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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
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TERMO DE COLABORAÇÃO 

Aos 19 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, VINICIUS CLARET VIEIRA 
BARRETO, inscrito no CPF nº 625.220.517-68 , representado neste ato pelo advogado 
JOÃO SYLLA RUDGE, OAB/RJ 167.483 , o qual , indagado a respeito dos fatos na1rndos 
em seu ANEXO 1 declarou: Que renuncia, na presença de seu defensor, 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 
começou a trabalhar no banco Nacional em 1986/1987, no Rio de Janeiro, em Ipanema; 
Que o banco começou a vender travellers checks; Que o colaborador ficou responsável 
pela gestão da venda de travellers checks; Que à época cada pessoa podia adquirir apenas 
USD 1.000,00 para viajar para os EUA e USD 300,00 para a América do Sul; Que muitas 
vezes clientes perguntavam ao colaborador onde poderiam comprar mais dólares ; Que em 
frente à agência do Banco Nacional funcionava a ANTUR; Que foi procurado à época por 
pessoa de nome EDUARDO, funcionário da ANTUR, que se colocou à disposição para 
atender clientes do banco que quisessem adquirir dólares no mercado paralelo; Que 
iniciou aí uma relação com a ANTUR, indicando clientes e recebendo comissão em troca; 
Que em 1987, aproximadamente, o colaborador foi chamado por CELSO TOLEDO, 
diretor da ANTUR, para trabalhar na parte de câmbio da empresa; Que a ANTUR 
trabalhava com câmbio oficial e tan1bém com câmbio paralelo; Que após algum tempo na 
ANTUR descobriu que a empresa pertencia a MORDKO MESSER e sua família; Que 
MORDKO era bastante conhecido no mercado de câmbio; Que à época não conhecia 
pessoalmente CLAUDIO BARBOZA ("TONY"/"PETER"), haja vista que trabalhavam 
em endereços diferentes da ANTUR - o colaborador em Ipanema e CLÁUDIO no 
Centro; Que os clientes compravam muito dinheiro em papel moeda, por terem receio de 
deixar dinheiro em bancos; Que posteriormente a prática do dólar-cabo se popularizou, 
com empresários enviando dinheiro para o exterior; Que no início da década de 1990, por 
volta de 1994, a ANTUR foi fechada ; Que após o fechamento da ANTUR, MARCOS 
MAT ALON procurou MARCOS MESSER, propondo que MARCOS MESSER abrisse 
urna filial da empresa STREAM TUR, de propriedade formal de CLARK SETTON ( 

) 
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("KIKO"); Que KIKO tocava os negócios da STREAM TUR, operando ostensivamente; 
Que, apesar disso, as operações de câmbio paralelo eram todas comandadas por 
MORDKO MESSER; Que MORDKO era quem estabelecia a cotação de compra e venda 
dos dólares e dava as ordens de fechamento ; Que MORDKO era bastante conhecido no 
mercado de câmbio e possuía boa reputação junto ao mercado; Que a mesa de câmbio era 
composta pelo colaborador, ROSANE MESSER, CLARK SETTON (KIKO) e 
MORDKO MESSER; Que a STREAM TUR operou até meados de 2002, quando KIKO 
começou a ter problemas com a justiça; Que o colaborador tinha conhecimento que 
DARIO MESSER e ENRICO MACHADO possuíam, à época, empresa que gerenciava 
recursos, mas sem ter muitos detalhes de seu funcionamento ; Que ENRICO era braço 
direito de DARIO MESSER; Que KIKO foi citado na Operação Beacon Hill ; Que, em 
razão disso, a STREAMTUR poderia ser alvo de fiscalização das autoridades e não 
poderia mais ser utilizada para operação no mercado paralelo; Que o colaborador 
percebeu que poderia haver problemas com as autoridades quando ENRICO instalou 
equipamentos de telefonia por fibra ótica para evitar interceptação telefônica pelas 
autoridades; Que por receio de novas operações policiais, o colaborador, CLAUDIO 
BARBOZA e JACQUES ABOULAFIA, que trabalhavam em operações de câmbio 
paralelo na STREAM TUR se mudaram para São Paulo ; Que o período que trabalharam 
em São Paulo foi muito curto, durando apenas o tempo da montagem dos equipamentos 
no Uruguai , que foi feita por ENRICO MACHADO; Que houve reunião na casa da irmã 
do KIKO, em São Paulo, para saber se o colaborador, CLAUDIO BARBOZA e 
JACQUES topariam se mudar para o Uruguai para dar continuidade às operações; Que 
dessa reunião participaram o colaborador, CLAUDIO BARBOZA, JACQUES 
ABOULAFIA, DARIO MESSER, CLARK SETTON (KIKO) ; Que não se recorda se 
ENRICO também participou da reunião; Que o colaborador aceitou se mudar para 
Montevidéu, no Uruguai, onde já encontrou toda a estrutura de comunicação montada por 
ENRICO; Que ENRICO montou os computadores, sistema de comunicação por telefone, 
contratou funcionários ; Que o sistema de telefonia permitia que o colaborador desse a 
clientes número de telefone de São Paulo (DDD 011) e atendesse as ligações no Uruguai; 
Que MORDKO sabia da mudança para o Uruguai , apesar de não acompanhar as 
operações de forma direta, por problemas de saúde; Que além do colaborador, CLAUDIO 
e JACQUES também foi para o Uruguai uma telefonista de nome MARCIA, que atendia 
os telefonemas; Que no Uruguai havia dois funcionários uruguaios: SÉRGIO e ANDREA 
("Loirinha"); Que os clientes ligavam para São Paulo e a ligação era transferida para o 
Uruguai ; Que muitos clientes sequer sabiam que a estrutura estava montada no Uruguai ; ) 
Que KIKO saiu das operações quando assinou acordo de colaboração premiada; Que o 
colaborador chegou no Uruguai em agosto de 2003 ; Que quem montou a estrutura 
jurídica das empresas de fachada e cuidou dos papéis de imigração foi o advogado 
OSCAR ALGORTA; Que foi aberta empresa de nome STRENCI SA, de assessoria 
financeira, para dar uma roupagem legal às atividades ilícitas que estavam sendo 
desenvolvidas; Que quando KIKO sai do negócio é sucedido por ENRICO; Que ENRICO 
sucedeu KIKO na função de supervisionar os negócios; Que o colaborador, CLAUDIO e 
JACQUES eram funcionários tanto ANTUR e STREAM TUR; Que quando houve a 
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proporção de 3% para cada um; Que o percentual de 3% foi estipulado por DARIO 
MESSER e CLARK SETTON; Que do percentual restante, 22% eram destinados a 
CLARK SETTON, e 69% para DARIO MESSER; Que DARIO dividia parte dos seus 
lucros com ENRICO, em percentual que o colaborador não sabe declinar com certeza; 
Que ENRICO ganhou confiança de DARIO durante a crise asiática, quando salvou este 
de uma grande perda; Que a STRENCI servia apenas como "um local para sentar", não 
desenvolvendo atividades formais; Que não sabe o motivo pelo qual o Uruguai foi 
escolhido como sendo a nova sede dos negócios, acreditando que seja em razão da 
legislação ser mais branda; Que logo depois de se mudarem para o Uruguai, em 2004, 
foram comunicados por CLARK SETTON e ENRICO que também cuidariam da 
liquidação de reais resultantes das operações de MARCOS MA T ALON; Que 
MA T ALON optou por encerrar sua estrutura e "tercerizar" a liquidação dos reais, por 
receio das operações policiais; Que para operacionalizar isso, MA T ALON enviou uma 
funcionária sua de nome BELA para trabalhar com o colaborador em Montevidéu; Que 
BELA cuidava dos clientes de MAT ALON e apenas informava ao colaborador onde 
deveriam ser realizadas as liquidações; Que o colaborador não tinha contato com os 
clientes de MATALON; Que além de BELA, MARCOS MATALON enviou vários 
outros funcionários , incluindo PATRICIA MATALON, sua sobrinha; Que as operações 
com MATALON perduraram até aproximadamente 2010; Que MATALON possuía 
sistema informatizado próprio; Que após um ce1io período, MAT ALON passou a usar o 
sistema dos colaboradores; Que com a saída de KIKO os colaboradores passaram a ter 
5% do negócio; Que JACQUES parou de operar em 2007, desligando-se de suas 
atividades e indo morar no Rio de Janeiro; Que com a saída de JACQUES, CLAUDIO 
assume a tesouraria e liquidações e o colaborador passa a atuar nas operações de compra e 
venda de dólares para operacionalizar os pagamentos de dólar cabo; Que com a saída de 
JACQUES entra em seu lugar NAJUM TURNER; Que NAJUM entrou por indicação de ) 
ENRICO; Que NAJUM não operava, servindo mais como uma pessoa para dar conselhos 
a respeito das operações, por deter mais experiência; Que NAJUM ficou preso durante 
um tempo no Brasil; Que com a saída de JACQUES, o colaborador, CLAUDIO e 
NAJUM passam a ter 10% de participação cada um, sendo que os 70% restantes são 
devidos a DARIO MESSER e ENRICO; Que NAJUM se desligou das operações por 
desentendimentos com ENRICO; Que ENRICO, em meados de 2005/2006, começou a 
exigir dos colaboradores o pagamento de uma taxa mensal de USD 50.000,00, a fim de 
possuir proteção da Polícia Federal e do Ministério Público; Que o colaborador pagava 
USD 50.000,00 por mês em reais, que mandavam entregar em endereços indicados por / 
ENRICO; Que além dos colaboradores, MAT ALON, RICHARD WATERLOO e outros 
doleiros também pagavam a citada taxa; Que os pagamentos eram destinados a dois 
advogados de KIKO: FIGUEIREDO BASTO e outro do qual não se recorda; Que os 
pagamentos foram feitos de 2005/2006 até 2013; Que apesar dos pagamentos, o 
colaborador não recebia qualquer tipo de informação verossímil de ENRICO; Que a 
exigência de tais pagamentos fizeram com que NAJUM TURNER se desentendesse com 
DARIO e ENRICO, pois o mesmo se recusava a pagar; Que NAJUM se desliga em 2012; ~ 
Que quando NAJUM abandona a sociedade, MA T ALON também se desliga um mês ~ 
após; Que NAJUM sai da sociedade por achar que ENRICO estava cobrando valor( 

JFRJ
Fls 458

Documento No: 79609859-13-0-455-6-338271 - 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 Corrupção - Força Tarefa 

indevidos e vendendo favores inexistentes; Que o colaborador acredita que a saída de 
NAJUM acabou fazendo com que DARIO também rompesse com ENRICO; Que DARIO 
e ENRICO abriram um banco em Antígua e Barbuda, chamado EVG, que servia para 
investimentos; Que para captação de clientes, o EVG usou SHEILA MALEH, que já 
tinha trabalhado no Israel Discount Bank (IDB); Que o colaborador não teve participação 
na criação do EVG, nem tinha qualquer envolvimento com seu desenvolvimento; Que o 
colaborador acreditava que como o EVG não estava tendo tanto lucro, passou a fazer 
negócios com doleiros, etc; Que ENRICO procurou o colaborador solicitando que fosse 
indicado um laranja para que pudesser ser aberta conta no EVG em nome de uma empresa 
em nome do laranja, a fim de que quando um cliente quisesse fazer uma transferência de 
um banco para o EVG não ficasse claro que o cliente estava migrando para o EVG; Que 
após a transferência do dinheiro do cliente do banco de origem para a empresa em nome 
do laranja no EVG, ENRICO operacionalizava a transferência dos valores da empresa 
para o cliente, por meio de uma operação "perde e ganha", isto é, havia a simulação de 
que uma das partes estaria perdendo dinheiro no mercado financeiro e a outra estava 
ganhando; Que as operações "perde e ganha" começaran1 a gerar suspeitas em empresas 
de auditoria, o que fez com que elas cessassem; Que a laranja usada por ENRICO foi 
ANDREA BARNECH ("Loirinha"), que era funcionária do colaborador; Que, em certa 
oportunidade, ENRICO chamou o colaborador e CLAUDIO para uma reunião e propõe 
que os dois abandonem DARIO para trabalhar exclusivamente com ENRICO; Que tal 
fato fez com que o colaborador suspeitasse da conduta de ENRICO, acendendo um "sinal 
amarelo"; Que logo após tal encontro, ENRICO e DARIO romperam relações; Que após 
DARIO e ENRICO brigarem, DARIO tentou tirar os recursos que tinha em poder de 
ENRICO, mas este se recusou a entregar, o que motivou a propositura de uma ação 
judicial por DARIO contra ENRICO no Uruguai; Que após a briga, em 2013 , DARIO 
comunica que ENRICO não fazia mais parte da sociedade; Que a reunião com DARIO se 
deu no Rio de Janeiro; Que ENRICO se desligou da sociedade mas continuou a operar 
com CLAUDIO; Que LEONARDO ARANHA ("MOÇAMBA") possuía uma empresa 
chamada YES TRADING que era utilizada para receber os dólares dentro do EVG e 
pagar dólares no exterior; Que gostaria de ressaltar que em 2005 , ENRICO chamou o 
colaborador, CLAUDIO e JACQUES para uma reunião no escritório que possuía no 
Shopping Cassino Atlântico, para comunicar que ANTÔNIO ESTEV ÃO SOARES, 
abriria uma empresa de nome A SOA para cuidar dos clientes do Rio de Janeiro; Que a 
empresa contava com uma funcionária de nome SANDRA e funcionou até a morte de 
ANTÔNIO SOARES; Que o colaborador e CLAUDIO viram a abertura da empresa e a / 
utilização de ANTONIO corno uma forma, que ENRICO e DARIO utilizaram para retirar 
do colaborador, JACQUES e CLAUDIO os clientes do "varejo" do Rio de Janeiro e a 
paiiicipação nos lucros que os mesmos tinham neles; Que com a saída de NAJUM, o 
colaborador e CLAUDIO pedem um aumento na participação dos lucros , ficando 
estipulado que teriam cada um 18%, 4% ficariam para custear despesas da "empresa" e ~ 
60% ficariam para DARIO MESSER e ENRICO; Que com a saída de ENRICO em 2013 , 
DARIO fica com os 60%; Que não sabe dizer a divisão exata entre DARIO e ENRICO, . 
mas já ouviu dizer que a divisão era de 50% para cada um; Que o colaborador se desligou 
da "em presa" em novembro de 2 O 15 ; Que apesar de ter se desligado da "empresa", o ( 
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colaborador manteve seu Pidgin e WICKR ativos para lidar com clientes antigos; Que 
chegou a fazer algumas operações entre o final de 2015 até março de 2017 quando de sua 
prisão; Que não cuidava mais de operações, tendo se mudado para Punta De Leste; Que 
se mudou para Punta De Leste em apaiiamento que adquiriu de MARCELO CHEBAR; 
Que abriu uma loja em Punta de Leste, onde trabalhou até o dia de sua prisão; Nada mais 
dito, foi encerrado o depoimento, que lido em voz vai assinado pelos signatários abaixo. 

João Sylla Rudge 

OAB/RJ 167.483 --~ 

duardo Ribeiro Gomes El Hage 

Procurador da República 

Rodri" Timóteo da Costa e Silva 

Procurador da República 
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