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Anexo 39 - Operações José Carlos Saliba e Camilo (Saliba) 

Descrição fática: Os colaboradores conheceram SALIBA e CAMILO pois estes 

eram funcionários do sr. JOSÉ BACHA, considerado o maior doleiro de Belo 

Horizonte e dono de uma casa de câmbio na capital mineira cujo nome os 

colaboradores não se recordam. Podem afirmar que SALIBA e CAMILO já foram 

alvos de operação da Polícia Federal. A re lação dos colaboradores com SALIBA e 

CAMILO iniciou-se na época em que eram funcionários da ANTUR, pois a casa de 

câmbio da família MESSER possuía relação com a casa de câmbio do sr. JOSÉ 

BACHA onde os doleiros trabalharam. Em meados dos anos 2000, já com uma 

idade avançada o sr. JOSÉ BACHA se afastou do dia-a-dia da casa de câmbio, 

momento no qual SALIBA e CAMILO assumiram as operações. A partir do ano de 

2010 os doleiros saíram do varejo e começam a atender operações maiores, 

notadamente do s. NILTON CARDOSO, ex governador de Minas Gerais. O 

contato de SALIBA e CAMILO com os colaboradores era frequente, através de 

Pidgin, pois os doleiros mineiros sempre cotavam os preços praticados pelos 

cola boradores. Na operação mais recorrente entre ambos, SALIBA e CAMILO 

vendiam dólares via cabo em contas na China indicadas pelos colaboradores e 

estes entregavam reais nos endereços indicados por SALIBA em São Paulo. A 

logística de transporte do dinheiro da capital paulista à capital mineira ficava a 

cargo de SALIBA e CAMILO. Os colaboradores acreditam que SALIBA E CAMILO 

ainda estejam na ativa no mercado de câmbio. No período compreendido entre 

2011 e 2016, os colaboradores compraram 12.700.000 (doze milhões e 

setecentos mil) dólares, e venderam 8.600.000 (oito milhões e seiscentos mil) 

dólares. O funcionário dos colaboradores, WALTER MESQUITA, pode 

acrescentar detalhes sobre as liquidações das operações da conta SALIBA. 

Dados de corroboração: 

Codinome: SALIBA e variações 
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