
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXMO.  SR.  DR.  JUIZ FEDERAL DA 7ª  VARA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE
JANEIRO

Processo nº 0060662-28.2018.4.02.5101

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República que

abaixo assinam, nos autos do processo em epígrafe,  tendo em vista o teor dos despachos de fls. 2954 e

3601/3606,  vem se  manifestar  a  respeito  dos  requerimentos  de  fls.  2706/2707,  2724/2726,  2681/2690,

2724/2726, 2772/2774, 2781/2850, 2857/2893, 2904/2906, 2908/2953, 3725/3748, 3854/3859.

FLS. 2904/2906 e 4081

MARCO ANTÔNIO CURSINI manifesta-se, às fls. 4081/4082, no sentido de que suas

garantias de ampla defesa e contraditório estão sendo violadas, uma vez que não obteve, até o momento,

acesso  ao  termo de  depoimento  colhido  pela  autoridade  policial,  nem aos  “documentos  sigilosos  a  ele

mostrados no momento do depoimento”.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL entende que deve ser  DEFERIDO o pedido da

defesa, juntando-se aos autos o termo de depoimento colhido pela autoridade policial, a fim de que não haja

qualquer alegação de cerceamento ao contraditório e à ampla defesa. Quanto aos documentos mostrados ao

investigado no momento de seu depoimento perante a Polícia Federal, cabe destacar que se trata dos mesmos

documentos que compõem o pedido de prisão, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa,

na medida que já integram o caderno de documentos acostado aos presentes autos.

FLS. 2706/2707

A defesa de PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA afirma que, quando do cumprimento

do mandado de busca e apreensão, dentre os documentos coletados pela D. Autoridade Policial,  aqueles
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descritos  no  item 5,  letras  “h”  e  “i”,  do  Auto  de  Apreensão  lavrado (Doc.  01)  não  guardam qualquer

vinculação com a presente investigação e são resultado de discussões travadas entre o PETICIONÁRIO e os

seus advogados, no exercício regular de seu direito de defesa.

Aduz ainda estar o material abarcado no bojo dos trabalhos técnicos desenvolvidos pelos

ora signatários, tratando-se, por conseguinte, de material acobertado pelo sigilo previsto no artigo 7°, inciso

II da Lei Federal n° 8.906/94. Assim, requer, com urgência, expedição de ofício à D. Autoridade Policial que

preside as investigações, com a finalidade de que sejam desentranhados dos autos e restituídos à defesa

técnica do PETICIONÁRIO, os documentos indicados no item 5, letras “h” e “i”, do Auto de Apreensão

elaborado pela Equipe SP-11.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cabe destacar que os autos do presente processo se referem especificamente

à medida cautelar de prisão preventiva e à prisão temporária dos investigados. A determinação de busca e

apreensão não se deu neste requerimento cautelar, mas em outro diverso.

Portanto,  inviável  este  órgão ministerial  se  manifestar  a respeito de pedido relativo a

outro feito que não este, sob pena de gerar tumulto processual em feito com grande quantidade de partes.

Deve a defesa fazer o requerimento no procedimento pertinente, suscitando restituição de bens apreendidos,

caso assim entenda ser necessário.

Nada obstante, sem a adentrar ao mérito da restituição e da medida de busca e apreensão,

o  material  apreendido  na  residência  do  investigado  está  acobertado  pela  inviolabilidade  do  direito  à

intimidade e à casa do indivíduo, conforme art. 5º, incisos “X” e “XI” da CRFB/88 e não pelo art. 7º, inciso

II, Lei 8.906/94. Ao mesmo tempo que prevê tais direitos individuais a Constituição estabelece exceções à

regra, como determinações judiciais a serem realizadas durante o dia.

Uma  vez  que  houve  decisão  deste  juízo  determinando a  medida  cautelar  de  busca  e

apreensão, consoante art. 240 e seguintes do CPP, não há que se falar em direito ao sigilo aos documentos

apreendidos quando do momento de sua efetivação. Nesta situação, o direito à intimidade e inviolabilidade

são relativizados diante da necessidade de se assegurar a instrução criminal.
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Portanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pelo INDEFERIMENTO

do pedido de desentranhamento do item 5, letras “h” e “i”, do Auto de Apreensão elaborado pela Equipe SP-

11.

FLS. 3496 e 3497

A defesa de AUGUSTO RANGEL LARRABURE por meio da petição protocolada nestes

autos, afirma que o investigado comparece em juízo para cumprir qualquer determinação judicial,  tendo

interesse em colaborar com o Poder Judiciário.

Nestes autos não houve requerimentos em desfavor do ora requerente. Portanto, deve a

defesa se reportar aos autos em que seu cliente figura no polo ativo da demanda. Muito embora alegue estar

disposto a se submeter às ordens judiciais,  é  cediço que há mandado de prisão expedido por este Juízo

pendente em seu desfavor, sem que a defesa aponte o endereço no qual pode seu cliente ser encontrado.

Logo, o investigado permanece na qualidade de  foragido,  enquanto não for declinado

voluntariamente sua localização ou se efetive a medida cautelar por meio de diligências policiais coercitivas.

FL. 3544

Trata-se de requerimento de CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE, requerendo a

revogação da prisão preventiva, considerando que já é monitorado por tornozeleira eletrônica, pelo Juízo da

12ª Vara Federal Criminal de Curitiba.

O pleito não merece acolhimento.

O investigado é  conhecido  doleiro  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  que  realiza  com os

colaboradores transporte e custódia de reais em espécie para abastecimento do mercado interno de câmbio

paralelo.  Frise-se,  desde  logo,  já  ter  sido  condenado anteriormente  por  tal  atividade,  em razão da  qual
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cumpre pena em regime domiciliar.

Outrossim,  desde  a  decisão  que  determinou  a  prisão  preventiva  do  requerente  (fls.

2447/2524) por este juízo, em 02/05/2018, passaram-se apenas 12 dias. Naquela data, o requerente já estava

sendo  monitorado  por  tornozeleira  eletrônica,  conforme  narrou,  fato  devidamente  considerado  no

requerimento ministerial (fls. 3/427):

Vale registrar CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE foi processado anteriormente
pela prática de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional perante a Justiça Federal do
Paraná  (Processo  nº  5017770-69.2010.4.04.7000),  sendo  condenado  com o  trânsito  em
julgado, pela prática dos crimes previstos no art. 22, caput e parágrafo único da Lei nº
7.492/86 e  artigo  16 da  Lei  nº  7.492/86.  Atualmente,  está  cumprindo pena  em regime
domiciliar conforme se constata na decisão abaixo […]. A investigação pretérita realizada
acerca das atividades de CARLOS EDUARDO GARIBE, que revelou a atuação do
requerido no mercado paralelo de câmbio e resultou na condenação transitada em
julgado,  não foi  suficiente  para que cessassem as  atividades  criminosas.  Não resta
alternativa, portanto, senão a decretação da prisão de CARLOS EDUARDO CAMINHA
GARIBE, em
estabelecimento penal, como forma de garantia da ordem pública, interrompendo o ciclo
criminoso. De fato,  a permanência de CARLOS EDUARDO GARIBE em PRISÃO
DOMICILIAR  representa  evidente  risco  à  ordem  pública,  sendo  grande  a
probabilidade de prosseguirem na prática de ilícitos, inclusive quanto à ocultação do
produto  dos  crimes  praticados,  sendo  ineficaz,  portanto,  a  aplicação  de  medidas
cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sem trazer qualquer elemento novo,  em lapso temporal  tão curto é evidente que não

houve alteração no contexto fático probatório apto a dar ensejo à liberdade do requerente. Ainda mais tendo

sido  sopesado quando do  requerimento ministerial  especificamente  o  fato  do  mesmo já  ser  monitorado

eletronicamente, o que torna ainda mais exacerbada a gravidade em concreto de suas condutas.

Desde o pedido de cautelar, tal fato pesa em desfavor do requerente, pois torna patente a

necessidade de sua prisão pelo  periculum in libertatis: muito embora seja alvo de uma medida diversa da

prisão, ainda sim foi capaz de continuar a exercer relevante papel em organização criminosa, como doleiro

responsável por vultuosa movimentação financeira de recursos dos integrantes da ORCRIM derivados dos

crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados, mediante prática habitual, sistemática e profissional

de tais ilícitos.

Não  tendo receio  nem mesmo pela  persecução penal  anterior,  continuou a  exercer  o
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recolhimento dos valores em espécie por transportadoras de valores e posterior remessa dos valores para a

sua casa de câmbio,  LYG TUR, com a aquisição de dólares em papel  moeda ou mesmo transferências

internacionais chamada de “dólar cabo”. Tal operação de transporte e custódia de dinheiro em espécie era de

fundamental importância a organização criminosa, pois assegurava a oferta de dinheiro em espécie para

outros clientes da mesma organização e viabilizava também a operação internacional de dólares.

Não  é  demais  rememorar  que  as  operações  de  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA

GARIBE junto a CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET totalizaram a cifra de aproximadamente

US$  12.000.000,00 , de 2011 a 2017, conforme reconhecido pelos colaboradores no anexo 11 dos seus

acordos  de  colaboração  (autos  n.º0502647-09.2018.4.02.5101).  Nos  extratos  relativos  ao  codinome

“CARLAO” dos sistemas “BANKDROP” e “ST” (Doc nº 11 da inicial) é possível identificar as operações

com CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE.

Corroboraram as informações prestadas nos depoimentos acima expostos, os liquidantes

contratados pelos colaboradores JUCA e TONY, que aderiram ao acordo deles, CARLOS JOSÉ ALVES

RIGAUD e LUIZ FERNANDO DE SOUZA.

No mesmo sentido o Relatório de Inteligência Financeira do COAF (RIF) (Doc nº 70 do

requerimento  incial)  apontou a  existência  de  operações  financeiras  suspeitas  envolvendo  transações  em

espécie de valor substancial. Houve constatação de movimentação vultosa de valores com a empresa LYGUI

TUR, cujo o sócio principal é CARLOS EDUARDO GARIBE. As movimentações atípicas em espécie não

possuem informações  satisfatórias  da  origem,  incluindo dezenas  de  depósitos  em dinheiro  na  conta  da

LYGUI TUR, apontando movimentações suspeitas também da TEMPUS TURISMO.

Portanto, o fumus comissi delicti  foi demonstrado por meio dos elementos narrados no

pedido de prisão preventiva, quais sejam:

1. Acordos de colaboração premiada de VINICIUS CLARET, CLAUDIO BARBOZA,

CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD e LUIZ FERNANDO DE SOUZA;

2. Extratos dos sistemas “BANKDROP” e “ST” (Doc nº 11 da inicial); e
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3.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  COAF (RIF)  (Doc  nº  70  do  requerimento

inicial)

Pelo  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  se  manifesta  pelo

INDEFERIMENTO do pedido de CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE. Permanecem hígidos os

fundamentos da prisão preventiva do requerente, eis que se trata de caso no qual a liberdade do requerente

ainda oferece efetivo risco à garantia da aplicação da lei penal, da instrução criminal e da ordem pública, nos

termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

FLS. 2908/2953

CLAUDINE SPIERO manifesta-se, às fls.  2908/2916,  requerendo a revogação de sua

prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos: 1) ausência de contemporaneidade dos fatos; 2)

ausência de fundamentação sobre risco de instrução; 3) ausência de fundamentação sobre risco da aplicação

da  lei  penal;  4)  necessidade  de  substituição  por  prisão  domiciliar,  em  razão  de  problemas  de  saúde

enfrentados pela requerente.

Inicialmente, cabe destacar que CLAUDINE SPIERO continua foragida, motivo que já

seria  mais  do  que  suficiente  para  a  manutenção de  sua  prisão  preventiva,  o  que por  si  só evidencia  a

existência  de  risco  à  aplicação  da  lei  penal.  Vale  acrescentar  que  a  lei  processual  penal  não  exige  a

concomitância de todas as situações previstas no art. 312 para a decretação da medida cautelar, a verificação

de apenas uma delas já seria suficiente.

De  qualquer  modo,  não  procedem  também  os  argumentos  de  ausência  de

contemporaneidade dos fatos e ausência de fundamentação sobre risco à instrução. Com efeito, a decisão que

decretou a prisão apontou fundamentos sólidos e baseou-se em fartos elementos probatórios que indicam a

prática de crimes, ao longo do tempo, pela investigada, ora requerente. Mais do que isso, em se tratando de

lavagem de dinheiro, conforme assentado no voto do Min. Edson Facchin, no julgamento da Ação Penal 863

(em face de Paulo Maluf), restou demonstrada a natureza de crime permanente. Não bastasse isso, tem-se

que, embora a requerente alegue que não tem como continuar operando no mercado ilegal de dólares e que as
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condutas teriam cessado com a prisão de Juca e Tony, não se pode perder de vista que CLAUDINE SPIERO

é uma das principais doleiras de São Paulo e não atuava apenas com Juca e Tony, embora fosse um elemento

essencial no esquema por eles engendrado, dado o volume de capitais que movimentou: cerca de USD 50

milhões, somente no período de 2011 a 2017 – isso mesmo depois de ter firmado colaboração com a justiça e

ter dado entrevistas dizendo que não mais operava no mercado.

Quanto à anulação da sentença proferida na Operação Suíça, a defesa não é clara em

trazer aos autos os resultados das demais ações penais, e os processos se encontram em segredo de justiça, só

sendo possível acessar no site da JFSP a íntegra dos processos relativos a restituição de coisas apreendidas.

Portanto,  se a defesa afirma não haver condenações,  é ônus seu trazer aos autos a certidão negativa de

antecedentes criminais, o que não se verifica na hipótese em exame.

Outrossim, quanto ao risco à instrução, é notório que, em  liberdade, há o risco de que a

investigada  continue  movimentando  as  quantias  enviadas  para  o  exterior,  bem como  venha  a  destruir

evidências.

Com relação  às  alegações  de  razões  de  saúde,  para  concessão  de  prisão  domiciliar,

melhor sorte não assiste à requerente. 

Veja-se que o atestado médico foi pedido no dia da prisão e não vem acompanhado de

elementos que robusteçam o seu valor probatório, como prontuários médicos que demonstrem atendimentos

anteriores (salvo a menção a um único comparecimento ao médico no dia 25/04/2018, data muito próxima à

expedição da ordem de prisão, havendo a possibilidade de que a investigada já tivesse conhecimento desta).

Quanto à alegada cirurgia de hérnia ocorreu já há mais de 2 meses, tendo passado o período pós-operatório,

não havendo justificativa para um tratamento privilegiado à requerente.

Desse  modo,  entende  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  que  devem  ser

INDEFERIDOS os pedidos: 1) de revogação da prisão preventiva, uma vez que a investigada continua

foragida, reforçando os motivos apontados na decisão que decretou a medida cautelar; e 2) de concessão de

prisão domiciliar, em razão de não ter sido demonstrada situação que a justifique.
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FLS. 3027/3036 e 2724/2726

Trata-se  de  pedidos  de  revogação  da  prisão  preventiva  ou  substituição  por  prisão

domiciliar/hospitalar, respectivamente formulados por RENÉ MAURÍCIO LOEB (3027/3036) e NEI SEDA

(fls. 2724/2726), sob a alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar.

Afirma a defesa de RENÉ LOEB ser o requerente portador de doença grave – FIBROSE

PULMONAR IDIOPÁTICA (CID J 84.1), em estado muito avançado. Supostamente por esta razão, teria o

requerente  embarcado  em navio  MSC  PREZIOSA com  destino  à  Alemanha,  em busca  de  tratamento

especializado. Ressalta-se, para tanto, que RENÉ é cidadão alemão, podendo obter benefícios do sistema de

saúde da comunidade europeia.

No que tange a NEI SEDA, segundo a tese defensiva, sua suposta participação nos fatos

objeto  da  investigação  não  teria  maior  relevo,  sendo  de  notar  seu  absoluto  alheamento  em relação  às

operações  envolvendo  agentes  políticos  do  estado  também  destinatários  da  medida  cautelar.  Por  fim,

assevera ser o requerente homem de saúde frágil, primário e com a avançada idade de 75 anos.

É breve o relatório. O pleito não merece prosperar.

Conforme amplamente demonstrado no requerimento cautelar de fls. 3/427, as operações

de  RENÊ  MAURÍCIO  LOEB  e  NEI  SEDA junto  a  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET

totalizaram a surpreendente cifra de USD 27.800.000,00 (vinte e sete milhões e oitocentos mil dólares), de

2011 a 2017, conforme reconhecido por CLAUDIO BARBOZA no anexo 31 do seu acordo de colaboração

(autos n.º 0502674-89.2018.4.02.5101) dedicado a narrar as operações com os supracitados parceiros (Doc.

nº 33).

Este  dado é  corroborado pelos  extratos  relativos  ao  sistemas  “BANKDROP” e  “ST”

(Doc. nº 11 da inicial) nos quais é possível identificar as operações com ambos requerentes. Vale registrar

que os valores mencionados pelos colaboradores se basearam apenas nos dados constantes destes sistemas,

que só contemplam operações realizadas a parir de 2011, sendo que, conforme relataram os colaboradores,

estes começaram a operar junto a RENÊ e NEI desde 2003.

JFRJ
Fls 4560

Protocolada por Marisa Varotto Ferrari em 14/05/2018 21:36. (Processo: 0060662-28.2018.4.02.5101 - Petição: 0060662-28.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 79609859-616-0-4553-33-474705 - 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

As informações reunidas apontam que os investigados despenhavam importante papel na

geração de recursos em espécie no Brasil, valores estes que, foram utilizados para fins ilícitos, e auxiliavam a

remessa  de  recursos  ao  exterior  realizadas  pelos  “doleiros”  JUCA e  TONY,  uma  vez  que  creditavam

diretamente em contas no exterior os valores correspondentes aos recebidos em reais no Brasil.

Inconteste  o  fumus  comissi  delicti  dos  dois  requerentes,  a  fuga  empreendida  pelo

investigado RENÉ LOEB ao embarcar em cruzeiro comercial para país do qual é cidadão, corrobora sua

intenção em se furtar à aplicação da lei penal, bem como evidencia concreto prejuízo à instrução criminal.

Em sentido  oposto  ao  que  fora  narrado pela  defesa  de  RENÉ,  o  ora  requerente  não

demonstrou qualquer intenção em colaborar com as investigações em curso, não tendo sido feito contato

algum por sua defesa com este órgão ministerial. Do mesmo modo, até o presente momento, o requerente

não se apresentou às autoridades competentes, nem foi encontrado para o cumprimento da ordem judicial de

sua prisão preventiva às fls. 2447/2524, mantendo, portanto, a condição de foragido.

Digno  de  nota  que  seu  pedido  de  liberdade  não  traz  nenhum elemento  a  refutar  as

atividades ilícitas desempenhadas por RENÉ em conjunto com o comparsa NEI SEDA. Ao contrário nada

fala sobre os crimes descobertos tão somente no desenrolar desta investigação.  Não se sustenta a assertiva

defensiva de que a viagem com destino à Alemanha se deu em busca de tratamentos médicos inovadores.

Sem especificar no requerimento referidos métodos e a efetiva submissão do requerente aos mesmos,  a

alegação paira em abstrato não havendo comprovação nesse sentido.

Por outro lado, em acesso à rede mundial de computadores, nada foi localizado a respeito

de tratamentos inovadores no sistema europeu de saúde que não sejam realizados no Brasil. Não bastasse

isso, o pedido por si só contradiz o alegado estado precário do investigado: não se concebe que um paciente

em risco tão grave de vida consiga embarcar  em um cruzeiro comercial,  sem qualquer  recurso médico

específico ou cuidados diferenciados.

A seu  turno,  após  contato  telefônico  da  equipe  policial  responsável  efetivação  das

medidas cautelares deferidas, NEI SEDA é flagrado no ínterim em que soube da operação e seu encontro

com os policiais  federais,  livrando-se de sacolas  recolhidas em seu apartamento,  de acordo com a
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informação policial nº 003/2018, em anexo. Pelas imagens do circuito interno de câmeras do condomínio

em que reside, NEI SEDA sai de seu apartamento carregando uma pequena sacola plástica e retorna ao

elevador, dirigindo-se ao estacionamento, de onde retorna ao elevador, seguindo de volta ao seu apartamento,

cerca de 2 minutos depois, já sem a sacola.

Indagado pela equipe a respeito do episódio, o investigado afirma não se recordar onde

descartada a sacola, como também nega manter valores consideráveis consigo. Tão somente após os policiais

federais diligenciarem junto à administração do condomínio fora localizada a sacola em depósito alugado

pelo requerente. Nesta, foram encontrados US$ 7.030,00 dólares americanos e Sfr 1.500,00 francos suíços,

devidamente arrecadados e apreendidos.

Destarte, permanece atual e clara a configuração do  periculum in libertatis relativo aos

requerentes.  Presentes  os  pressuposto para  a  decretação e  manutenção da medida  cautelar  em comento,

oferecendo efetivo  risco  à  garantia  da  ordem pública,  aplicação  da  lei  penal,  bem como à  garantia  da

instrução criminal nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, nenhuma das medidas cautelares

diversas da prisão se mostram suficientes.

Por  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  se  manifesta  pelo

INDEFERIMENTO do  pedido  de  revogação  preventiva  de  RENÉ MAURÍCIO LOEB e  NEI  SEDA,

devendo ser mantida a ordem de segregação cautelar.

FLS. 2781/2850:

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por CLAUDIA MITIKO

EBIHARA DA COSTA.

Considerando a notícia de que houve liminar concedida em HC impetrado pela requerente

perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Ministério Público Federal deixa de se manifestar acerca

do pedido formulado às fls. 2781/2850, tendo em vista a superveniente perda de objeto.
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FLS. 2772/2774, 3500/3543 e 3608:

Trata-se  de  pedido  de  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  OU

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, formulado por LINO MAZZA FILHO, sob a alegação de

que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar.

Argumenta, em apertada síntese, que LINO MAZZA FILHO se entregou voluntariamente

à Polícia quando soube da ordem de prisão, retornando de viagem programada, quando poderia permanecer

foragido. Aduz, ainda, que LINO, sua esposa e sua filha estão acometidos por problemas de saúde e que os

fatos imputados não gozam de contemporaniedade a ensejar a segregação cautelar e que não foi demonstrado

de que forma sua liberdade poria em risco a instrução criminal, a garantia da ordem pública ou a aplicação da

lei penal. Ademais, argumenta que o periculum libertatis encontra-se enfraquecido diante do cumprimento

dos mandados de busca e apreensão já realizados em sua residência e sua empresa. Afirma que faz uso de

medicação controlada e pugna pela liberdade provisória ou, alternativamente, pela SUBSTITUIÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

É breve o relatório. O pleito não merece prosperar.

Inicialmente, veja-se que o requerimento em tela não traz nenhuma alteração no quadro

fático-jurídico  existente  por  ocasião  da  decisão  que  determinou  a  prisão.  O  requerimento  limita-se  a

reproduzir os fundamentos da prisão e negá-los, sem uma demonstração mínima de antíteses que pudessem

contradizer os elementos até então trazidos. Trata-se de evidente negativa vazia.

Antes  de  demonstrar,  novamente,  a  existência  dos  requisitos  da  prisão  preventiva,

convém registrar que LINO MAZZA FILHO não nega os fatos que lhe são imputados, mas apenas tenta dar

interpretação diversa às atividades, no intuito de se esquivar da responsabilização, o que não se sustenta. 

Com  efeito,  do  depoimento  prestado  por  LINO  MAZZA FILHO  em  sede  policial

verifica-se que ele efetivamente praticou atividades ilícitas de câmbio paralelo, com evasão de divisas e

lavagem de capitais. 

LINO confirma que operacionalizou a disponibilização de moeda estrangeira sem registro

JFRJ
Fls 4563

Protocolada por Marisa Varotto Ferrari em 14/05/2018 21:36. (Processo: 0060662-28.2018.4.02.5101 - Petição: 0060662-28.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 79609859-616-0-4553-33-474705 - 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

para a família CHEBAR e que VIVALDO JOSÉ DA SILVA FILHO era o funcionário dos CHEBAR que

buscava os dólares. LINO reconhece ainda que transacionou com o colaborador TONY, sendo possível que

tenha indicado inclusive contas no exterior para o envio de dólares, assim como recebeu reais em espécie de

TONY.

Veja-se os seguintes destaques:

“[…] QUE aproximadamente de dois em dois meses, a partir de 2012, MARCELO passou
a comprar dólares e euros em espécie do declarante, por motivo de viagem (…) QUE tinha
conhecimento  de  que  o  pai  de  MARCELO,  LEON  CHEBAR,  e  seu  irmão  RENATO
CHEBAR eram doleiros (…) QUE acredita que MARCELO tenha passado a trabalhar com
RENATO após a morte de LEON; QUE vendia aproximadamente 5 a 10 mil dólares por
vez para MARCELO, e o máximo que se recorda de ter vendido foi USD 30 mil; QUE
registrava no sistema oficial da B&T as vendas menores, porém essas maiores, tais como a
de  USD 30  mil  não  eram registradas~QUE essas  eram feitas  via  ‘caixa  2’ (…)  QUE
conheceu TONY por intermédio de MARCELO; QUE MARCELO lhe disse que TONY
seria o responsável por trazer os reais utilizados nas compras de dólares; QUE MARCELO
ligava para o declarante e  comprava os  dólares  e  pedia  ao declarante que entrasse  em
contato com TONY para liquidar a operação; QUE entrava em contato com TONY através
do PIDGIN; QUE o usuário do declarante era josebboss; QUE dizia que estava ligando a
pedido de seu ‘Padrinho’ para fazer a liquidação dos reais; QUE então TONY dizia que
mandaria uma pessoa em determinada hora para levar os reais; QUE os reais então eram
levados por esse portador à sede da empresa no Shopping da Gávea (…) QUE pode ter
indicado contas no exterior para recebimento e envio de dólares durante sua carreira, porém
não pode especificar no momento que contas foram essas (…) QUE tenta fazer todas as
operações de câmbio de sua empresa dentro da lei, porém, ocasionalmente faz ‘por fora’ a
pedido  do  cliente  (…)  QUE  VIVALDO  JOSÉ  DA SILVA FILHO  é  funcionário  de
MARCELO CHEBAR e buscava dólares com o declarante, ou seja era liquidante (…) QUE
geralmente recebia os reais de TONY em espécie, porém pode ser que em algumas ocasiões
tenha recebido  via  TED (…) QUE os  TEDs  podem ter  sido  direcionados  a  contas  de
clientes [...]”

Portanto,  embora  a  defesa  alegue  que  LINO  MAZZA  FILHO  não  teve  qualquer

participação nos fatos apurados na investigação da Operação Câmbio Desligo, o depoimento prestado em

sede policial corrobora o contrário. Aliás, diante do depoimento, é irrelevante o equívoco dos colaboradores

ao mencionarem o nome de NILO, ao invés de LINO, assim como o reconhecimento equivocado da foto

apresentada. Isso porque, ressalte-se, a narrativa dos fatos é confirmada e reconhecida por LINO MAZZA

FILHO.

No que diz  respeito  aos  requisitos  autorizadores  da prisão preventiva,  destaca-se  que

tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis continuam presentes no caso em questão.
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O fumus comissi delicti foi demonstrado por meio dos elementos narrados no pedido de

prisão preventiva em desfavor de LINO MAZZA FILHO, de forma que restou evidenciado, além de ter sido

confirmado pelo próprio LINO em seu depoimento, seu envolvimento com os irmãos CHEBAR e o doleiro

TONY.

Permanece também configurado o segundo pressuposto para a decretação e manutenção

da medida cautelar em comento,  o  periculum libertatis,  eis  que se trata de caso no qual  a liberdade do

requerente ainda oferece efetivo risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste  sentido,  o  juízo acertadamente  decretou a  prisão preventiva de LINO MAZZA

FILHO, nos termos requeridos pelo MPF, uma vez que se trata de medida imprescindível para a garantia da

ordem pública e a aplicação da lei penal, com fulcro no que estabelecem o art. 312, caput, e o art. 313, inciso

I, ambos do Código de Processo Penal, considerando-se os fartos elementos probatórios trazidos à colação do

requerimento ministerial.

A defesa  sustenta  seu  pleito  no  fato  de  LINO  MAZZA FILHO  ter  se  apresentado

voluntariamente à polícia quando teve notícias da decretação de sua prisão, antecipando o retorno de viagem

já programada, o que afastaria o periculum libertatis. Não lhe assiste razão.

A apresentação de LINO MAZZA FILHO não é suficiente para ilidir a necessidade de sua

segregação,  pois,  conforme  mencionado  no  requerimento  ministerial  e  reconhecido  pelo  próprio  LINO

MAZZA FILHO,  ele  permanece  atuando  no  mercado  de  câmbio,  realizando  operações  paralelas  não

registradas, através da STAMPA TURISMO, fazendo dessa atividade seu meio de vida. Aliás, quando da

deflagração  da  Operação  Câmbio  Desligo  foram  arrecadados  valores  em dólares  e  reais  na  STAMPA

TURISMO que não estavam registrados nos sistemas da empresa, o que reforça a existência dessa atuação

paralela.

Nesse  contexto,  cumpre  ressaltar  que  não  houve,  no  atual  estágio  da  investigação,

qualquer alteração no contexto fático apto a ensejar a soltura do requerente.
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Portanto, por ser temerária sua libertação, sob risco de reiteração das práticas delitivas e

ocultação  de  bens  e  valores  não  localizados  e,  consequentemente,  ainda  não  alcançados  por  medidas

constritivas, assim como evidente risco à efetividade da instrução processual penal em curso, a manutenção

da prisão preventiva de LINO MAZZA FILHO é medida adequada e ainda necessária aos fins pretendidos,

não se mostrando cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que estas se mostram

insuficientes para assegurar a cessação da atividade criminosa, especialmente no que se refere à ocultação de

bens e valores provenientes dos crimes de corrupção cuja localização permanece desconhecida. 

Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo INDEFERIMENTO do

pedido.

Fls. 2857/2867:

Trata-se  de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou designação de

audiência de custódia, formulado por OSWALDO PRADO SANCHES, sob a alegação de que não estariam

presentes os requisitos da custódia cautelar.

Sustenta a ausência de fundamentação para a decretação da custódia preventiva.

Afirma a i. defesa de OSWALDO, que ele é primário; tem bons antecedentes; endereço

certo e trabalha no mesmo local.  Além disso,  sustenta que ele não seria  doleiro,  mas mero cliente  dos

doleiros, no caso, dos colaboradores Vinícius e Cláudio.

É breve o relatório. O pleito não merece prosperar.

Inicialmente, veja-se que o requerimento em tela não traz nenhuma alteração no quadro

fático-jurídico  existente  por  ocasião  da  decisão  que  determinou  a  prisão.  O  requerimento  limita-se  a

reproduzir os fundamentos da prisão e negá-los, sem uma demonstração mínima de fatos que pudessem elidir

os elementos até então trazidos. 

No que diz  respeito  aos  requisitos  autorizadores  da prisão preventiva,  destaca-se  que

tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis continuam presentes no caso em questão.
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O fumus comissi delicti foi demonstrado por meio dos elementos narrados no pedido de

prisão preventiva em desfavor de OSWALDO, de forma que restou evidenciado, seu envolvimento nos fatos

investigados a justificar a prisão preventiva. Voltemos aos elementos ensejadores da decretação da prisão.

Sustenta a i. defesa de OSWALDO que este é mero “cliente” dos doleiros e não doleiro

em si. Transcreva-se a assertiva de fls. 2865:

Gize-se:  o  ora defendente não é doleiro,  nem exerce qualquer atividade relacionada ao
denominado “sistema financeiro paralelo”. É economista, possui mestrado nessa área pela
Fundação Getúlio Vargas e ocupa o cargo de diretor em renomado grupo empresarial.

No ponto,  vale  salientar  que  os  próprios  delatores  Cláudio  e  Vinícius  afastam o  ora

requerente dessa posição. É o que se percebe dos seus depoimentos:

“Que o grupo BOZANO era cliente desde a época da ANTUR, nos anos 1990; que pessoa
com quem realizavam operação era Oswaldo; que o grupo BOZANO era um
grande cliente do colaborador (...)” Depoimento Vinícius “Que o cliente Oswaldo Prado
Sanches, de codinome Barbear, foi herdado da família Messer (...)” Depoimento
Cláudio (grifamos)” (fls. 2865)

De fato, como se infere da peça que decretou a sua preventiva, OSWALDO foi “cliente”

dos doleiros Vinícius e Cláudio, de 31/10/2008 a 19/05/2016, ou seja, pelo menos, por quase oito anos em

centenas de operações ilegais de dólar-cabo.

Ao contrário do sustentado pela i. defesa, esse fato, por si só, antes de retirar o requisito

da cautelaridade presente na custódia preventiva, o reafirma, na medida que torna evidente a presença de

uma personalidade voltada e habituada para a prática criminosa de ocultação da movimentação de soma

milionária através da sua atuação com os doleiros Vinícius e Cláudio.

Permanece também configurado o segundo pressuposto para a decretação e manutenção

da medida cautelar em comento,  o  periculum libertatis,  eis  que se trata de caso no qual  a liberdade do

requerente ainda oferece efetivo risco à garantia da ordem pública e da instrução criminal nos termos do art.

312 do Código de Processo Penal.
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Isso porque, como bem ressaltado pela i. defesa, OSWALDO, trabalha no mesmo grupo

empresarial há mais de trinta anos.

Ora,  ocorre  que  foi  exatamente  nessa  ocupação  de  diretor  do  Grupo  Bozano,  que

OSWALDO praticou de maneira perene e corriqueira seus crimes do colarinho branco, havendo fundado

receio, portanto que, em liberdade, simplesmente volte a fazer o que sempre fez.

Da mesma forma, necessária a custódia para garantia da instrução criminal eis que tendo

em vista a natureza dos crimes imputados a OSWALDO, em liberdade, o risco de destruição de provas é

claro e evidente.

Nesse  contexto,  cumpre  ressaltar  que  não  houve,  no  atual  estágio  da  investigação,

qualquer alteração no contexto fático apto a ensejar a soltura do requerente.

Portanto, por ser temerária sua libertação, sob risco de reiteração das práticas delitivas e

ocultação de provas, bens e valores não localizados e, consequentemente, ainda não alcançados por medidas

constritivas, assim como evidente risco à efetividade da instrução processual penal em curso, a manutenção

da prisão preventiva de OSWALDO PRADO SANCHES é medida adequada e ainda necessária aos fins

pretendidos, não se mostrando cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que estas se

mostram insuficientes para assegurar a cessação da atividade criminosa, especialmente no que se refere à

ocultação de bens e valores provenientes dos crimes de corrupção cuja localização permanece desconhecida. 

Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo INDEFERIMENTO do

pedido.

FLS. 3409/3429

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ANA LUCIA

SAMPAIO DE FREITAS.

Em breve  síntese,  alega  a  defesa  que  a  decisão  que  determinou  a  segregação

cautelar da requerente carece de fundamentação idônea/concreta (artigo 93, IX, da Constituição Federal),
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devendo ser  a ré posta  em liberdade.  Além disso,  pleiteia  em caráter  subsidiário,  a fixação de medidas

cautelares diversas da prisão, pois não seria possível eventual interferência da mesma na instrução. 

Aduz  a  defesa  que  a  ré  é  primária  e  possui  bons  antecedentes,  não  possuindo

relevância na organização criminosa, porquanto não tenha sido mencionada expressamente em nenhum dos

depoimentos dos colaboradores citados na inicial. Neste sentido, os elementos indiciários, no entendimento

da defesa, seriam frágeis, ensejando juízos meramente especulativos.

É o breve relatório.

Inicialmente,  cumpre esclarecer ser a requerente esposa de CLÁDIO FREITAS,

investigado preso 03/07/2017, em decorrência da antecipação de medidas mais ostensivas da Operação Ponto

Final.

As  informações  reunidas  desde  então  já  demonstravam  que  o  investigado

desempenhava importante papel, tanto na geração ilegal de recursos em espécie no Brasil, quanto no envio

ilegal  de  dólares  ao  exterior.  Estes  valores,  ao  que  tudo  indica,  pela  simultaneidade  dos  fatos  de

envolvimento com a organização criminosa e os atos de evasão de divisa e possivelmente lavagem, foram

utilizados para fins ilícitos, visando ao menos em parte atender os interesses de pessoas ligadas a organização

criminosa de SÉRGIO CABRAL, que como o investigado também era cliente dos “doleiros” JUCA e TONY.

O argumento da defesa, segundo o qual a ANA LÚCIA não teria capacidade de

influir na instrução por não ser mencionada verbalmente nos depoimentos dos colaboradores se mostra pífio

diante dos próprios atos praticados pela mesma. Tendo tido a requerente a opção de não se envolver nos

ilícitos  perpetrados  pelo  seu  cônjuge,  escolhe  conscientemente  se  voltar  contra  o  trabalho  das

autoridades competentes. 

Como já dito na ação cautelar em que o MPF requereu a prisão preventiva de ANA

FREITAS, seu marido lhe passou procuração, na iminência de sua prisão (sabida em virtude da tentativa de

fuga de Jacob Barata Filho, preso no aeroporto, havendo adiantamento da deflagração da Operação Ponto

Final).  Claramente  o objetivo da procuração outorgada era dificultar  a descoberta  e bloqueio de ativos,

produtos ou proveitos de crimes investigados, ligados à organização criminosa de Sérgio Cabral.
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Não satisfeita em receber a procuração de seu marido, dois dias após sua prisão, a

investigada ainda, segundo informação do COAF, compareceu à corretora Planner, onde o marido trabalhava

e  possuía  valores  custodiados  e  limpou  sua  conta,  transferindo  a  totalidade  dos  valores  que  ali  se

encontravam,  movimentando  mais  de  R$  1.000.000,00  (um milhão  de  reais),  por  meio  da  procuração

recebida na iminência  da prisão de seu marido.  Logo,  não há que se  falar  em ausência  de dolo,  como

pretende a defesa, por ter a mesma mantido os valores em sua própria conta. 

Baseada nesses fundamentos restou inequivocamente caracterizada em concreto a

conduta da requerente na decisão de fls. 2447/2524. Ficou claro o objetivo comum de CLÁUDIO FREITAS

e  ANA FREITAS de impedirem a aplicação da lei penal (especialmente no que tange à recuperação de

ativos produtos ou proveitos de atividades criminosas), como ainda dificultarem a instrução processual penal

(ao buscarem esconder os vestígios materiais dos crimes perpetrados).

Dessa forma, não resta outra alternativa que não a prisão preventiva de CLÁUDIO

FREITAS e de ANA FREITAS, a fim de garantir a aplicação da lei penal e a efetiva e adequada instrução

processual.

Ante  o  exposto,  manifesta-se  o  Ministério  Público  Federal  pelo

INDEFERIMENTO dos pedidos.

FLS. 3725/3748:

Trata-se de requerimento formulado por MARCELO RZEZINSKI, objetivando a

revogação da prisão preventiva decretada nestes autos, sob o argumento de que jamais teria trabalhado com

operações de câmbio, exercendo funções de corretagemm de ações de maneira regular na corretora Guide

Investimentos. Afirma, ainda que aderiu ao recente programa de repatriação de recursos no exterior, tendo

declarado os valores que possui no exterior e pago os tributos correspondentes. Sustenta, ainda, que o decreto

de prisão estaria lastreado apenas nas palavras dos colaboradores, inexistindo elementos que caracterizem o

fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Pugnou,  subsidiariamente,  pela  substituição da medida de prisão por  cautelares
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diversas ou pela prisão domiciliar, em razão de possuir filho autista.

Os pleitos não merecem acolhida.

Conforme narrado no requerimento de prisão preventiva, existem robustas provas

de que MARCELO RZEZINSKI, juntamente a seu irmão ROBERTO, atuam no mercado paralelo de câmbio

desde a década de 90, movimentando habitualmente milhões de dólares em operações financeiras espúrias,

com recursos provenientes de infrações penais de diversas naturezas, possuindo uma gama rede de clientes e

parceiros em todos o mundo para viabilizar a execução de tais transações, fazendo dessa atividade criminosa

seu meio de vida.

As  investigações  iniciais  apontam,  ainda,  que  a  geração dos  valores  em espécie

teriam ligação com políticos do PMDB, ainda não identificado, possivelmente para pagamento de vantagens

indevidas.

De  acordo  com  os  sistemas  de  controle  dos  colaboradores,  MARCELO  e

ROBERTO  RZEZINSKI,  identificados  pelo  codinome  “PEDRA”,  foram  responsáveis  por  operações

totalizaram a surpreendente cifra de USD 12.000.000,00 (doze milhões de dólares), de 2011 a 2017.

Os  montantes  transacionados  com  os  “irmãos  RZEZINSKI”  variavam  de  USD

100.000,00 (cem mil dólares) a USD 800.000,00 (oitocentos mil dólares), totalizando a cifra, sendo que as

variações estão de acordo com o período eleitoral, quando a necessidade de reais no Brasil aumentava.

As informações prestadas pelos colaboradores  foram corroboradas pelo COAF

que indicou a realização de operações em espécie por  MARCELO  e  ROBERTO RZEZINSKI além da

quebra do sigilo telemático que revelou ser ROBERTO o titular da unidade 109 do Condomínio Edifício

Sheraton da Barra, indicado pelos colaboradores  com sendo o local da entrega de recursos.

Ademais,  as  interceptações  telefônicas realizadas  confirmaram  a  ligação  dos

investigados com DARIO MESSER. 
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Como restou demonstrado nestes autos, na fase atual da investigação, a liberdade de

MARCELO RZEZINSKI representa fundado risco à investigação e à garantia de aplicação da lei penal,

especialmente quanto a recuperação dos valores ilicitamente movimentados, tendo em vista que o requerido

atuava em organização criminosa,  composta  por  uma  rede de  doleiros,  que tinha  como objetivo  evadir

ilegalmente divisas do país e lavar ativos, dando-lhes a aparência de legalidade, quando, em verdade, eram

frutos de ilícitos.

Os relatos dos colaboradores ainda indicam que os requeridos se valem de diversos

instrumentos para dificultar a ação das autoridades, se valendo de técnicas de criptografia, de forma a evitar

interceptação pelas  autoridades,  das  comunicações  dos membros  da organização criminosa,  utilizando o

aplicativo PIDGIN e utilizando códigos  numéricos para indicar os interlocutores (parceiros e clientes)  e

evitar a exposição de seus nomes, o que reforça o risco de obstrução à investigação caso permaneçam em

liberdade.

Vale registrar que ainda não foram identificados todos os integrantes da organização

criminosa, sendo que os elementos colhidos indicam a participação de outros agentes nos crimes ainda não

totalmente identificados, tais como os responsáveis pelas empresas cujas contas são utilizadas nas transações

ilícitas, de modo que a prisão preventiva também visa evitar que os investigados promovam a ocultação e

destruição de provas que permitam alcançar os outros membros da quadrilha.

Ademais, como já ressaltado, os investigados se dedicam habitualmente à prática de

atos de lavagem de capitais e remessa clandestina de recursos ao exterior, se valendo de sofisticado esquema

de criação de empresas  offshore,  com várias  contas no exterior por onde circulam os valores espúrios. A

manutenção em liberdade dos investigados após as medidas ostensivas requeridas nesta peça possibilitaria

ampla movimentação do patrimônio ilícito pelos requeridos, em especial dos recursos que até o momento

permanecem ocultos, uma vez que somente se apurou até o momento parte dos recursos movimentados pelos

doleiros.

Assim,  a permanência  de  MARCELO  RZEZINSKI em  liberdade  representa

evidente risco à ordem pública,  sendo grande a probabilidade de prosseguirem na prática de ilícitos,

inclusive quanto à  ocultação do produto dos crimes  praticados,  sendo ineficaz,  portanto,  a  aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
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Em face dessas considerações, estando presentes o fumus comissi delicti e também o

periculum libertatis,  bem como,  diante da imperiosa necessidade de se recuperar o produto dos valores

desviados pela ORCRIM, requer, com supedâneo nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a

manutenção da  prisão preventiva de  MARCELO RZEZINSKI, a  fim de assegurar a aplicação da lei

penal, e para garantia da ordem pública e da instrução processual.

Vale destacar que a alegação do requerente no sentido de que a cautelaridade de sua

prisão estaria afastada pelo fato de ter aderido ao Programa de Repatriação tampouco merece acolhida. Isso

porque  os  fatos  narrados  no  pedido  de  prisão  se  referem  a  operações  de  dólar  cabo  realizadas  pelo

investigado  ao  longo  de  décadas.  Trata-se,  portanto,  de  robustos  indícios  de  crimes  contra  o  sistema

financeiro (evasão de divisas) e lavagem de dinheiro, que diferem de suposta manutenção de depósitos não

declarados no exterior. 

Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo INDEFERIMENTO

do pedido.

FLS. 3854/3859:

Trata-se de pedido formulado por  AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES

em fls.  3854/3859,  no  qual  pleiteia  a  revogação de sua prisão  preventiva  e,  subsidiariamente,  requer  a

concessão da liberdade provisória, nos termos do art.  321 do Código de Processo Penal,  com ou sem a

imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que

não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão.

A defesa  alega  que  o  requerente  aceitou  o  pedido  de  FRANCISCO  ARAÚJO

COSTA JÚNIOR para compor o quadro societário da pessoa jurídica J F E CONSTRUTORA LTDA. - ME,

mas que nunca foi sócio de fato do referido investigado, nem usou a empresa para efetivação de negócios.

Sustenta ainda que há apenas uma relação de parentesco entre eles, em razão da irmã do requerente ser

casada com FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR.

Afirma também que o padrão de vida do requerente é muito simples e incompatível
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com a realidade de um doleiro envolvido em um esquema milionário de lavagem de dinheiro, conforme

descrito  pelo  MPF.  Além  disso,  a  defesa  destaca  que  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA FERNANDES

reconheceu em seu depoimento que auxiliou o seu cunhado em alguns trabalhos, buscando ou entregando

malas e pacotes, sendo apenas um “ajudante (office boy)” e que portanto não pode ser tratado como mentor

ou pessoa que possa influenciar ou oferecer risco à instrução processual, fazendo jus à garantia da liberdade.

Em fls. 3860/3910 constam documentos que instruem o pedido.

É o relatório.

Como  exposto  anteriormente,  entre  os  doleiros  que  operavam  por  meio  de

VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO  e  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA estão

FRANCISCO  ARAUJO  COSTA  JÚNIOR,  codinome  “JUBRA”  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA

FERNANDES,  codinome “FALCÃO”.  Ambos  são  apontados  pelos  colaboradores  como  “doleiros  de

Brasília”, executando trabalhos de transporte de dinheiro em espécie quando necessário, ou seja,  forneciam

serviços de entrega de valores em espécie para os colaborares em diversos estados da federação, como São

Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Assim, FRANCISCO ARAUJO COSTA JÚNIOR realizou operações de venda e

compra de dólares que totalizaram cerca de USD 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil dólares), no

período  de  2011  a  2017,  atuando  conjuntamente  com o  requerente  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA

FERNANDES  (“FALCÃO”),  também  reconhecido  como  “portador”  pelos  Colaboradores  LUÍS

FERNANDO SOUSA e WALTER MESQUITA: 

“[…] Que apresentada a segunda foto em anexo, reconhece a pessoa de FALCÃO,
pessoa que realizava as liquidações para  JÚNIOR; Que  FALCÃO era a pessoa
que entregava reais em espécie; Que o colaborador se recorda de ter encontrado
com FALCÃO nas salas situadas na Avenida Presidente Wilson, na Rua São José e
na  Avenida  Rio  Branco,  26; […]  (LUIZ  FERNANDO  SOUSA  -  Termo  de
colaboração  referente  ao  Anexo  38  (complementação)  –  autos  n.º  0502681-
81.2018.4.02.5101 – DOC. 88)”.

“[…] Que apresentada a segunda foto em anexo, reconhece a pessoa de FALCÃO,
pessoa  que  realizava  as  liquidações  para  JÚNIOR;  Que  o  colaborador  tinha
ciência que o primeiro nome do FALCÃO era AFONSO; Que nesse momento foi
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dito  que  o  nome  completo  do  FALCÃO é  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA
FERNANDES; Que FALCÃO era a pessoa que buscava reais em espécie em São
Paulo e trazia para o Rio de Janeiro ou levava para outros estados da federação.
(WALTER  MESQUITA  -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  38
(complementação) – autos n.º 0502681-81.2018.4.02.5101 – DOC. 89)”.

O relato de LUÍS FERNANDO SOUSA, segundo o qual “FALCÃO” esteve no

escritório localizado na Av. Presidente Wilson, n. 231, no Rio de Janeiro, é corroborado pelo registro de

entrada no prédio (cautelar de busca e apreensão de autos n.º  0032358-19.2018.4.02.5101), onde consta a

identificação de AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES na data de 05/09/2016: 

Além disso, na mesma data consta no Sistema ST (extrato JUBRADHRJ) a entrega

de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em espécie a FALCÃO (Doc nº 11):
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Somado  a  isto,  já  foi  demonstrado  que  as  anotações  contidas  nos  sistemas

apresentados pelos  colaboradores  revelam depósito realizado em conta  bancária em nome de  AFONSO

FÁBIO BARBOSA FERNANDES, vinculado ao codinome “JUBRA”:

Em que  pese  o  esforço  argumentativo  da  defesa,  o  próprio  AFONSO FÁBIO

BARBOSA FERNANDES declarou em seu depoimento para Polícia Federal que reconhece “FALCÃO”

como seu apelido, sendo chamado desta forma por outros interlocutores e agentes ligados às entregas que

fazia, o que demonstra efetivamente a atuação conjunta entre o requerente e FRANCISCO ARAUJO COSTA

JÚNIOR. 

Além disso, AFONSO também confirmou em seu depoimento que conhece SUSIE,

que  o  nome  da  sua  empresa  é  GLASSPIM  INTERNATIONAL INC  e  que  ela  tratava  FRANCISCO

ARAUJO COSTA JÚNIOR como “JUBRA”. Assim, verificou-se que um dos clientes de “JUBRA” usa a

conta GLASSPLIM, de acordo com registro do sistema Bankdrop:

 

JFRJ
Fls 4576

Protocolada por Marisa Varotto Ferrari em 14/05/2018 21:36. (Processo: 0060662-28.2018.4.02.5101 - Petição: 0060662-28.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 79609859-616-0-4553-33-474705 - 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

Ademais, no computador de AFONSO foi encontrado documento com referência a

essa conta: 
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Ressalta-se ainda que foram encontradas conversas no celular de AFONSO com

SUSIE:

JFRJ
Fls 4578

Protocolada por Marisa Varotto Ferrari em 14/05/2018 21:36. (Processo: 0060662-28.2018.4.02.5101 - Petição: 0060662-28.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 79609859-616-0-4553-33-474705 - 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

Portanto, todo os fatos descritos até aqui corroboram o pedido de prisão preventiva

realizado  anteriormente,  além  de  demonstrar  a  contemporaneidade  da  atuação  de  AFONSO  FÁBIO

BARBOSA FERNANDES, que operou até a data da sua prisão, destacando sua posição estratégica dentro

do esquema de lavagem de dinheiro operacionalizado pela organização criminosa.

Diante  do  referido  contexto,  há  urgente  necessidade  das  investigações

aprofundarem e  elucidarem a  participação  dos  investigados  na  organização  criminosa  que  movimentou

significativas cifras nos últimos anos, assim como trazer mais elementos acerca do modus operandi utilizado

pelos clientes de “JUCA” e “TONY”, uma vez que ainda não foi possível identificar o destino da maior parte

dos recursos recebidos pela organização criminosa a título de propina, demonstrando que a ocultação do
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produto dos crimes permanece em curso, de forma que a manutenção do encarceramento do requerente é

essencial para evitar a reiteração criminosa.

No que diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destaca-se

que tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis estão presentes no caso em questão.

O  fumus  comissi  delicti foi  demonstrado  por  meio  dos  elementos  narrados  na

inicial  em  desfavor  de  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA FERNANDES, nos  documentos  acostados  ao

presente requerimento cautelar e nas informações fornecidas pelos colaboradores.

Permanece  também  configurado  o  segundo  pressuposto  para  a  decretação  e

manutenção da medida cautelar  em comento,  o  periculum libertatis,  eis  que se  trata  de caso no qual  a

liberdade do requerente ainda oferece efetivo risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução

criminal e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, trata-se de hipótese que se amolda perfeitamente à previsão do artigo

313, inciso I, do Código de Processo Penal,  o qual estabelece que será admitida a decretação da prisão

preventiva quando se tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4

(quatro)  anos,  tal  como ocorre  no caso em tela,  em que as  condutas  praticadas  por  AFONSO FÁBIO

BARBOSA FERNANDES, ora requerente, encontram-se tipificadas no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, no

art. 317, § 1º, do Código Penal e no art. 22 da Lei nº 7.492/1986.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que não houve, no atual estágio da investigação,

qualquer alteração no contexto fático apto a ensejar a soltura do requerente.

Portanto, por ser temerária sua libertação, sob risco de reiteração das práticas

delitivas e ocultação de bens e valores não localizados e, consequentemente, ainda não alcançados por

medidas constritivas, assim como evidente risco à efetividade da instrução processual penal em curso,

a  manutenção  da  prisão  preventiva  de  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES é  medida

adequada e ainda necessária aos fins pretendidos, não se mostrando cabível a aplicação de medidas

cautelares  alternativas,  uma vez que estas  se  mostram insuficientes  para  assegurar a cessação da

atividade criminosa, especialmente no que se refere à ocultação de bens e valores provenientes dos
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crimes de corrupção cuja localização permanece desconhecida.

FLS. 3911/3923:

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ALEXANDRE

DE SOUZA SILVA, sob o argumento de que a sua prisão teria sido requerida com base em lamentável

equívoco sobre sua identidade, tratando-se o requerente de pessoa humilde, primário e com residência fixa,

inexistindo indícios  de  que em liberdade poderá  prejudicar  a  instrução  criminal,  a  ordem pública  ou  a

aplicação da lei penal.

Pleiteou,  subsidiariamente,  a  substituição  da  custódia  preventiva  por  medidas

cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

O pedido não merece provimento.

Como já  destacado no requerimento  de  prisão  preventiva de  ALEXANDRE DE

SOUZA SILVA, a habitualidade com que participava das atividades criminosas do doleiro CAMILO, e,

mesmo antes dele, de BACHA e SALIBA, mostra que também ele fez deste tipo de crime seu meio de vida.

Dessa forma, estar em liberdade neste momento pode comprometer a investigação e mesmo a garantia de

aplicação da lei penal, especialmente quanto à recuperação dos valores ilicitamente movimentados, tendo em

vista que ALEXANDRE DE SOUZA SILVA conhece todos os pormenores do funcionamento da empreitada

criminosa  e  dele  participou  durante  anos,  tendo  permanecido  na  atividade  ilícita  mesmo  após  alguns

integrantes da organização terem sido denunciados.

Vale  destacar  que  os  relatos  dos  colaboradores  foram confirmados  por  meio  de

provas colhidas ao longo das investigações, especialmente por meio da busca e apreensão dos registros dos

prédios onde os colaboradores possuíam escritórios.

Embora  não soubessem o nome  completo  ou  os  documentos  de identificação de

ALEXANDRE SILVA, os colaboradores foram bastante precisos em ao menos duas das entregas que foram

realizadas para  ALEXANDRE SILVA.  Eles descrevem duas coletas de recursos realizadas por ALEX: a
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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 CAMILO chegou a fazer transporte 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/FARIA””(CLAUDIO  BARBOZA  -  Termo  de
colaboração referente ao Anexo 39 – autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101 – DOC.
94)

Foram, então, em cumprimento a mandado judicial, proferido nos autos nº 0032358-

19.2018.4.02.5101, realizadas  diligências  em alguns  prédios  a  fim de  fossem extraídos  os  registros  de

entrada e de saída dos visitantes da empresa A. J. Cobranças, por meio da qual os colaboradores alugavam

salas.  E,  de  fato,  nos  documentos  extraídos  do  Condomínio  Edifício  Seculum,  localizado  na  Avenida

Brigadeiro  Faria  Lima,  nº  3.144,  constam registros  de  entrada  e  saída  de  ALEXANDRE DE SOUZA

SILVA, RG 3912339-MG, (CPF 597.904.586-49), exatamente nas datas mencionadas, como exemplos, de

maneira precisa pelos colaboradores.
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E,  ao  se  checar  estas  informações  com  as  constantes  do  sistema  ST  de  controle  dos

colaboradores, realmente se verifica que as informações se confirmam.
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Vale registrar que ainda não foram identificados todos os integrantes da organização

criminosa, sendo que os elementos colhidos indicam a participação de outros agentes nos crimes ainda não

totalmente identificados, tais como os responsáveis pelas empresas cujas contas são utilizadas nas transações

ilícitas, de modo que a prisão preventiva também visa evitar que os investigados promovam a ocultação e

destruição de provas que permitam alcançar os outros membros da quadrilha.

Ademais, como já ressaltado, os investigados se dedicam habitualmente à prática de

atos de lavagem de capitais e remessa clandestina de recursos ao exterior, se valendo de sofisticado esquema

de criação de empresas offshore, com várias contas no exterior por onde circulam os valores espúrios. A

manutenção em liberdade dos investigados após as medidas ostensivas requeridas nesta peça possibilitaria

ampla movimentação do patrimônio ilícito pelos requeridos, em especial dos recursos que até o momento

permanecem ocultos, uma vez que somente se apurou até o momento parte dos recursos movimentados pelos

doleiros.

Assim,  a  permanência  de  ALEXANDRE  DE  SOUZA  SILVA  em  liberdade

representa evidente risco à ordem pública, sendo grande a probabilidade de prosseguir na prática de ilícitos,

inclusive quanto à  ocultação do produto dos crimes praticados,  sendo ineficaz,  portanto,  a  aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante  o  exposto,  manifesta-se  o  Ministério  Público  Federal  pelo

INDEFERIMENTO dos pedidos.

Rio de Janeiro, 14 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
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Rodrigo Timóteo da Costa e Silva

Procurador da República
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Procurador da República

Sérgio Luiz Pinel Dias

Procurador da República
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Procurador da República
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Procurador da República
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