7 milhões.

Igualmente integra a organização criminosa, o denunciado  “GANDOLA”

que  recebeu  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.

Ocupante  do  cargo  de  Presidente  da  Federação  Nacional  dos

Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados,

Serviços de Informática e Similares (FENADADOS),  ARTHUR MACHADO demonstrou,

inclusive, receio de que “GANDOLA” pudesse falar “mais do que devia”.

A intermediação e influência  de  “GANDOLA”  em “Fundos de Pensão”

também foi  confirmada pelo colaborador  HENRIQUE BARBOSA no Anexo 1 de sua

colaboração premiada.

Ademais,  o  motorista  de  ARTHUR MACHADO,  MAURICIO PINTO DA

SILVA, confirmou que “GANDOLA” lhe foi apresentado por  ARTHUR como sendo seu
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amigo e que já levou o empresário em mais de uma oportunidade a encontros com o

mesmo.

Ademais,  o motorista confirmou o episódio narrado por  ALESSANDRO

LABER acerca do saque de valores de sua conta que foram destonados a “GANDOLA”.

Já  o  denunciado  MARCELO  SERENO  recebeu  a  quantia  de  R$

900.000,00 (novecentos  mil  reais),  além de ter  exigido de ARTHUR MACHADO,  em

conjunto  com  RICARDO RODRIGUES,  o  valor  de  R$ 3.000.000,00  (três milhões de

reais), que foi pago diretamente a RICARDO RODRIGUES.

A atuação de MARCELO SERENO na intermediação de negócios a serem

realizados  por  “Fundos  de  Pensão”  mediante  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

também foi destacada por HENRIQUE BARBOSA e LÚCIO FUNARO.

MARCELO SERENO,  que foi chefe de gabinete e assessor especial do

ex-Ministro JOSÉ DIRCEU na Casa Civil até 2004, é suspeito de participar com este na

definição dos nomes de vários dirigentes de “Fundos de Pensão”, como, por exemplo, do

NUCLEOS, e foi citado no relatório final da CPMI dos Correios, em 2006.

O afastamento do sigilo telemático do e-mail de  ARTHUR MACHADO e

PATRÍCIA IRIARTE deferido por esse d. Juízo confirmou o vínculo do empresário com

MARCELO SERENO com os acusados, já tendo recebido doação de campanha da ATG,

além de possuir despesas pagas por ARTHUR MACHADO no exterior.

De  acordo  com  o  Relatório  final  elaborado  pela  Polícia  Federal  no

Inquérito 0066/2018-11-SR/PF/RJ instaurado para dar cumprimento aos mandados de

busca e apreensão e prisões preventivas da Operação “Rizoma”,  foram encontradas

anotações em uma agenda sobre reuniões de  ARTHUR MACHADO  com  MARCELO

SERENO.

Quanto  ao  lobista  MILTON  LYRA,  diversos  elementos  probatórios

demonstram sua ligação com ARTHUR MACHADO, sendo oportuno destacar que suas
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empresas receberam  R$ 16.523.259,51 (dezesseis milhões,  quinhentos e vinte e três

mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) de ARTHUR MACHADO e

das empresas ALUBAM PARTICIPAÇÕES S.A., ATG AMERICAS TRADING GROUP S

A. e RO PARTICIPAÇÕES S.A, sob a justificativa da prestação de serviços fictícios.

A  CREDPAG,  uma  das  empresas  de  MILTON  LYRA,  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 o acusado como administrador:

MILTON LYRA também teve despesas pagas no Brasil e no exterior por

ARTHUR MACHADO e também se utilizou  dos serviços  de  ALESSANDRO LABER,

TONY e JUCA para trazer recursos do exterior de forma clandestina.

Além do vínculo com empresas no Brasil, 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

Por meio de mensagem eletrônica enviada,  em 21 de janeiro de 2014,

MILTON LYRA informou a ARTHUR MACHADO os dados da conta bancária mantida no

UBS Deutschland, na Alemanha, tendo como beneficiária a empresa MPL FINANCIAL

SERVICES CORP, reforçando as suspeitas de recebimento de recursos no exterior.

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  reforça  a  suspeita  de  que  atue  como  intermediário  dos  responsáveis  pelo

supracitado “Fundo de Pensão”
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Por  fim,  MÁRCIO  RAMOS,  sócio  da  BARRA  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES EIRELI,  praticou  de forma sistemática  atos  de auxílio  a  ARTHUR

MACHADO no  branqueamento  de  capitais,  notadamente  através  do  recebimento  de

valores e a emissão de Notas Fiscais sem a devida contraprestação de serviços com as

empresas de ARTHUR MACHADO.

17. CAPITULAÇÃO DOS FATOS

ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO

Tendo ARTHUR MACHADO:

a)  praticado,  entre  21/07/2014  e  02/12/2015,  23  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada,  mediante  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,  que

totalizaram  USD  8.922.696,05,  está  incurso nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal (Conjunto de fatos 01);

b) praticado, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, 23 atos de evasão de divisas,

de forma reiterada, mediante transferências bancárias ao exterior para as contas abertas

em nome de  empresas constituídas  por  EDWARD  PENN  por  meio  de  contratos  de

câmbio  que  simulavam  o  pagamento  de  prestação  de  serviços  e  a  aquisição  de

mercadorias inexistentes, que totalizaram USD 8.922.696,05, está incurso nas penas do

artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal(Conjunto de fatos 02);

c) praticado em 17/07/2017 e 13/12/2017, 2 atos de lavagem de dinheiro,

de forma reiterada, por meio de 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, que totalizaram a

quantia de USD 399.960,00 está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98,
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na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos

03);

d)  praticado,  entre  06/12/2012  e  29/07/2016,  59  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram  R$

12.046.622,17, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 04);

e)  praticado,  entre  04/12/2013  e  24/04/2014,  4  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram R$ 8.428.375,00, está

incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 05);

f)  praticado,  entre  29/08/2011  a  08/05/2014,  35  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, por meio de transferências de sua conta 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,

com  a  justificativa  de  prestação  de  serviços  inexistentes,  que  totalizaram R$

16.523.259,51, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 06);

g) praticado em 25/11/2011, 10/08/2011 e 15/07/2013, 3 atos de lavagem

de dinheiro, por meio de pagamento de despesas pessoais de MILTON LYRA, no Brasil

e  no  exterior,  nos  valores  de  USD  18.393,64, R$  6.360,00 e  USD  337,000.00,

respectivamente,  está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98,  na forma

dos artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 07);
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h)  praticado, em 2014, um ato de corrupção, por meio de pagamento de

vantagem  indevida  no  valor  de  R$  1.000.000,00  a  JOÃO  VACCARI e  WAGNER

PINHEIRO,  por  intermédio  de  ALESSANDRO  LABER,  HENRIQUE  BARBOSA,

ADEILSON TELLES e MARTA COERIN, em razão dos aportes realizados por “Fundos

de Pensão” em empresas de seu interesse, está incurso nas penas do artigo 333 c/c

29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 09);

i)  praticado,  em  2014,  um  ato  de  tráfico  de  influência,  por  meio  do

pagamento de R$ 10.000.000,00 a RICARDO RODRIGUES a pretexto deste influir nas

decisões de investimento do “Fundo de Pensão” SERPROS em favor das empresas do

Grupo ATG, está incurso nas penas do artigo 332 c/c 327§ 1º e 29, todos do Código

Penal (Conjunto de fatos 10);

j) praticado, em 2014, ato de lavagem de dinheiro, com a movimentação

de recursos ilícitos no valor de R$ 10.000.000,00 entre ARTHUR MACHADO, RICARDO

RODRIGUES e ALESSANDRO LABER,  está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98, na forma do artigo 62, inciso I, do Código Penal (Conjunto de fatos 11);

k) praticado,  entre os anos de 2014 e 2016, ato de tráfico de influência

mediante  o  pagamento  de  R$ 1.434.400,00  a  CARLOS PEREIRA (“GANDOLA”), a

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

favor das empresas do Grupo ATG, está incurso nas penas do artigo 332 c/c 327§ 1º e

29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 12);

l)  praticado,  entre  os  anos  de  2014  e  2016,  8  crimes  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada,  com a movimentação de recursos ilícitos no valor de  R$

1.434.400,00  entre ARTHUR  MACHADO,  CARLOS  PEREIRA (“GANDOLA”) e

ALESSANDRO LABER, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na

forma dos artigos 71 e 29, do Código Penal, do Código Penal (Conjunto de fatos 13);

m) praticado, entre os anos de 2013 e 2014, ato de tráfico de influência,

por meio do pagamento de  R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil  reais),  a
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MARCELO SERENO,  sendo o valor  de  R$ 3.000.000,00 recebido em conjunto  com

RICARDO  RODRIGUES,  a  pretexto  de  os  acusados  influírem  nas  decisões  de

investimento de “Fundos de Pensão” em favor das empresas de Grupo ATG, está incurso

nas penas do artigo 332 c/c 327§ 1º e 29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos

14);

n)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  4  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, com a movimentação de recursos ilícitos no valor de  R$

3.900.000,00 (três  milhões  e  novecentos  mil  reais)  entre  ARTHUR  MACHADO,

MARCELO SERENO,  RICARDO RODRIGUES e ALESSANDRO LABER, está incurso

nas  penas do  artigo 1º,  §4º,  da Lei  9.613/98,  na forma dos artigos 71 e 29,  do

Código Penal, do Código Penal (Conjunto de fatos 15); e

o) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28859 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201360 (Conjunto de fatos de 16).

PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE

Tendo PATRÍCIA IRIARTE:

a)  praticado,  entre  21/07/2014  e  02/12/2015,  23  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada,  mediante  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,  que

59 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
60 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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totalizaram  USD  8.922.696,05,  está  incursa nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal (Conjunto de fatos 01);

b) praticado, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, 23 atos de evasão de divisas,

de forma reiterada, mediante transferências bancárias ao exterior para as contas abertas

em nome de  empresas constituídas  por  EDWARD  PENN  por  meio  de  contratos  de

câmbio  que  simulavam  o  pagamento  de  prestação  de  serviços  e  a  aquisição  de

mercadorias inexistentes, que totalizaram USD 8.922.696,05, está incursa nas penas do

artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal(Conjunto de fatos 02);

c) praticado em 17/07/2017 e 13/12/2017, 2 atos de lavagem de dinheiro,

de forma reiterada, por meio de 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, que totalizaram a

quantia de USD 399.960,00 está incursa nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98,

na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos

03);

d)  praticado,  entre  06/12/2012  e  29/07/2016,  59  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram  R$

12.046.622,17, está incursa nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 04);

e)  praticado,  entre  04/12/2013  e  24/04/2014,  4  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram R$ 8.428.375,00, está
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incursa nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 05);

f)  praticado,  entre  29/08/2011  a  08/05/2014,  35  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, por meio de transferências de sua conta 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,

com  a  justificativa  de  prestação  de  serviços  inexistentes,  que  totalizaram R$

16.523.259,51, está incursa nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 06);

g) praticado em 25/11/2011, 10/08/2011 e 15/07/2013, 3 atos de lavagem

de  dinheiro,  de  forma  reiterada,  por  meio  de  pagamento  de  despesas  pessoais  de

MILTON LYRA, no Brasil e no exterior, nos valores de USD 18.393,64, R$ 6.360,00 e

USD 337,000.00,  respectivamente,  está incursa nas penas  do  artigo 1º,  §4º,  da Lei

9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto

de fatos 07); e,

h) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28861 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201362 (Conjunto de fatos de 16).

ALESSANDRO LABER

61 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
62 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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Tendo ALESSANDRO LABER:

a)  praticado,  entre  21/07/2014  e  02/12/2015,  23  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada,  mediante  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,  que

totalizaram  USD  8.922.696,05,  está  incurso nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal (Conjunto de fatos 01);

b) praticado, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, 23 atos de evasão de divisas,

de forma reiterada, mediante transferências bancárias ao exterior para as contas abertas

em nome de  empresas constituídas  por  EDWARD  PENN  por  meio  de  contratos  de

câmbio  que  simulavam  o  pagamento  de  prestação  de  serviços  e  a  aquisição  de

mercadorias inexistentes, que totalizaram USD 8.922.696,05, está incurso nas penas do

artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal(Conjunto de fatos 02);

c)  praticado,  entre  06/12/2012  e  29/07/2016,  59  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram  R$

12.046.622,17, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 04);

d)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  10  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada  por  meio  de  operações  de  “dólar-cabo” com  VINICIUS

CLARET e  CLAUDIO  BARBOZA  no  valor  de  USD  10.000.000,00,  no  interesse  de

MILTON LYRA, para disponibilização  de valor  equivalente  em reais,  em espécie  no

Brasil, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos

29 e 71, do Código Penal (Conjunto de fatos 08);

e)  praticado, em 2014, um ato de corrupção, por meio de pagamento de

vantagem  indevida  no  valor  de  R$  1.000.000,00  a  JOÃO  VACCARI e  WAGNER
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PINHEIRO, por intermédio de  HENRIQUE BARBOSA,  ADEILSON TELLES e  MARTA

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

interesse, está  incurso nas  penas  do  artigo  333  c/c  29,  todos  do  Código  Penal

(Conjunto de fatos 09);

f)  praticado,  em  2014,  um  ato  de  tráfico  de  influência,  por  meio  do

pagamento de R$ 10.000.000,00 a RICARDO RODRIGUES a pretexto deste influir nas

decisões de investimento do “Fundo de Pensão” SERPROS em favor das empresas do

Grupo ATG, está incurso nas penas do artigo 332 c/c 327§ 1º e 29, todos do Código

Penal (Conjunto de fatos 10);

g) praticado, em 2014, ato de lavagem de dinheiro, com a movimentação

de recursos ilícitos no valor de R$ 10.000.000,00 entre ARTHUR MACHADO, RICARDO

RODRIGUES e ALESSANDRO LABER,  está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98, na forma do artigo 62, inciso I, do Código Penal (Conjunto de fatos 11);

h) praticado,  entre os anos de 2014 e 2016, ato de tráfico de influência

mediante  o  pagamento  de  R$ 1.434.400,00  a  CARLOS PEREIRA (“GANDOLA”), a

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

favor das empresas do Grupo ATG, está incurso nas penas do artigo 332 c/c 327§ 1º e

29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 12);

i)  praticado,  entre  os  anos  de  2014  e  2016,  8  crimes  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada,  com a movimentação de recursos ilícitos no valor de  R$

1.434.400,00  entre ARTHUR  MACHADO,  CARLOS  PEREIRA (“GANDOLA”) e

ALESSANDRO LABER, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na

forma dos artigos 71 e 29, do Código Penal, do Código Penal (Conjunto de fatos 13);

j) praticado, entre os anos de 2013 e 2014, ato de tráfico de influência, por

meio  do  pagamento  de  R$  3.900.000,00 (três  milhões  e  novecentos  mil  reais),  a

MARCELO SERENO,  sendo o valor  de  R$ 3.000.000,00 recebido em conjunto  com

RICARDO  RODRIGUES,  a  pretexto  de  os  acusados  influírem  nas  decisões  de

investimento de “Fundos de Pensão” em favor das empresas de Grupo ATG, está incurso
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nas penas do artigo 332 c/c 327§ 1º e 29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos

14);

k)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  4  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, com a movimentação de recursos ilícitos no valor de  R$

3.900.000,00 (três  milhões  e  novecentos  mil  reais)  entre  ARTHUR  MACHADO,

MARCELO SERENO,  RICARDO RODRIGUES e ALESSANDRO LABER, está incurso

nas  penas do  artigo 1º,  §4º,  da Lei  9.613/98,  na forma dos artigos 71 e 29,  do

Código Penal, do Código Penal (Conjunto de fatos 15); e

l)  praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril  de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28863 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201364 (Conjunto de fatos de 16).

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA

Tendo CLAUDIO BARBOZA, 

a)  praticado,  entre  21/07/2014  e  02/12/2015,  23  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada,  mediante  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,  que

totalizaram  USD  8.922.696,05,  está  incurso nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal (Conjunto de fatos 01);

63 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
64 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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b) praticado, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, 23 atos de evasão de divisas,

de forma reiterada, mediante transferências bancárias ao exterior para as contas abertas

em nome de  empresas constituídas  por  EDWARD  PENN  por  meio  de  contratos  de

câmbio  que  simulavam  o  pagamento  de  prestação  de  serviços  e  a  aquisição  de

mercadorias inexistentes, que totalizaram USD 8.922.696,05, está incurso nas penas do

artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal(Conjunto de fatos 02);

c)  praticado,  entre  06/12/2012  e  29/07/2016,  59  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram  R$

12.046.622,17, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 04); e,

d)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  10  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada por meio de operações de “dólar-cabo” no valor de  USD.

10.000.000,00 com  ALESSANDRO  LABER,  no  interesse  de  MILTON  LYRA,  para

disponibilização de valor equivalente em reais, em espécie no Brasil,  está incurso  nas

penas  do  artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código

Penal (Conjunto de fatos 08).

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO

Tendo VINICIUS CLARET, 

a)  praticado,  entre  21/07/2014  e  02/12/2015,  23  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada,  mediante  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,  que

totalizaram  USD  8.922.696,05,  está  incurso nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal (Conjunto de fatos 01);
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b) praticado, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, 23 atos de evasão de divisas,

de forma reiterada, mediante transferências bancárias ao exterior para as contas abertas

em nome de  empresas constituídas  por  EDWARD  PENN  por  meio  de  contratos  de

câmbio  que  simulavam  o  pagamento  de  prestação  de  serviços  e  a  aquisição  de

mercadorias inexistentes, que totalizaram USD 8.922.696,05, está incurso nas penas do

artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal(Conjunto de fatos 02);

c)  praticado,  entre  06/12/2012  e  29/07/2016,  59  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram  R$

12.046.622,17, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 04); e,

d)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  10  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada por meio de operações de “dólar-cabo” no valor de  USD.

10.000.000,00 com  ALESSANDRO  LABER,  no  interesse  de  MILTON  LYRA,  para

disponibilização de valor equivalente em reais, em espécie no Brasil,  está incurso  nas

penas  do  artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código

Penal (Conjunto de fatos 08).

EDWARD GAEDE PENN   

Tendo EDWARD PENN,

a)  praticado,  entre  21/07/2014  e  02/12/2015,  23  atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada,  mediante  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,  que

totalizaram  USD  8.922.696,05,  está  incurso nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal (Conjunto de fatos 01);
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b) praticado, entre 21/07/2014 e 02/12/2015, 23 atos de evasão de divisas,

de forma reiterada, mediante transferências bancárias ao exterior para as contas abertas

em nome de  empresas constituídas  por  EDWARD  PENN  por  meio  de  contratos  de

câmbio  que  simulavam  o  pagamento  de  prestação  de  serviços  e  a  aquisição  de

mercadorias inexistentes, que totalizaram USD 8.922.696,05, está incurso nas penas do

artigo 22, § único, segunda parte, da Lei 7.492/86, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal(Conjunto de fatos 02);

c) praticado em 17/07/2017 e 13/12/2017, 2 atos de lavagem de dinheiro,

de forma reiterada, por meio de 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, que totalizaram a

quantia de USD 399.960,00 está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98,

na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos

03); e,

d) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28865 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201366 (Conjunto de fatos de 16).

ADEILSON RIBEIRO TELLES

Tendo ADEILSON TELLES,

65 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
66 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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a) praticado, em 2014, um ato de corrupção, por meio do recebimento de

vantagem  indevida  no  valor  de  R$  1.000.000,00  a  JOÃO  VACCARI e  WAGNER

PINHEIRO,  por  intermédio  de  ALESSANDRO  LABER,  HENRIQUE  BARBOSA,

ADEILSON TELLES e MARTA COERIN, em razão dos aportes realizados por “Fundos

de Pensão” em empresas de seu interesse, está incurso nas penas do artigo 333 c/c

29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 09); e,

b) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28867 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201368 (Conjunto de fatos de 16).

   HENRIQUE SANTOS BARBOSA

Tendo HENRIQUE BARBOSA, 

a) praticado, em 2014, um ato de corrupção, por meio de recebimento de

vantagem  indevida  no  valor  de  R$  1.000.000,00  a  JOÃO  VACCARI e  WAGNER

PINHEIRO,  por  intermédio  de  ALESSANDRO  LABER,  ADEILSON  TELLES,

HENRIQUE  BARBOSA  e MARTA  COERIN,  em  razão  dos  aportes  realizados  por

“Fundos de Pensão” em empresas de seu interesse, está incurso nas penas do artigo

333 c/c 29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 09); e,

b) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando pessoalmente organização criminosa que tinha por finalidade a

prática  de,  entre  outros,  crimes  de  evasão  de  divisas,  contra  o  sistema  financeiro

67 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
68 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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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”), está incurso nas penas do artigo 28869 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201370 (Conjunto de fatos de 16).

MARTA COERIN

Tendo MARTA COERIN, 

a) praticado, em 2014, um ato de corrupção, por meio de recebimento de

vantagem  indevida  no  valor  de  R$  1.000.000,00  a  JOÃO  VACCARI e  WAGNER

PINHEIRO,  por intermédio de  ALESSANDRO LABER,  ADEILSON TELLES,  MARTA

COERIN e HENRIQUE BARBOSA,  em razão dos aportes realizados por “Fundos de

Pensão” em empresas de seu interesse, está incursa nas penas do artigo 333 c/c 29,

todos do Código Penal (Conjunto de fatos 09); e,

b) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incursa nas penas do artigo 28871 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201372 (Conjunto de fatos de 16).

JOÃO VACCARI NETO

Tendo JOÃO VACCARI,

69 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
70 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
71 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
72 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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a) praticado, em 2014, um ato de corrupção, por meio de recbeimento de

vantagem  indevida  no  valor  de  R$  1.000.000,00  a  JOÃO  VACCARI e  WAGNER

PINHEIRO,  por  intermédio  de  ALESSANDRO  LABER,  ADEILSON  TELLES,

HENRIQUE  BARBOSA  e  MARTA  COERIN,  em  razão  dos  aportes  realizados  por

“Fundos de Pensão” em empresas de seu interesse, está incurso nas penas do artigo

333 c/c 29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 09); e,

b) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28873 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201374 (Conjunto de fatos de 16).

WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA

Tendo WAGNER PINHEIRO, 

a) praticado, em 2014, um ato de corrupção, por meio do recebimento de

vantagem  indevida  no  valor  de  R$  1.000.000,00  a  JOÃO  VACCARI e  WAGNER

PINHEIRO, por intermédio de ALESSANDRO LABER,  ADEILSON TELLES e MARTA

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

interesse, está incurso nas penas do artigo 333 c/c 327 § 2º e 29, todos do Código

Penal (Conjunto de fatos 09); e,

b) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando pessoalmente organização criminosa que tinha por finalidade a

73 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
74 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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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”), está incurso nas penas do artigo 28875 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201376 (Conjunto de fatos de 16).

RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Tendo RICARDO RODRIGUES, 

a)  praticado,  em  2014,  um  ato  de  tráfico  de  influência,  por  meio  da

solicitação e recebimento de R$ 10.000.000,00 de ARTHUR MACHADO, por intermédio

de ALESSANDRO LABER, a pretexto de influir nas decisões de investimento do “Fundo

de Pensão” SERPROS em favor das empresas do Grupo ATG, está incurso nas penas

do artigo 332 c/c 327§ 1º e 29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 10);

b) praticado, em 2014, ato de lavagem de dinheiro, com a movimentação

de recursos ilícitos no valor de R$ 10.000.000,00 entre ARTHUR MACHADO, RICARDO

RODRIGUES e ALESSANDRO LABER,  está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98, na forma do artigo 62, inciso I, do Código Penal (Conjunto de fatos 11); 

c) praticado, entre os anos de 2013 e 2014, ato de tráfico de influência,

por meio da solicitação e recebimento de R$ 3.000.000,00,  recebido em conjunto com

MARCELO SERENO, a pretexto de influir nas decisões de investimento de “Fundos de

Pensão” em favor das empresas de Grupo ATG, está incurso nas penas do artigo 332

c/c 327§ 1º e 29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 14);

c)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  4  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, com a movimentação de recursos ilícitos no valor de  R$

3.000.000,00 (três milhões de reais) entre ARTHUR MACHADO,  MARCELO SERENO,

RICARDO RODRIGUES  e  ALESSANDRO LABER, está incurso nas  penas do  artigo

75 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
76 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos 71 e 29, do Código Penal, do Código

Penal (Conjunto de fatos 15); e

d) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28877 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201378 (Conjunto de fatos de 16).

CARLOS ALBERTO VALADARES PEREIRA (“GANDOLA”)

Tendo “GANDOLA”

a) praticado,  entre os anos de 2014 e 2016, ato de tráfico de influência

mediante a solicitação e recebimento de  R$ 1.434.400,00  de  ARTHUR MACHADO, a

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

favor das empresas do Grupo ATG, está incurso nas penas do artigo 332 c/c 327§ 1º e

29, todos do Código Penal (Conjunto de fatos 12);

b)  praticado,  entre  os  anos de 2014 e  2016,  8 crimes de lavagem de

dinheiro, de forma reiterada,  com a movimentação de recursos ilícitos no valor de  R$

1.434.400,00  entre ARTHUR  MACHADO,  CARLOS  PEREIRA (“GANDOLA”) e

ALESSANDRO LABER, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na

forma dos artigos 71 e 29, do Código Penal, do Código Penal (Conjunto de fatos 13);

e,

77 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
78 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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c) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril  de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28879 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201380 (Conjunto de fatos de 16).

MARCELO BORGES SERENO 

Tendo MARCELO SERENO:

a) praticado, entre os anos de 2013 e 2014, ato de tráfico de influência,

por meio da solicitação e recebimento de R$ 3.900.000,00 de ARTJUR MACHADO,

sendo R$ 3.000.000,00 recebido em conjunto com RICARDO RODRIGUES, a pretexto

de influir nas decisões de investimento de “Fundos de Pensão” em favor das empresas

de Grupo ATG,  está incurso nas  penas  do artigo 332 c/c 327§ 1º  e 29,  todos do

Código Penal (Conjunto de fatos 14);

b)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  4  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, com a movimentação de recursos ilícitos no valor de  R$

3.900.000,00 (três  milhões  e  novecentos  mil  reais)  entre  ARTHUR  MACHADO,

MARCELO SERENO,  RICARDO RODRIGUES e ALESSANDRO LABER, está incurso

nas  penas do  artigo 1º,  §4º,  da Lei  9.613/98,  na forma dos artigos 71 e 29,  do

Código Penal, do Código Penal (Conjunto de fatos 15); e

c) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril  de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando pessoalmente organização criminosa que tinha por finalidade a

79 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
80 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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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”), está incurso nas penas do artigo 28881 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201382 (Conjunto de fatos de 16).

MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO

Tendo MILTON LYRA, 

a)  praticado,  entre  29/08/2011  a  08/05/2014,  35  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, por meio do recebimento 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,

com  a  justificativa  de  prestação  de  serviços  inexistentes,  que  totalizaram R$

16.523.259,51, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

artigos 29 e 71, do Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 06);

b) praticado em 25/11/2011, 10/08/2011 e 15/07/2013, 3 atos de lavagem

de dinheiro, de forma reiterada, por meio de pagamento de suas despesas pessoais por

ARTHUR  MACHADO,  no  Brasil  e  no  exterior,  nos  valores  de  USD  18.393,64, R$

6.360,00 e USD 337,000.00, respectivamente, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º,

da Lei 9.613/98,  na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal  do Código Penal

(Conjunto de fatos 07);

c)  praticado,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  10  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada por meio de operações de “dólar-cabo” com ALESSANDRO

LABER,  VINICIUS CLARET e  CLAUDIO BARBOZA  no valor de  USD 10.000.000,00,

para disponibilização de valor equivalente em reais, em espécie no Brasil,  está incurso

81 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
82 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código

Penal (Conjunto de fatos 08);

d) praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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”), está incurso nas penas do artigo 28883 do CP e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201384 (Conjunto de fatos de 16).

MÁRCIO ROGER RAMOS

Tendo MÁRCIO RAMOS, 

a)  praticado,  entre  04/12/2013  e  24/04/2014,  4  atos  de  lavagem  de

dinheiro, de forma reiterada, 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, que totalizaram R$ 8.428.375,00, está

incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do

Código Penal do Código Penal (Conjunto de fatos 05); e,

b)  praticado, entre 1º de janeiro de 2013 a 12 de abril de 2018, ato de

pertencimento  a  quadrilha  e  organização  criminosa,  promovendo,  constituindo,

financiando e integrando 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

83 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
84 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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agentes  públicos  vinculados  às  Entidades  Fechadas  de  Previdência  Complementar

(“Fundos de Pensão”), está incurso nas penas do artigo 28885 do CP  e artigo 2º, § 4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/201386 (Conjunto de fatos de 16).

18. REQUERIMENTOS FINAIS

Diante  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  o

recebimento  e  processamento  da  denúncia,  com a  citação  dos  denunciados  para  o

devido processo penal e oitiva das testemunhas e colaboradores, observando-se o teor

de seus acordos de colaboração premiada em relação aos denunciados ALESSANDRO

LABER,  EDWARD PENN, HENRIQUE BARBOSA, CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS

CLARET.

Uma  vez  confirmadas  as  imputações,  requer  a  condenação  dos

denunciados, determinando-se o valor de confisco e cumulativamente, um valor mínimo

correspondente  ao dobro dos valores lavados e recebidos a título de propina por cada

um  dos  denunciados,  para  reparação  dos  danos  morais  e  materiais  causados  pela

infração.

Requer-se que seja franqueado o acesso às defesas dos denunciados

da medida cautelar de afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telemático n.º 0507695-

80.2017.4.02.5101.

Por fim, requer-se o compartilhamento das provas obtidas nos 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”),  0507524-26.2017.4.02.5101

(Ação  Penal  da  Operação  “Unfair  Play”);  autos  n.º  0502635-92.2018.4.02.5101

(Homologação da colaboração Premiada de Vinicius Claret e Claudio Barboza),  autos

n.º0502658-38.2018.4.02.5101 (Anexo 22  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 e anexos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8); autos n.º autos n.º 0063257-

85 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
86 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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97.2018.4.02.5101  (Homologação da colaboração Premiada de Edward Gaede Penn),

autos n.º 0063270-96.2018.4.02.5101 (Anexo n.º 1 da colaboração Premiada de Edward

Gaede  Penn);  autos  n.º  0062704-50.2018.4.02.5101  (Homologação  da  colaboração

Premiada de Henrique Santos Barbosa); autos n.º 0062721-86.2018.4.02.5101 (Anexo 1

da  colaboração  Premiada  de  Henrique  Santos  Barbosa)  e  autos  n.º  0062726-

11.2018.4.02.5101 (Anexo 2 da colaboração Premiada de Henrique Santos Barbosa).

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage

Procurador da República

Fabiana Keylla Schneider

Procuradora da República

Marisa Varotto Ferrari

Procuradora da República

 

José Augusto Simões Vagos

Procurador Regional da
República 

Leonardo Cardoso de Freitas

Procurador Regional da
República

Rafael A. Barretto dos Santos

Procurador da República

Rodrigo Timóteo da Costa e Silva

Procurador da República

Stanley Valeriano da Silva

Procurador da República

Sergio Luiz Pinel Dias

Procurador da República

Felipe A. Bogado Leite

Procurador da República

Almir Teubl Sanches

Procurador da República
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ROL DE COLABORADORES/TESTEMUNHAS:

1. ALESSANDRO LABER

2. VINICIUS CLARET

3. CLAUDIO BARBOZA
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4. EDWARD PENN

5. HENRIQUE BARBOSA

6. LÚCIO FUNARO

7. MAURICIO  PINTO  DA SILVA (testemunha),  inscrito  no  CPF  sob  o  número

004.907.377-06,  com endereço na Rua José Alfredo de Marsillac, 120 –Campo

Grande/RJ.

Documentos anexados:

DOC. 01 – Anexo 1 do acordo de colaboração de RENATO CHEBAR;

DOC. 02 – Anexo 2 do acordo de colaboração de MARCELO CHEBAR;

DOC. 03 – Anexo 1 do acordo de colaboração de ALESSANDRO LABER;

DOC. 04 – Anexo 7 do acordo de colaboração de ALESSANDRO LABER;

DOC. 05  – Anexo 22 do acordo de colaboração de  VINICIUS CLARET e  CLAUDIO

BARBOZA;

DOC.  06  –  Extratos  dos  sistemas  BankDrop  e  ST  relativamente  às  operações  com

ALESSANDRO LABER;

DOC. 07 – Anexo 2 do acordo de colaboração de ALESSANDRO LABER;

DOC. 08 – Relatório de Inteligência Financeira n.º 30387.3.3391.4803, do COAF;

DOC.  09 –  Documentos  referentes  a  empresas  vinculadas  a  EDWARD  PENN,  no

exterior;

DOC.  10 –  Cópias  de e-mails  de  EDWARD PENN  com dados  bancários  de contas

mantidas no exterior;

DOC.  11 –  Cópias  de  contratos  de  câmbio  celebrados  entre  a  ATG  e  empresas

vinculadas no exterior a EDWARD PENN, a fim de viabilizar a remessa de recursos, e-

mails  determinando  a  transferência  de  valores,  ordens  de  pagamentos,  invoices e

extratos bancários;

DOC. 12 – Anexo introdutório do acordo de colaboração de EDWARD PENN;

DOC. 13 – Anexo 1 do acordo de colaboração de EDWARD PENN;

DOC. 14 – Cópia de e-mail de PATRÍCIA IRIARTE no qual empresa de contabilidade no

exterior  solicita  esclarecimentos  sobre  transferências  da  ATG  AMERICAS  TRADING
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GROUP, LLC  para  AMERICA INVESTMENTS LLC e EQ ASSOCIATES, de  EDWARD

PENN;

DOC. 15 – Conversa entre PATRÍCIA IRIARTE e SYLVIA CAMPOS sobre elaboração de

contrato com a empresa AMERICA INVESTMENTS, LLC, com data retroativa;

DOC. 16 –  Cópia de e-mail  de  PATRÍCIA IRIARTE com arquivo  em  excel contendo

rascunho de invoices emitidas pelas empresas de EDWARD PENN;

DOC. 17 – Invoice n.º 109, da EQ ASSOCIATES;

DOC. 18 – Declaração emitida ao HSBC Bank Brasil S.A para autorizar a efetivação de

câmbio, sob a justificativa de que se tratava de pagamento de mercadorias adquiridas de

empresa de EDWARD PENN;

DOC. 19 – Cópia de e-mail de  PATRÍCIA IRIARTE encaminhando a  EDWARD PENN

contrato de câmbio de n.º 128223063 e 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. 20 – Depoimento prestado ao MPF por  LÚCIO FUNARO, em 11/05/2018, sobre

ARTHUR MACHADO;

DOC. 21 – Depoimento prestado ao MPF por  LÚCIO FUNARO, em 11/05/2018, sobre

ALESSANDRO LABER;

DOC. 22 – Documentos societários referentes às  offshores  XNIXOR, INC. e XCYRUS,

INC;

DOC. 23 – Extratos bancários demonstrando a transferência de recursos da conta da

XNIXOR, INC. para conta da LW SOFTWARES LLC;

DOC. 24 –  Cópias de e-mails sobre tratativas entre  ARTHUR MACHADO e  EDWARD

PENN para o pagamento de valores ao operador financeiro;

DOC.  25 –  Cópia  de  e-mail  demonstrando  a  atuação  de  PATRÍCIA IRIARTE em

transferências para conta da XNIXOR;

DOC.s 26 e 27 – Cópias de e-mail de PATRÍCIA IRIARTE sobre elaboração de contrato

com a empresa LABER SERVIÇOS;

DOC. 28 – Minuta de acordo entre a empresa ATG e a empresa LABER SERVIÇOS;
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DOC.  29 –  Cópia  de  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. 30 – Notas Fiscais emitidas pela BARRA CONSULTORIA em face da ATG e da

ALUBAM;

DOC. 31 – Razão Geral da empresa ALUBAM referente ao ano de 2013;

DOC. 32 – Arquivo com mútuos realizados pelaempresa ALUBAM até 2015;

DOC.  33 –  Documentos  da  offshore LIDERE  INVESTMENTS CORP,  que  ARTHUR

MACHADO e MILTON LYRA são sócios;

DOC. 34 – Documentos sobre abertura da conta da  offshore LIDERE INVESTMENTS

CORP no banco UBS;

DOC. 35 – Relatório de Inteligência Financeira n.º 20044, do COAF;

DOC. 36 – Cópias de mensagens eletrônicas demonstrando a atuação de MILTON LYRA

em prol dos interesses do grupo ATG;

DOC.  37  –  Cópia  de  mensagem  eletrônica  por  meio  da  qual  a  funcionária  SYLVIA

CAMPOS pede autorização a ARTHUR MACHADO para encaminhar a MILTON LYRA a

Ata que o designou Conselheiro do ALUBAM;

DOC. 38 –  Cópia de mensagem eletrônica,  datada de 17/09/2019,  por meio da qual

PATRÍCIA IRIARTE  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;

DOC.  39 –  Relatório  da  Receita  Federal  (IPEI  Nº:  RJ20180009)  sobre  ARTHUR

MACHADO e MILTON LYRA;

DOC. 40 – Cópia de mensagem eletrônica sobre pagamentos, por ARTHUR MACHADO,

de despesas de imóvel pertencente a MILTON LYRA, em Miami;

DOC. 41 – Comprovante de pagamento de despesas de imóvel pertencente a MILTON

LYRA, em Miami;

DOC. 42 – Certificado de propriedade de bem localizado na 19575 Collins Avenue Unit 8

Sunny Isles Beach FL, adquirido por  MILTON LYRA por meio da PRL INVESTMENTS,

CORP;
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DOC.  43 –  Cópia  de  mensagem  eletrônica  encaminhada  por  ARTHUR  MACHADO

consultando PATRÍCIA IRIARTE sobre a possibilidade de o reembolso de despesa feita

em benefício de MILTON LYRA ser feito por meio da ALUBAM;

DOC. 44 – Cópia de mensagem eletrônica sobre compra de vinhos para MILTON LYRA

no valor de USD 18,393.64, por meio da conta da ATG AMERICAS TRADING GROUP

LLC no banco CITIBANK, em Miami;

DOC. 45  – Cópia de mensagem eletrônica sobre  o pagamento de R$ 6.360,00,  em

10/08/2011, pela ATG, para saldar as despesas de hospedagem de  MILTON LYRA e

sua família no SPA KUROTEL, localizado em Gramado;

DOC. 46 –  Cópia de e-mail  como os dados bancários da empresa  MPL FINANCIAL

SERVICES CORP, de MILTON LYRA;

DOC. 47 – Anexo 8 do acordo de colaboração de ALESSANDRO LABER;

DOC. 48 – Anexo 4 do acordo de colaboração de ALESSANDRO LABER;

DOC. 49 – Anexo 2 do acordo de colaboração de HENRIQUE BARBOSA;

DOC. 50– Anexo 1 do acordo de colaboração de HENRIQUE BARBOSA;

DOC. 51 – Arquivo com print do Instagram de ADEILSON TELLES;

DOC. 52 – Comprovante de viagem de ARTHUR MACHADO e ALESSANDRO LABER

para Brasília, em 17/07/2014;

DOC. 53 – Troca de e-mail entre ARTHUR MACHADO e ADEILSON TELLES;

DOC. 54 – Depoimento prestado ao MPF por  LÚCIO FUNARO, em 11/05/2018, sobre

WAGNER PINHEIRO;

DOC. 55 –  Cópia de e-mail  de  ARTHUR MACHADO  sobre convocação da CPI  dos

Fundos de Pensão;

DOC. 56 – Anexo 5 do acordo de colaboração de ALESSANDRO LABER;

DOC. 57 – Depoimento prestado ao MPF por  LÚCIO FUNARO, em 11/05/2018, sobre

RICARDO RODRIGUES;

DOC. 58 – Relatório sobre pesquisa CPF de RICARDO RODRIGUES;

DOC. 59 – Print de tela do Wickr com mensagem enviada por RICARDO RODRIGUES;

DOC.  60  – Resultado de  pesquisa  sobre  quadro  societário  da  AQUILLA  ASSET

MANAGEMENT LTDA. (CNPJ 08.964.545/0001-20);
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DOC. 61 – Cópia de e-mail de RICARDO RODRIGUES sobre o FIP LSH;

DOC. 62 – Relatório de Inteligência Financeira n.º 27250.3.3391.4803, do COAF;

DOC. 63 – Cópia de e-mail entre RICARDO RODRIGUES e ARTHUR SOARES;

DOC.  64  –  Relatório  da  Receita  Federal  (IPEI  Nº:  RJ20170082)  sobre  RICARDO

RODRIGUES;

DOC. 65  – Cópia  de e-mail  de  RICARDO RODRIGUES  para  “GANDOLA” sobre  a

apresentação do FIDC Trendbank Multisetorial /Fundo;

DOC.  66  –  Cópia  de  e-mail  demonstrado  o  vínculo  entre  RICARDO  RODRIGUES,

“GANDOLA” e ARTHUR MACHADO;

DOC. 67 – Cópia de e-mail enviado por “GANDOLA” para  RICARDO RODRIGUES;

DOC. 68 – Relatório da Receita Federal (IPEI Nº: RJ20180007) sobre “GANDOLA”;

DOC. 69 – Anexo 3 do acordo de colaboração de ALESSANDRO LABER;

DOC.s 70 a 71 – Cópias de e-mails demonstrando o vínculo entre ARTHUR MACHADO

e MARCELO SERENO, inclusive com pagamento de despesas; e,

DOC.  72  –  Relatório  da  Receita  Federal  (IPEI  Nº:  RJ20180006)  sobre  MARCELO

SERENO.
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