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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 

Núcleo de Combate à Corrupçrio - Fqrça Tarefa 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

Aos 7 de fevereiro de 2018, na sede da Procuradoria da 

República no Município no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Nilo Peçanha, nº 31 -

Centro - Rio de Janeiro - RJ, presentes os Procuradores da República Eduardo Ribeiro 

Gomes El Hage e Rodrigo Timóteo da Costa e Silva, compareceu para prestar 

depoimento , em sede de colaboração premiada, CLAUDIO FERNANDO BARBOZA 
DE SOUZA, inscrito no CPF nº 903.142.127-87, filho de Maria Eduarda Barboza de 

Souza, nascido em 31/01 /1 967, representado neste ato pela advogada FERNANDA 

CARVALHO LOUZADA, OAB/RJ 153.352, o qual, indagado a respeito dos fatos 

narrados em seu ANEXO 1 declarou: Que renuncia, na presença de sua defensora, ao 

direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 

§14° do art. 4° da Lei nº 12.850/2013 ; Que lido os termos do seu anexo 1, confirma o seu 

teor; Que possui nível superior incompleto; Que por volta de 1985/1986 começou a 

trabalhar na co1Tetora de valores chamada Tecncorp, ocasião em que conheceu tesoureiro 

de nome RUBENS ; Que RUBENS o chamou para trabalhar na DIMENSÃO DTVM; Que 

na DIMENSÃO conl1eceu PAULO MESSER, o dono da DTVM; Que em pouco tempo 

foi alçado ao cargo de tesoureiro; Que além da DTVM, a família MESSER possuía uma 

casa de câmbio chamada ANTUR TURISMO; Que ao final de todo dia o colaborador 

recebia valores advindos da casa de câmbio, como rotina da tesouraria; Que em certo 

momento, por volta de um ano depois, o colaborador foi chamado por PAULO MESSER, 

que o convidou para trabalhar na casa de câmbio; Que, então, o colaborador passou a 

cuidar da tesouraria da casa de câmbio, trabalhando junto a JACQUES ABOULAFIA; 

Que nessa nova função passou a fazer o trabalho de cambista; Que a sobra dos valores do 

dia o colaborador encaminhava para a DIMENSÃO DTVM; Que o dono da ANTUR era 

MORDKO MESSER; Que a ANTUR atuava tanto no câmbio oficial quanto no câmbio 

paralelo, no mercado negro; Que o colaborador combinava com clientes a liquidação dos 

valores, seja por cheques ou dinheiro em espécie; Que tais operações oco1Teram por volta 

de 1988; Que o colaborador cuidava apenas do mercado paralelo da casa de câmbio; Que 

a partir de ce1io momento, em 1994, a fiscalização dos órgãos de controle começa a 

apertar, ocasião na qual a família MESSER (PAULO MESSER, MORDKO MESSER, 

DARIO MESSER e LUIS MESSER) decide fechar a ANTUR; Que os funcionários são, 

então, encaminhadas para a STREAM TUR, que ficava localizada na Avenida Visconde 

de Pirajá, em Ipanema, no Rio de Janeiro; Que a STREAM TUR era uma filial~ a r 
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empresa já existente em São Paulo, de propriedade de CLARK SETTON (KIKO); Que 
KIKO foi apresentado pela família MESSER como novo chefe das operações aos ex

funcionários da ANTUR e quem iria cuidar das operações de câmbio; Que, a partir desse 
momento, DARIO MESSER e LUIS MESSER param de frequentar a mesa de operação; 
Que MORDKO MESSER continuou a frequentar a "mesa de operações"; Que KIKO era 
quem fazia todo o controle da segurança, tesouraria e da mesa operacional; Que 
ROSANE MESSER também operava na mesa; Que nesse momento o colaborador teve 
conhecimento que KIKO tinha "respaldo" da família MATALON (MARCOS 
MATALON, que era o pai , e seus filhos ERNESTO e MAURICIO MATALON), isto é, 
passaram a operar em conjunto com os MATALON, inclusive em no mercado de São 
Paulo; Que conheceu VINICIUS CLARET na ANTUR, pois trabalhavam em filiais 
diferentes; Que passa a conviver diariamente com VINICIUS na STREAM TUR, quando 
começam a dividir a mesa de operações; Que de 1994 a 2003 o colaborador continuou na 
STREAM TUR; Que, eventualmente, trabalhou do centro da cidade; Que a STREAM 
TUR possuía operações oficiais, que serviam corno "fachada", mas operava 
primordialmente operações de câmbio paralelo, isto é, operações de compra e venda de 
dolar físico sem comunicação às autoridades, bem como operações de "dólar-cabo", que 
consistia em aproximadamente 80% das operações; Que "dolar-cabo" é uma operação de 
compensação feita por doleiros com clientes, por exemplo, caso um cliente possua dólares 
na Suíça, ele pode transferir os valores para uma conta indicada no exterior pelo doleiro e 
o doleiro recebe reais no Brasil, por meio de uma espécie de compensação; Que para 
efetuar tais operações é importante que o doleiro possua reais em espécie no Brasil , como 
forma de pagamento aos clientes; Que vai detalhar como fazia a geração de reais no 
Brasil em outro anexo; Que aproximadamente em 2000 o colaborador, em conjunto com 
KIKO, abriu uma factoring; Que a factoring foi aberta em nome de um "laranja", 
GABRIEL LEVY; Que afactoring chamava-se ZIBERT e ficava ao lado da STREAM 
TUR, corno aproximadamente 200 metros; Que GABRIEL LEVY também servia de 
laranja para efetuar operações de dólar-cabo, emprestando seu nome para abertura de 
contas no exterior, chegando a ter seu nome divulgado na Operação Banestado; Que não 
chegou a ser preso pois ficou residindo no Uruguai ; Que a abertura da factoring tinha 
como objetivo gerar reais no Brasil ; Que no local ficavam os seguranças, boys, e outros 
funcionários responsáveis pela logística da operação; Que na factoring havia o 
recebimento de cheques que eram trocados por reais; Que a existência de dinheiro em 
espécie nafactoring não chamava a atenção das autoridades, pois o dinheiro em espécie é 
da própria natureza dafactoring; Que afactoring servia mais como fachada para guardar 
dinheiro ; Que na época os controles do COAF não eram tão rígidos; Que nessa época 
conheceu LUCIO FUNARO; Que FUNARO lhe foi apresentado provavelmente pelos 
MATALONS, pois era de São Paulo; Que FUNARO passou a fazer negócios com o 
colaborador; Que o colaborador abriu urna filial em São Paulo dafactoring; Que passou a 
ir a São Paulo e se encontrar com FUNARO com mais frequência; Que a relação com 
FUNARO se intensifica a partir de 1998; Que conheceu ENRICO VIEIRA MACHADO 
em meados da década de 90, por volta de 1995/1996; Que ENRICO era funcionário do 
Banco Dimensão; Que ENRICO era visto com frequência com DARIO; Que, a partir de 

um certo momento, KIKO passa a controlar a gestão dos negócios, tocando o seu dia a ( 

~ 

JFRJ
Fls 445

Documento No: 79609859-11-0-443-8-559965 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 

Núcleo de Combate à Corrupçrio - Força Tarefa 

dia; Que KIKO era a "cara visível" no mercado; Que KIKO tinha o respaldo da família 

MATALON e MESSER para suas operações; Que quando afactoring foi aberta em São 

Paulo o colaborador passou a poder gerar reais em São Paulo também; Que, em 2002, o 

colaborador participou de reunião na residência de ENRICO, no Leblon, e foi 

comunicado que as casas de câmbio estariam sendo "grampeadas" pela polícia; Que nessa 

reunião estavam presentes VINICIUS CLARET, JACQUES ABOULAFIA, ENRICO 

MACHADO, DARIO MESSER e CLARK SETTON (KIKO); Que nessa reunião foi 

criada a "Operação Uruguai", com a transferência de todos os negócios para aquele país, 

por motivos de segurança; Que ROSANE MESSER, então, para de operar; Que enquanto 

a "Operação Uruguai" não era montada de fato , KIKO, o colaborador, VINICIUS e 

JACQUES se mudaram para São Paulo por questões de segurança; Que, a partir desse 

momento, ENRICO se torna presente em todas as ocasiões pois era o responsável por 

todos os sistemas de informática que gerenciavam as operações; Que o colaborador foi 

para São Paulo junto com ENRICO; Que as factorings foram fechadas nesse momento; 

Que foi buscada ajuda com um cambista amigo de DARIO, de nome NAJUM TURNER, 

para encontrar um local para montar as operações em São Paulo; Que as operações foram 

transferidas para uma transpo1iadora de valores; Que ENRICO montou todo o sistema da 

operação, o que incluía redes de telefone, computadores, etc; Que no início de 2003 , 

houve reunião na casa da irmã do KIKO, onde participaram o colaborador, ENRICO, 

DARIO, JACQUES , KIKO e VINICIUS; Que nessa reunião houve a definição de como 

seria a operação no Uruguai ; Que foi comunicado ao colaborador a necessidade de se 

mudar para o Uruguai; Que o colaborador não possuía qualquer relação com o Uruguai à 

época; Que, em razão da mudança de país, o colaborador passou a ter parte na "empresa", 

passando a ter participação de 3% no lucro do negócio; Que JACQUES e VINICIUS 

também foram agraciados com 3% cada, em razão da mudança; Que o colaborador deixa 

de ser funcionário e passa a ser sócio minoritário; Que não saberia dizer a divisão do 

restante da empresa, mas tem certeza que DARIO e KIKO eram os sócios majoritários e 

ENRICO possuía alguma participação que não sabe dizer quanto; Que foram para o 

Uruguai o colaborador, VINICIUS , JACQUES e KIKO; Que o colaborador passou a 

trabalhar mais na pmie dos sistemas e deixou de cuidar da parte de logística; Que o 

colaborador foi o primeiro a ir para o Uruguai, tendo ido junto com ENRICO; Que 

JACQUES, KIKO e VINICIUS ficaram em São Paulo ; Que ENRICO apresentou, então, 

ao colaborador dois funcionários que já tinha contratado: ANDREA (LOIRINHA) e 

SÉRGIO A Y ALA, ambos uruguaios; Que a partir desse momento foi montada a empresa 

por ENRICO em conjunto com o advogado OSCAR ALGORTA, na zona franca de 

Montevidéu; Que, após uma semana, aproximadamente, chegaram ao Uruguai KIKO, 
JACQUES e VINICIUS; Que o início das operações no Uruguai se deu em março de 

2003; Que não sabe dizer com ce1ieza o motivo pelo qual o Uruguai foi escolhido, mas 

acredita que o tenha sido porque cerca de 40% dos doleiros à época eram uruguaios, bem 

como pelo fato que NAfüM TURNER era muito amigo de DARIO MESSER, assim 

como pela proximidade do Brasil e facilidade de visto; Que a partir daí todas as operações 

foram tocadas de Montevidéu; Que além das pessoas já citadas, foi levada para o Uruguai 

a telefonista MARCIA VICENTE FRAGA; Que MARCIA ficou no Uruguai apenas por 3 

ou 4 anos; Que MARCIA não se adaptou bem ao pais; Que com a utilização da in~ ( 
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função de telefonista perdeu um pouco de valor; Que o colaborador se adaptou ao 

Uruguai e transferiu toda a sua vida pessoal para aquele país; Que recorda-se que abriu 

uma factoring em seu nome de nome, de nome CLM; Que a CLM chegou a operar por 

dois ou três anos e substitui a ZIBERT; Que o COAF chegou a fiscalizar a CLM, mas a 

fiscalização foi bem posterior às operações, cerca de dois anos depois; Que nas operações 

de factoring o colaborador recebeu muito a ajuda de LUCIO FUNARO; Que além das 

.factorings já citadas, pode citar a FÊNIX, que teve os mesmos problemas com 

fiscalização; Que no Uruguai a divisão de trabalho era feita da seguinte forma 

inicialmente: KIKO como operador chefe ( dava a cotação de compra e venda, autorizava 

operações de crédito, etc), o colaborador e VINICIUS como operadores; Que o 

colaborador ainda dividia a função de logística com JACQUES; Que um pouco antes da 

operação Banestado, o colaborador gostaria de ressaltar que MAT ALON passa a ter medo 

de ficar no Rio de Janeiro; Que MAT ALON pede a DARIO e KIKO para cuidar do seu 

"operacional", tendo demitido seus funcionários; Que quando MARCO MATALON se 

afasta do operacional, foi feita nova sociedade entre MATALON, KIKO e DARIO; Que 

foi comunicado ao colaborador que toda a parte operacional de MATALON seria 

absorvida pelo colaborador; Que toda a parte de São Paulo teve que ser remontada pelo 

colaborador; Que MARCO MA T ALON enviou para Montevidéu P A TRICIA 

MA T ALON e pessoa de nome "BELA" para fazer as operações de São Paulo; Que as 

operações do Rio de Janeiro eram tocadas pelo colaborador, VINICIUS e KIKO; Que em 

São Paulo MARCOS MA T ALON tinha como função se reunir com clientes; Que no 

Uruguai foi criada uma empresa de nome STRENCI, pelo advogado OSCAR 

ALGORTA; Que a STRENCI era uma assessoria financeira criada para ocultar negócios 

ilícitos; Que OSCAR ALGORTA sabia da ilicitude das operações; Que foram criadas 

ojfshores por ALGORTA para lavar os recursos gerados; Que em 2005 ocorreu a 

Operação do Banestado, quando foram presos mais de 60 doleiros; Que entre os presos 

estavam KIKO e GABRIEL LEVY; Que a partir desse momento, ENRICO passa a ter 
função mais relevante; Que KIKO sai das operações e começa a cuidar de sua vida 

pessoal; Que o colaborador e VINICIUS começam a ser os operadores; Que KIKO 

negociou acordo de colaboração premiada em Curitiba; Que por volta de 2005/2006 

KIKO avisou que iria sair da "empresa", por conta de seu acordo de colaboração; Que o 

colaborador teve, então reunião com DARIO, ENRICO, VINICIUS e JACQUES; Que 

DARIO comunica ao colaborador, JACQUES e VINICIUS que o novo chefe, com a saída 

de KIKO, seria ENRICO; Que ENRICO não entendia muito da parte de câmbio, mas era 

o responsável por cuidar da interlocução com DARIO e da supervisão dos negócios; Que 

o colaborador não possuía muito contato pessoal com DARIO à época; Que o colaborador 

não possuía acesso ao lucro que era gerado ; Que ENRICO era o responsável pela gestão 

dos recursos e por informar os lucros que tinham sido auferidos pela empresa; Que 

quando KIKO comunicou a MA T ALON que iria sair, DARIO informou ao colaborador 

que o responsável pela função de KIKO seria ENRICO MACHADO; Que a gestão de 

ENRICO gerou incômodo entre os demais funcionários , pois ENRICO não assumiu as 

responsabilidades que KIKO possuía; Que as funções que KIKO desempenhava passaram 

a ser executadas, na prática, pelo colaborador; Que por volta de 2006/2007, o 

colaborador, VINICIUS e JACQUES se reuniram com DARIO e ENRICO pari ar ( 
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por maior participação nos lucros; Que, nessa ocasião, a porcentagem de participação do 

colaborador, JACQUES e VINICIUS passou a ser de 10% para cada um; Que DARIO 

dava respaldo ao colaborador, VINICIUS e JACQUES perante o mercado de câmbio; 

Que o mercado de câmbio via o colaborador como sendo um "homem de DARIO 

MESSER"; Que isso permitiu ao colaborador fazer operações de crédito com outros 

cambistas sem adiantar valores; Que DARJO possuía um nome muito famoso no mercado 

de câmbio; Que, por volta de 2007, com o distanciamento físico do colaborador do 

mercado do Rio de Janeiro foi criado um vazio; Que os clientes não mais conseguiam 

encontrar o colaborador e seus sócios nos locais físicos que estavam habituados; Que para 

ocupar esse vazio, o colaborador contratou a pessoa de ANTONIO SOARES ESTEV ÃO 

Uá falecido) (apelido "TIJUMON" no sistema) para fazer o contato pessoal com os 

clientes; Que foi criada empresa para servir como fachada para as operações: ASOA W 

ASSESSORIA; Que a empresa ficava localizada em Ipanema; Que, em 2007, DARIO e 

ENRICO comunicaram ao colaborador que ANTONIO ESTEVÃO passaria a trabalhar 

única e exclusivamente para eles, fazendo as operações de câmbio ilegal no Rio de 

Janeiro; Que o colaborador não ficou satisfeito com a mudança pois acabou perdendo 

parte das transações, principalmente, no varejo; Que o colaborador passou, então, a se 

dedicar mais à função de logística de reais no Brasil , isto é, geração, custódia e transporte 

de valores em espécie; Que com o tempo, o colaborador passou a ser muito conhecido no 

mercado de câmbio, em razão dessa função que muitos doleiros acabaram abandonando, 

por receio de operações policiais; Que o colaborador cresceu muito no mercado porque 

executava função que poucos faziam ; Que ANTONIO não tinha como fabricar reais no 

Brasil; Que nesse período, por volta de 2007, o colaborador conheceu transportadora de 

valores no Rio de Janeiro de nome TRANS-EXPERT; Que a transportadora de valores foi 

apresentada ao colaborador como sendo empresa que trabalharia no "paralelo"; Que não 

se recorda a pessoa que o apresentou à empresa; Que a TRANS-EXPERT, quando 

trabalhava no "B", no paralelo, não usava carros fortes para não chamar atenção; Que a 

empresa usava "carros leves", isto é, carros de passeio blindados, com duas pessoas, sem 

a guia de valores; Que a primeira reunião com representantes da TRANS-EXPERT foi 

marcada com o seu gerente de nome MENEZES; Que MENEZES, no entanto, não 

participou da reunião, tendo ido pessoa de apelido ALGODÃO (CARLOS ALBERTO); 

Que consegue reconhecê-lo por fotos ; Que o colaborador tinha como ponto de contato na 

TRANS-EXPERT a pessoa de ALGODÃO; Que quando o colaborador não estava 

presente no Rio de Janeiro quem o representava junto a ALGODÃO era seu funcionário 

de nome RENATO DA SILVA AMARAL; Que ALGODÃO informou ao colaborador 

que seria necessário ter uma empresa para cadastro; Que a empresa seria apenas para 

justificar a existência dos recursos, caso houvesse alguma fiscalização ; Que foram usadas 

várias empresas laranjas ao longo do tempo pelo colaborador; Que a última empresa a ser 

utilizada foi a INSIDER; Que a TRANS-EXPERT transportava até R$ 350.000,00, 

cobrando R$ 350,00, o que representava um custo barato para o colaborador; Que o 

colaborador pediu para aumentar o limite máximo de transporte para até R$ 1.000.000,00, 

ocasião em que era cobrado R$ 1.000,00; Que essas taxas eram cobradas para transporte 

no Rio de Janeiro; Que para o colaborador o ajuste com a TRANS-EXPERT valia a pena 

pois permitiu que diversos funcionários fossem desligados; Que com o passar d~ o ( 
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colaborador percebeu que a TRANS-EXPERT tinha uma atuação muita grande, pois 

atendia diversos outros doleiros ; Que o colaborador passou a receber diretamente de 

outros doleiros na própria TRANS-EXPERT; Que foi em 2008/2009 foi chamado em São 

Paulo pelo seu maior cliente, a Odebrecht ( conhecida no sistema como TUT A); Que na 

reunião estavam presentes LUIZ EDUARDO SOARES e AL V ARO NO VIS ( cujo 

apelido era "PANTANAL" no sistema); Que a reunião foi no hotel Sheraton; Que o 

colaborador foi comunicado que sempre que houvesse necessidade de entrega de reais, os 

mesmos deveriam ser entregues na TRANS-EXPERT; Que o colaborador, então, passou a 

movimentar os recursos de suas salas para a TRANS-EXPERT; Que o colaborador, à 

época, não possuía uma empresa semelhante em São Paulo; Que ALGODÃO passou a 

prestar serviços ao colaborador via TRANSNACIONAL quando a operação era realizada 

em São Paulo; Que o colaborador possuía funcionário chamado RENATO (cujo apelido 

no sistema do colaborador é "DEDINHO"), que era responsável por fazer o ace1io de 

contas entre a contabilidade do colaborador com a TRANS-EXPERT; Que por volta de 

2007, o colaborador passa a trabalhar mais no atacado e menos no varejo; Que por volta 

de 2008/2009, JACQUES se desliga das suas funções junto ao colaborador; Que 

JACQUES foi substituído por NAJUM TURNER na empresa, com o mesmo percentual ; 

Que NAJUM começa a cuidar do cliente MATALON e mais dos interesses em São Paulo, 

bem como a cuidar de funcionários e das reuniões com DARIO e ENRICO; Que NAJUM 

trabalhou com o colaborador por dois anos; Que nesse momento a Polícia Federal estava 

fazendo muitas operações contra doleiros ; Que ENRICO passou a dizer que o escritório 

deveria pagar USD 50.000 por mês para fornecer uma proteção a DARIO e as pessoas 

ligadas ao câmbio; Que essa proteção seria dada pelo advogado FIGUEIREDO BASTO e 

outro advogado que trabalhava com ele, cujo nome não se recorda; Que em uma dessas 

ocasiões, DARIO brigou com ENRICO porque se recusou a pagar tais taxas; Que com a 

saída de NAJUM, o seu percentual foi dado ao colaborador e a VINICIUS; Que, então, o 

colaborador e VINICIUS passaram a ter 18% cada um, sendo que 4% ficariam no caixa 

da empresa para cobrir custos operacionais e que 60% eram destinados a DARIO; Que o 

colaborador não sabe dizer quanto DARIO repassava para ENRICO; Que o colaborador 

passou a visitar outros doleiros; Que, por volta de 2009, MA T ALON se retirou do 

negócio por razões de falta de confiança e pela sua negativa de pagar as taxas de proteção 

a ENRICO; Que o colaborador parou de operar com MATALON no período de 2011 a 

2013 ; Que por volta de 2011 DARIO e ENRICO brigaram entre si e romperam sua 

sociedade; Que não sabe declinar os motivos da briga, mas sabe dizer que tiveram relação 

com o Banco EVG; Que o colaborador usou o Banco EVG para efetuar operações com 

alguns clientes; Que o colaborador possuía uma conta pessoal no EVG para receber os 

créditos da empresa; Que quando DARIO e ENRICO brigaram, todos os vínculos de 

ENRICO com o sistema foram cortados; Que o colaborador não cortou as relações 

comerciais com ENRlCO, mas diminuiu o valor de crédito que fornecia a ENRICO; Que 

a partir de 2011/2012 até o dia de sua prisão , em 2017, o colaborador e VINICIUS 

passam a controlar todas as operações e a "bater as contas" diretamente com DARIO; 

Que se comunicava com DARIO por meio de um telefone que estava em nome de 

laranjas; Que DARIO usava um telefone paraguaio; Que quando DARIO e ENRICO 

brigaram, o colaborador foi a casa de DARJO no Paraguai, na Cidade ~ • e ( 
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informou a DARIO que seria necessano indenizar funcionários; Que naquele ano a 

empresa sequer deu lucro ; Que DARIO indicava clientes ao colaborador ao longo do 

período; Que em outubro de 2015, VINICIUS se desligou das atividades junto ao 
colaborador; Que o movimento à época reduziu bastante, em razão da repatriação, da 

diminuição das atividades dos irn1ãos CHEBAR e da ODEBRECHT, etc; Que VINICIUS 
foi se desligando aos poucos, pois tinha relação com alguns clientes ainda e queria zerar; 
Que o colaborador era conhecido no mercado como TONY, PETER ou ABREU; Que 
pouco antes de ser preso, as operações de câmbio reduziram bastante, em razão das 

atividades da polícia e da lei de repatriação; Que antes de ser preso, o colaborador tinha 

intenção de desligar funcionários e ter uma nova relação de sociedade com DARIO 

MESSER. Nada mais dito, foi en errado o depoimento, que lido em voz vai assinado 
pelos signatários abaixo. ' 

Souza 

~ ~l!a,_~ 
Fernanda Carvalho Louzada 

OAB/RJ 153.352 

duardo Ribeiro Gomes El Hage 

Procurador da República 

Procurador da República 
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