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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 

Núcleo de Combate à Corrupçüo - Força Tarefa 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

Aos 28 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, presente o procurador da República Eduardo Ribeiro 

Gomes El Hage, 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 / 1967, representado neste ato 

pela advogada FERNANDA CARVALHO LOUZADA, OAB/RJ 153 .352, o qual , 

indagado a respeito dos fatos narrados em seu ANEXO 39 - SALIBA E CAMILO BH 
(SALIBA) declarou: QUE renuncia, na presença de sua defensora, ao direito ao silêncio, 

reafirmando o compromisso legal de dizer a ver~ade, nos termos do § 14 do ait. 4 º da Lei 

nº 12.850/2013; Que lidos os termos do seu anexo 39, confirma o seu teor; Que na década 
de 90 conheceu JOSE BACHA, principal doleiro de Belo Horizonte, quando trabalhava 
na Antur casa de câmbio de propriedade da família MESSER; Que BACHA era uma 

pessoa de idade já na década de 90 e possuía bom relacionamento com a família 

MESSER; Que também nessa época, o colaborador conheceu duas pessoas que 

trabalhavam com BACHA: CAMILO e SALIBA; Que CAMILO e SALIBA eram sócios 

de BACHA nas atividades; Que o colaborador sabe dizer que existe uma empresa 

chamada SALIBA TUR que era de propriedade de BACHA, apesar do nome; Que o 

colaborador reconhece CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO (162.855.146-15), como sendo 

o já citado CAMILO; Que para todas as transações efetuadas pelo colaborador com 
BACHA, CAMILO e SALIBA estão registradas sob o codinome SALIBA; Que o 

cadastro de SALIBA no sistema do colaborador é bem antigo datando do ano de 2000; 
Que não sabe informar o primeiro nome de SALIBA, apesar de conseguir reconhecê-lo 

por fotos ; Que a partir dos anos 2000, o contato foi feito sempre com CAMILO; Que em 

algum momento, no início dos anos 2000, CAMILO teve problemas com a justiça e 

desapa;eceu, voltando a operar depois de um tempo com o colaborador; Que CAMILO f 
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Núcleo de Combate à Corrupç<io - Força Tarefa 

chegou a fazer transp01te de recursos para o colaborador, mas o foco das transações era 

basicamente, 90%, de venda de dólares por CAMILO para o colaborador com a 

consequente entrega de reais pelo colaborador em São Paulo; Que um funcionário de 

CAMILO ia ao escritório do colaborador em São Paulo recolher os recursos de reais em 

espécie; Que o funcionário de CAMILO se chama ALEXANDRE SILVA, atendendo 

pela alcunha ALEX; Que o colaborador pode citar, exemplificativamente, duas transações 

de coleta de recursos realizadas por ALEX: a primeira em 02/08/2016 no valor de R$ 

770.674,00, e a segunda em 27/09/2016 com o valor de R$ 700.00,00; Que os recursos 
foram retirados do escritório do colaborador localizado na Avenida Faria Lima, em São 

Paulo; Que o registro da transação está sob o código "C/F ARIA"; Que, em algumas 

oportunidades, o colaborador vendeu dólares para CAMILO no exterior e recebeu reais 
em Belo Horizonte ; Que nas operações que CAMILO vendia dólares ao colaborador, 
CAMILO já comentou com o mesmo que o dinheiro era oriundo da empresa DEMET AL, 

relacionada à família de NEWTON CARDOSO; Que o colaborador registra que 

CAMILO possuía dificuldades para pagar contas na Ásia para saldar as operações de 

dólar cabo; Que, em razão disso, o colaborador apresentou ALEXSANDER QUEIROZ, 

pessoa que trabalha com assessoramento financeiro para que pudesse auxiliar CAMILO; 

Que tal evento se deu em 2016; Que o colaborador sabe dizer que ALEXSANDER foi à 
Europa, acompanhado do cliente de CAMILO, abrir a referida conta para que pudesse 

pagar Ásia; Que tanto CAMILO quanto ALEXSANDER confirmaram ao colaborador 
que a conta foi aberta, mas não tem mais detalhes da operação em razão de ter sido preso 

logo em seguida, em março de 2017; Que o sistema do colaborador possui registros de 

2011 a 2017 e que neste período comprou USD 12.700.000,00 de CAMILO e vendeu 
USD 860.000,00; Que com relação às vendas de dólares, CAMILO fornecia contas na 
Ásia para o recebimento dos recursos; Que todas essas contas estão registradas no sistema 
informatizado do colaborador; Que com relação às operações de compra de dólares, o 
colaborador não sabe citar as contas de origem de todas elas, mas em seu sistema, em 
algumas transações, há observações que indicam o remetente: (1) VALEX EMC 

F AMIL Y OFFICE SA; (2) FUTURE INVEST INC (3) ATLAS GREEN RESOURCES 

L TD; Que a empresa ATLAS GREEN foi utilizada para pagar dólares aos IRMÃOS 
CHEBAR no exterior (USD 500.000,00 para a empresa ETERNAL LEGEND CORP); 
Que não necessariamente a empresa ETERNAL pertence aos IRMÃOS CHEBAR, 
podendo pe1tencer a um de seus clientes; Que também consta para essa última transação 
uma referência à pessoa de JULIANO MAGLIARDO, que estaria pagando por uma 
embarcação; Que a transferência de recursos entre SALIBA e os IRMÃOS CHEBAR 
consiste, em verdade, no resultado do casamento de operações, não necessariamente 

havendo ajuste entre eles; Que o colaborador se comunicava com CAMILO por meio de 

Skype (angudoce e tio-star) e PIDGIN; Que não sabe informar no momento o endereço 

utilizado por CAMILO no PIDGIN; Que o colaborador sabe dizer que a empresr 
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DEMET AL é a empresa que tinha 

precisava receber recursos na Ás· ; 

ALEXSANDER foi aberta em non 
encerrado o depoimento, que lido e 

movimentar mais dólares e que 

e a conta aberta na Europa por 

. za 

~ rrm)a ~ 
Fernanda Carvalho Louzada 

OAB/RJ 153.352 

Procurador da República 
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Denatran - RENACH 
Norrie 

CAMILO DE LELIS ASSUNCAO 

Mãe 

MARIA DE JESUS REIS 

Naturalidade 

BELO HORIZONTE 

Documento 
CARTEIRA IDENTIDADE - MG366463 

RENACH 
MG452446961 

Data Validade CN/-1 

13/05 /20 19 

1• 1-/abilílação 

25/08 /1981 - ES 

CPF 

162855146 15 

Pai 

JOSE LUIZ DA ASSUNCAO 

Nacionalidade 

BRASILEIRO 

Órgão Emissor!UF 
SSP / MG 

Número Registro 
02388294360 

Situação CN/-1 

CONFIRMADA 

Quadro Observações CNH 

99 
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Gerado por Sinesp lnfoseg 
em 28 /02 /2018 10:45: 1 O 

Cod. Iden tificador: C6709107-08C2-4C88-855A-F14DOEDA02EC 

D. N 

02 /06 /1 952 

Sexo 

MASCULI NO 

Cetegori11 

B 

UFDominio 
MG 

NúmeroPGU 
275455815 

UF Habilitação Atual 

MG 
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