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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO

RIO DE JANEIRO

SIGILOSO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA:

Autos nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Ação Penal – Calicute)

DEMAIS REFERÊNCIAS:

Autos n.º 0507472-30.2017.4.02.5101 (Ação Penal Operação “Eficiência’', desmembrada
em relação a Vinícius Claret Vieira Barreto e Cláudio Fernando Barboza de Souza)

Autos  n.º  0502635-92.2018.4.02.5101  (Colaboração  Premiada  de  Vinicius  Claret  e
Claudio Barboza)

Medidas Cautelares

0502775-29.2018.4.02.5101
Telemática/Sittel/Monitoramento/
Bancário/Fiscal

Marcelo e Roberto Rzezinski
(Pedra)

0502776-14.2018.4.02.5101
Telemática/Sittel/Monitoramento/
Bancário/Fiscal

Wu Yu Sheng (ou Paulo China ou
Molleja ou Leonardo) 
(Chinês)

0502777-96.2018.4.02.5101
Telemática/Sittel/Monitoramento/
Bancário/Fiscal

Diego Renzo Candolo (ou Zorro)
(Candolo)

0050766-58.2018.4.02.5101
Telemático/Sittel/Bancário/Fiscal

Lino Mazza Filho (Wave)

0502805-64.2018.4.02.5101 Oswaldo Prado Sanches
Grupo Bozano (Barbear)

0051835-28.2018.4.02.5101 Paulo Sérgio Vaz de Arruda
(Zippo)
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0052356-70.2018.4.02.5101
Quebra fiscal, bancaria, telematica, telefonica

Rony Hamoui (Jacinto)

0052915-27.2018.4.02.5101 Nei Seda
Renê Maurício Loeb

0502843-76.2018.4.02.5101 Henri Joseph Tabet
(Fofinho)

0053242-69.2018.4.02.5101 Carlos  Alberto  Braga  de  Castro
(Algodão)

0053376-96.2018.4.02.5101 Francisco  Araujo  Costa  Junior
(Jubra)
Afonso Fábio Barbosa Fernandes
(Falcão)

0053338-84.2018.4.02.5101 Paulo Aramis Albernaz Cordeiro
Antonio Claudio Albernaz Cordeiro
Athos Roberto Albernaz Cordeiro
Carmen Regina Albernaz Cordeiro
(Asado)

0053449-68.2018.4.02.5101 Claudio  Sá  Garcia  de  Freitas
(Papaia)

0053959-81.2018.4.02.5101
Telemático/Sittel/Bancário/Fiscal

Bruno Farina (Boxe)
Augusto Rangel Larrabure

0055097-83.2018.4.02.5101
Telemático/Sittel/Bancário/Fiscal/Monitoramento

Marco Antonio Cursini (Masita)

0055169-70.2018.4.02.5101 Claudine Spiero (Cabral)
Ricardo André
Daniel Spiero
Michel Spiero

0055423-43.2018.4.02.5101
Prisão preventiva / Busca / Telemático / Sittel / 
Bancário / Fiscal

Flavio Dib das Chagas Moura(Life)

0502906-04.2018.4.02.5101 Marco Ernest 
(Pancho/Lomo/Benedita)
Ernesto Matalon
Patricia Matalon
Bella Kayreh

0053964-06.2018.4.02.5101
Telemático/Sittel/Bancário/Fiscal

Raul  Alberto  Zoboli  Pegazzano
(JL)
Jorge Luiz Navarro Caviglia
Ricardo Alberto Sanchez Pagola
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0055778-53.2018.4.02.5101 Richard Andrew Otterloo (Xou)

0056357-98.2018.4.02.5101 Dario Messer (Cagarras)
Rosane Messer

0056923-47.2018.4.02.5101
Prisão preventiva/Busca/Telemática 
/Sittel/Bancário/ Fiscal

Raul Fernando Davies (Giló)
Jorge Davies 

0059214-20.2018.4.02.5101 Carlos  Eduardo  Caminha  Garibe
(Carlão)

0058709-29.2018.4.02.5101 Sérgio Mizrahy (Mizha)

0060056-97.2018.4.02.5101
Prisão preventiva/Busca

Augusto Rangel Larrabure
Bruno Farina  (Boxe)

0059424-71.2018.4.02.5101 José Carlos Maia Saliba 
Camilo de Lelis Assunção 
Alexandre de Souza Silva (Saliba) 

0059675-89.2018.4.02.5101
Telemático/Sittel/Bancário/Fiscal

Alberto Cezar Lisnovetzky 
(Leoncio)

0060030-02.2018.4.02.5101
Telemático/Sittel/Bancário/Fiscal

Henrique José Chueke (Kaluf)
Wander Bergmann Vianna
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0060544-52.2018.4.02.5101
Telemático/Sittel/Monitoramento/ Bancário/Fiscal

Chaaya Moghrabi (Monza / Yasha
Moghrabi)
Marcelo Fonseca de Camargo

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos procuradores da República

signatários1, vem, por meio desta, apresentar denúncia em face de:

1)  DARIO MESSER, naturalizado paraguaio2, “doleiro”, nascido em

22/09/1958,  filho  de  Mordko  Messer  e  Fany  Katz  Messer,  CPF

491.823.157-87,  Título  de  Eleitor:  00.174.893.803-53  (Cancelado),

endereço no Brasil na Av Delfim Moreira, 1130/601, Leblon, endereço

no Paraguai na Calle Renoir Esq Cesanne norte 8m, sn, Dpto do Alto

Parana,  Hernandarias,  CEP  70.000-000,  atualmente  foragido  da

Justiça brasileira;

2)  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA  (CLÁUDIO DE

SOUZA),  inscrito  no  CPF  nº  903.142.127-87,  nascido  em

31/01/1967,  filho  de  Maria  Eduarda  Barboza  de  Souza,  cujo

endereço  deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de

colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência; 

3)  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (VINÍCIUS BARRETO),

inscrito no CPF nº 625.220.517-68, nascido em 16/02/1961, filho de

Ecy Vieira Barreto, cujo endereço deixa de declinar em razão de sua

condição  de colaborador,  obrigando-se  o  MPF a apresentá-lo  em

audiência;

1  Designados para atuar neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº 1307, de 7 de dezembro de
2017.
2 Segundo noticiou a imprensa paraguaia recentemente a Corte Suprema de Justiça do Paraguai
cassou a sua naturalização (fonte: http://vetorm.com.br/?p=2852).

4/816

http://vetorm.com.br/?p=2852


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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

4)  ALESSANDRO  LABER,  brasileiro,  empresário,  portador  da

carteira de identidade nº 08497958-2, inscrito no CPF/MF sob o nº

009.586.377-09, nascido em 20/02/1971, filho de Renee Levy Laber,

cujo  endereço  deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de

colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência;

5)  PATRÍCIA MATALON,  brasileira, casada, inscrita no CPF sob o

número  063.745.418-98,  residente  na  Rua  Caraca,  313,  Vila

Madalena, São Paulo, atualmente foragida;

6) MARCO MATALON,  brasileiro,  casado,  inscrito  no  CPF sob o

número  029.754.678-34,  residente na  Rua José Maria  Lisboa,  n.º

1221, 6º andar, Cerqueira César, São Paulo,  atualmente em prisão

domiciliar;

7)  BELLA KAYREH SKINAZI,  brasileira,  casada,  inscrita  no CPF

sob o número  132.064.968-88,  residente na  Rua Caraca, 313, Vila

Madalena, São Paulo, atualmente foragida;

8)  ERNESTO MATALON,  brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o

número 125.712.548-63 residente na Rua Ilimani, 66, Morumbi, São

Paulo/SP, atualmente foragido;

9) WU YU SHENG (WU SHENG), brasileiro naturalizado, inscrito no

CPF nº 245.747.508-20, nascido em 25/11/1977, filho de Wu Huang

Chiu Jung e Wu Ching Yu, com endereço em 1855 NE 117TH Road,

Miami/FL, 33181, atualmente foragido;
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10)  CLAUDIA MITIKO EBIHARA (CLAUDIA EBIHARA), inscrita no

CPF  n.º  306.643.218-10,  nascida  em  03/07/1979,  filha  de  Eiko

Ebihara, com endereço no Largo da Pólvora 141, Ap. 91, Liberdade,

São Paulo/SP;

11)  LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA  (LÍGIA SILVA),  inscrita no

CPF n.º 358.304.828-86, nascida em 22/04/1987, filha de Ana Maria

Martins Lopes da Silva,  com endereço na Rua São Marcelo, 132,

Vila Gustavo, São Paulo/SP;

12) CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO (CARLOS CAETANO),

inscrito no CPF nº 146.625.998-14, nascido em 15/03/1976, filho de

Maria Teresa Lopes Caetano, com endereço na Rua Santo Amaro,

766, Ap. 86-B, Bela Vista, São Paulo/SP;

13)  DIEGO  RENZO  CANDOLO  (DIEGO  CANDOLO),  inscrito  no

CPF  nº  129.060.108-98,  nascido  em  22/10/1957,  filho  de  Maria

Maddalena  Andreatta  Candolo,  com  endereço  em  4190  Pamona

Avenue, Miami/Florida, 33133-632, atualmente foragido;

14)  DANIELA  FIGUEIREDO  NEVES  DINIZ  (DANIELA  DINIZ),

inscrita no CPF n.º 043.023.567-40, nascida em 30/11/1973, filha de

Maria  da  Glória  Figueiredo  Neves,  com  endereço  na  Rua  das

Laranjeiras, nº 478, Apt 406, Laranjeiras, Rio De Janeiro/RJ;

15)  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE,  brasileiro,  casado,

inscrito  no  CPF  sob  o  número  864.981.697-53,  atualmente

custodiado  na  Cadeia  Pública  Pedrolino  Werling  de  Oliveira  –

Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8; 
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16)  SÉRGIO MIZRAHY,  brasileiro,  casado,  inscrito no CPF sob o

número  927.933.477-87,  residente  na  Avenida  Vieira  Souto,  272,

apartamento 302, Ipanema, Rio de Janeiro,  atualmente custodiado

na  Cadeia  Pública  Pedrolino  Werling  de  Oliveira  –  Complexo

Penitenciário de Gericinó – Bangu 8; 

17)  MARCELO  RZEZINSKI, inscrito  no  CPF  nº  828.428.417-00,

nascido em 27/04/1968, filho de Ida Gutnk Rzezinski, com endereço

na  Estrada  da  Gávea,  nº  841,  Apto  1201,  São  Conrado,  Rio  de

Janeiro/RJ,  atualmente  custodiado  na  Cadeia  Pública  Pedrolino

Werling de Oliveira – Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8;

18)  ROBERTO RZEZINSKI, inscrito  no  CPF  nº  828.428.337-91,

nascido em 27/04/1968, filho de Ida Gutnk Rzezinski, com endereço

na  Rua  Igarapava,  Nº  90,  Apto  802,  Leblon,  Rio  de  Janeiro/RJ,

atualmente  custodiado  na  Cadeia  Pública  Pedrolino  Werling  de

Oliveira – Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8; 

19)  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  (ALEXSANDER

SILVA), inscrito no CPF n.º 024.465.587-12, nascido em 24/09/1974,

filho de Francisca Helena de Queiroz Silva,  cujo endereço deixa de

declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência; 

20)  RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO3 (RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO),  uruguaio,  inscrito no Brasil  no CPF sob o número

094.524.328-61nascido  em  09/01/1964,  filho  de  Ana  Lucia

3 Em  alguns  bancos  de  dados  seu  nome  consta  com  variações  como  RAUL  ALBERTO  ZÁBOLI
PEGAZZANO ou ainda PARAUL ALBERTO ZOBOLI PAGAZZANO.
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Pegazzano Picasso de Zoboli  e  Carlos Alberto Zoboli,  Rua Havre

11.500, Montevideo, Uruguai, atualmente custodiado no Uruguai;

21) FRANCISCO  JOAQUIM  EDUARDO  APARÍCIO  MUÑOZ

MELGAR4 (FRANCISCO MELGAR), uruguaio, inscrito no Brasil no

CPF sob o número 103.750.958/70, cédula de identidade uruguaia no

12410835,  nascido em 19/09/1961,  filho  de Maria  Helena  Melgar,

com  endereço  em  Rua  Havre  11.500,  Montevideo,  Uruguai,

atualmente custodiado no Uruguai;

22) JUAN LUIS BERTRAN BITLLONCH (JUAN LUIS BITLLONCH),

espanhol,  inscrito  no CPF sob o número  451.231.108-44,  filho de

Maria Angela Bitlloch, com endereço na Rua Dina Sfat, 582, casa 1,

Barra da Tijuca,  Rio de Janeiro – RJ,  CEP 22793338,  atualmente

custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó;

23)  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE,  brasileiro,  CPF  180.305.567-72,

nascido  em 04/10/1935,  Mãe Lisa  Chueke,  atualmente  em prisão

domiciliar na Rua João Lira, 143/601, Leblon, Rio de Janeiro;

24)  WANDER BERGMANN VIANNA,  brasileiro, CPF 706.852.827-

91, nascido em 05/06/1962, mãe Paulina Bergman Vianna, Endereço

Rua Prefeito Dulcidio Cardoso, 1400, Ap. 1306, Bl 2, Barra da Tijuca,

Rio de Janeiro, atualmente foragido;

25)  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY,  brasileiro,  CPF

551.489.647-15,  nascido  em  21/04/1960,  mãe  Lucia  Lisnovetzky,

Rua Brasília, 41, ap. 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, atualmente

foragido;

4 Em alguns bancos de dados seu nome consta apenas como FRANCISCO JOAQUIN MUÑOZ MELGAR.
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26)  OSWALDO  PRADO  SANCHES, inscrito  no  CPF  nº

67261302872, filho de Isolina Prado Sanches e José Marfil Sanches,

nascido em 24/10/1956, residente na Praia do Flamengo nº 82/1201,

CEP 22210030 e trabalhando na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5,

11º andar;

27)  FRANCISCO  ARAUJO  COSTA  JÚNIOR (FRANCISCO

JÚNIOR),  inscrito  no  CPF  nº  287.115.991-20,  nascido  em

01/10/1966,  filho  de  Maria  Izalete  Bertulino  Costa,  residente  na

SMPW,  quadra  26,  conjunto  03,  lote  09,  casa  E,  Park  Way,

Brasília/DF, 71.745-600, atualmente preso, atualmente custodiado no

Complexo Penitenciário de Gericinó;

28)  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES (AFONSO

FERNANDES),  inscrito  no  CPF  nº  764.464.501-25,  nascido  em

08/09/1975, filho de Tereza Maria de Jesus Fernandes, residente na

SQN 105, Bloco D, apto 205, Asa Norte, Brasília/DF;

29)  HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, CPF 590957336-53,

nascido em 16/11/1962, filho de Marcelle Khanjian Tabet, residente

na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 862/401;

30) FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA, brasileiro, casado, inscrito

no CPF sob o número 963.714.397-15, filho de Ernani Ribeiro das

Chagas Moura e Vania Lucia Dib das Chagas Moura, residente na

Rua  Professor  Motta  Maia  424,  Bloco  6  Ap  203,  atualmente

custodiado  na  Cadeia  Pública  Pedrolino  Werling  de  Oliveira  –

Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8;
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31)  LINO  MAZZA  FILHO,  brasileiro,  solteiro,  filho  de  Hebe

Evangelina Leitão Mazza e Lino Mazza, nascido em 26/02/1963, RG

434771267, CPF 667.288.867-53, residente na Rua Oliveira Rocha,

47, Jardim Botânico, Rio de Janeiro;

32)  CARLOS  ALBERTO  BRAGA  DE  CASTRO,  brasileiro,

divorciado,  CPF nº  763.112.017-04,  RG 06360052-2,  residente na

Rua Enes Filho, 211, apto 201, Penha ou Rua Gama Malcher,  no

267, Jacarepaguá (atualmente foragido);

33) ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  INSCRITO  NO

CPF Nº 281.598.100-91, NASCIDO EM 01/01/1956, FILHO DE nidy

albernaz  cordeiro,  DOMICILIADO  NO  ENDEREÇO  AVENIDA

GUAPORÉ, 407, PETRÓPOLIS, PORTO ALEGRE/RS;

34) ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, inscrito no CPF

nº 209.950.400-87, nascido em  19/05/1957, filho de  Nidy Albernaz

Cordeiro, domiciliado no  endereço Rua Apolinario Porto Alegre, 255,

Vila Conceição, Porto Alegre/RS;

35)  PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO,  inscrito no CPF nº

370.835.200-97,  nascido  em  16/09/1961,  filho  de  Nidy  Albernaz

Cordeiro, domiciliado no endereço Rua Jaraguá, 309, Apto 401, Bela

Vista, Porto Alegre/RS;

36) CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, inscrita no CPF nº

139.974.320-15,  nascida  em  26/10/1952,  filha  de  Nidy  Albernaz

Cordeiro, domiciliada no endereço Passo da Pátria 632, Bela Vista,

Porto Alegre/RS;
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37)  SUZANA MARCON,  INSCRITA NO  CPF  Nº  361.805.130-15,

NASCIDA  EM  15/11/1960,  DOMICILIADA  NO  ENDEREÇO  RUA

ALBINO MULLER, 82, JARDIM ITU, PORTO ALEGRE/RS;

38) RONY  HAMOUI (vulgo  JACINTO),  inscrito  no  CPF  nº

148.701.668-95,  nascido  em  21/12/1966,  filho  de  Rina  Hamoui,

Residente e domiciliado na rua brasílio  machado,  178,  apto.  121,

Bairro  Higienópolis,  São  Paulo/SP,  atualmente  custodiado  no

presídio bangu 8;

39) BETINA LUCIA CALICHMAN COHEN (vulga MAGALI), inscrita

no CPF nº 091.630.438-82, nascida em 23/03/1968, filha de MARIA

CLÁUDIA  COHEN,  residente  e  domiciliada  na  Rua  Doutor

Albuquerque Lins, 1144/121, Higienópolis, São Paulo/SP;

40) JOYCE PRESLEY GOMES, inscrita no CPF nº 876.894.306-78,

nascida  em  10/02/1973,  filha  de  Geralda  de  Oliveira  Gomes,

residente  e  domiciliada  na  Rua  Arandu,  nº  540,  apto.  61,  bairro

Brooklyn, São Paulo/SP;

41)  MARIA DOLORES FERREIRA SIQUEIRA,  inscrita no CPF nº

014.230.238-46, nascida em 11/01/1963, filha de Rosina Correa dos

Santos,  residente  e  domiciliada  na  Rua  Giovanni  Nasco,  nº  240,

apto. 44-A, bairro Teotonio Vilela, São Paulo/SP;

42)  BERNARDO  LEDERMAN  ZAJD (BERNARDO  ZAJD),  CPF

09876702718,  cujo  endereço  deixa  de  declinar  em razão  de  sua
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condição  de colaborador,  obrigando-se  o  MPF a apresentá-lo  em

audiência;

43) RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), inscrita no CPF nº

022.314.348-06,  nascido  em  18/03/1961,  filho  de  Alice  Lorna

Borthwick de Mol Van Otterloo, residente na Avenida Angélica, 1620 ,

Térreo, São Paulo/SP (ora foragido);

44)  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),  inscrita  no  CPF  nº

521.521.038-15, nascido em 29/03/1953, filho de Antonia Marcondes

Corsini,  residente  na  Rua  Desembargador  Amorim  Lima  148  ,  7

Andar, atualmente custodiado na Cadeia Pública Pedrolino Werling

de Oliveira – Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8;

45)  CLAUDINE  SPIERO  (CABRAL),  inscrita  no  CPF  nº

696.475.008-82,  nascida  em  18/10/1955,  filha  de  Esther  Harari

Harari de Harari, residente na Rua Doutor Melo Alves, 685, Ap. 201,

Cerqueira Cesar, São Paulo/SP (ora foragida);

46) PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (´PAULO ARRUDA), inscrito

no CPF nº  151.882.838-83,  nascido em 17/05/1969,  filho de Vera

Maria  Mazza  Vaz  de  Arruda,  Rua  Escócia,  444,  Residencial  1,

Alphaville, 06.474-120, Barueri/SP;

47)  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS,  inscrito  no  CPF  nº

436.477.407-30, nascido em 10/07/1957, filho de Esther Sa Garcia

de Freitas, domiciliado no endereço Estrada da Gavea, Nº 611, Bloco

1,  Apto  2203,  São  Conrado,  Rio  de  Janeiro/RJ,  atualmente

custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó;
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48) JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA inscrito no CPF nº 010.827.106-

44, nascido em 21/08/1945, filho de  Beatriz  de Aguiar Maia Saliba,

domiciliado  no endereço Rua Mato  Grosso,  417,  apto  403,  Barro

Preto, Belo Horizonte/MG;

49)  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO,  inscrito  no  CPF  nº

162.855.146-15,  nascido  em 02/06/1952,  filho  de  Maria  de  Jesus

Reis, domiciliado no endereço Rua Bernardino de Lima, 600, apto

05, Barroca, Belo Horizonte/MG;

50) ALEXANDRE  DE  SOUZA  SILVA,  inscrito  no  CPF   nº

597.904.586-49, filho de Antonio Anacleto da Silva e Eluiza de Souza

Silva,  nascido  aos  14/03/1969,  residente  na  Rua  Palmeira,  150,

Sapucaias III, Contagem/MG;

51)  NEI SEDA,  inscrito  no CPF nº  091.562.247/53, filho de  Luiza

Ceperuelo  Seda,  nascido  aos  29/10/1944,  residente  na  Avenida

General Guedes da Fontoura, 185, apto 202, Barra da Tijuca, Rio de

Janeiro/RJ;

52) RENÊ MAURÍCIO  LOEB,  inscrito  no CPF nº  288.334.067/68,

filho de  Rojza Loeb, nascido aos 29/11/1950, residente na  Avenida

Bartomlomeu Mitre, 537, apto 305, Leblon, Rio de Janeiro/RJ;

53) ALEXANDER  MONTEIRO  HENRICE,  inscrito  no  CPF nº

003.035.637-70, filho  de  Maria  da  Penha  Monteiro  Henrice,

05/12/1968, Estrada do Monan Grande, 900, Casa 20, Niteroi/Rj;
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54) AUGUSTO  RANGEL  LARRABURE, inscrito  no  CPF nº

055.358.558/47, filho  de  Myrian  Rangel  Larrabure,  nascido  aos

23/06/1963,  residente  na  Rua  Avaré,  167,  Consolação,  São

Paulo/SP;

55)  BRUNO FARINA,  inscrito  no CPF nº  044.266.998/43, filho  de

Maria  Helena  de  Vasconcelos  Farina,  nascido  aos  21/01/1960,

residente na Rua Doutor Melo Alves, 530, apto 132, Cerqueira César,

São Paulo/SP;

56)  RAUL FERNANDO  DAVIES,  brasileiro,  CPF  607.555.637-00,

nascido  em  12/06/1957,  filho  de  Helena  Cellini  e  Raul  Davies

Mendez, atualmente custodiado em unidade prisional do Uruguai;

57)  JORGE DAVIES,  brasileiro,  CPF 667.234.347-49,  nascido em

08/09/1958,  filho  de  Helena  Cellini  e  Raul  Davies  Mendez,

atualmente custodiado em unidade prisional do Uruguai;

58)  CHAAYA  MOGHRABI  (YASHA),  inscrito  no  CPF  n.º

082.383.278-30, filho de SALHA MOGHRABI e de NASSIM CHAAYA

MOGHRABI, nascido em 10/01/1967, residente na Av. Higienópolis,

617, 2º andar, São Paulo/SP, atualmente foragido. 

59) MARCELO FONSECA DE CAMARGO (“MARCELO GORDO”),

inscrito  no  CPF  n.º  077.946.688-83,  filho  de  Jurema Fonseca  de

Camargo, residente na Rua São Luiz, 50, 7 71 BC, Consolação, São

Paulo/SP, 01.046-000;
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60)  EDWARD GAEDE PENN, CPF 072.743.387-30, cujo endereço

deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de  colaborador,

obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência;

61)  ROBERTA  PRATA  ZVINAKEVICIUS,  inscrita  no  CPF  n.º

153.298.518-58, filha de Ana Ferreira Prata de Oliveira, nascida em

13/11/1975, residente na Rua Doutor Augusto Miranda, n.º 408, apto

22, Vila Pompéia, São Paulo/SP, 05.026-000;

62)  SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS  FILHO  (SÉRGIO

CABRAL), CPF  nº  744.636.597-87,  CI  nº  63857346  (IFP/RJ),

brasileiro, divorciado, jornalista, nascido no Rio de Janeiro, aos 27 de

janeiro de 1963, filho de Sérgio Cabral Santos e Magaly de Oliveira

Cabral Santos, com endereço na Rua Aristides Espínola, 27, Apto.

401,  Leblon,  Rio  de  Janeiro,  atualmente  custodiado  na   Cadeia

Pública Pedrolino Werling de Oliveira – Complexo Penitenciário de

Gericinó – Bangu 8.

1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

A  presente  denúncia  é  desdobramento  das  Operações  Calicute,

Eficiência e Hic et Ubique e das investigações realizadas pelo Ministério Público Federal,

Polícia Federal e Receita Federal, tendo como escopo aprofundar o desbaratamento dos

crimes  praticados  pela  organização  criminosa  comandada  por  SÉRGIO  CABRAL,

responsável  pela  prática  de  diversos  crimes,  dentre  eles  os  de  evasão  de  divisas,

lavagem de dinheiro, corrupção e contra o sistema financeiro nacional.

Com  efeito,  no  bojo  da  Operação  “Eficiência”  (autos  nº  0502041-

15.2017.4.02.5101) foi  possível  revelar  que  a  organização  criminosa  chefiada  por

SÉRGIO  CABRAL  ocultou  no  exterior,  pelo  menos,  o  valor  equivalente  a  R$
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318.554.478,91  (trezentos  e  dezoito  milhões  quinhentos  e  cinquenta  e  quatro  mil

quatrocentos  e  setenta  e  oito  reais  e  noventa  e  um  centavos),  por  meio  de  um

engenhoso processo de envio de recursos oriundos de propina via operações “dólar-

cabo”.

Os citados recursos, conforme demonstrado naqueles autos, eram produto

de dezenas de crimes de  corrupção passiva cometidos por  SÉRGIO CABRAL e sua

sofisticada organização criminosa.

Em razão de seu volume, a enorme quantidade de dinheiro em espécie

recebida era objeto de um sofisticado processo de  lavagem de dinheiro, envolvendo

dezenas de doleiros espalhados pelos principais centros comerciais do país. 

De fato,  conforme relatado pelos  colaboradores  MARCELO e RENATO

CHEBAR, a partir de 2007, em razão do aumento exorbitante de propina recebida por

SÉRGIO CABRAL, a organização criminosa passou a contratar os serviços de outros

doleiros, a saber:  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, conhecido como “JUCA” ou

“JUCA BALA”, e CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, conhecido vulgarmente

como “TONY” ou “PETER”.

Com  o  aprofundamento  das  investigações,  foi  possível  prendê-los  no

Uruguai,  em  esforço  conjunto  com  as  autoridades  daquele  país,  que  redundou  no

primeiro caso de extradição no bojo da Operação Lava Jato5. 

Após terem sido extraditados, VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA

firmaram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e revelaram

uma extensa rede de lavagem de dinheiro que opera no Brasil e que serviu para lavar o

dinheiro  de  propina  obtido  por  SÉRGIO  CABRAL  em  seus  ajustes  espúrios  com

empresários no Rio de Janeiro.

5 http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/doleiros-vinicius-claret-e-claudio-souza-sao-
extraditados-para-o-brasil 
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O acordo foi acompanhado de robustas provas, como extratos de milhares

de transferências internacionais, boletos, anotações, endereços e o próprio sistema em

que os colaboradores operavam as transações.

Conforme  será  demonstrado  adiante,  a  rede  de  doleiros  operava  de

maneira  intrinsecamente  interligada,  compensando  transações,  lavando  dinheiro  para

diversas organizações criminosas, dentre elas, a liderada pelo ex-governador  SÉRGIO

CABRAL. 

Ressalte-se que, em razão do elevado número de crimes praticados por

cada um dos doleiros, que atuavam com habitualidade no mercado de câmbio paralelo,

foram  selecionadas  na  presente  denúncia  apenas  parcela  de  suas  operações,  sem

prejuízo do oferecimento posterior de novas denúncias no futuro. 
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2 – DAS IMPUTAÇÕES 

Pelo menos desde a década de 906 a até os dias atuais, em períodos que

serão detalhados abaixo para cada um dos investigados, DARIO MESSER, VINICIUS

CLARET, CLAUDIO BARBOZA, ERNESTO MATALON, MARCO ERNEST MATALON,

PATRICIA  MATALON,  BELLA  KAYREH  SKINAZI,  SERGIO  MIZHRAY,  CARLOS

EDUARDO  CAMINHA  GARIBE,  MARCELO  RZEZINSKI,  ROBERTO  RZEZINSKI,

DIEGO RENZO CANDOLO, DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, WU-YU SHENG,

CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO

LOPES CAETANO, FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR,

vulgo  PACO,  RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO,  JUAN  LUÍS  BERTRAN

BITLLONCH,  RONY  HAMOUI,  BETINA  CALICHMAN,  JOYCE  GOMES,  MARIA

DOLORES SIQUEIRA, CHAAYA MOGHRABI, MARCELO FONSECA DE CAMARGO,

FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES,

PAULO ARRUDA, ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS, LINO MAZZA FILHO, FLAVIO

DIB DAS CHAGAS MOURA, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS, NEI SEDA, RENE

MAURÍCIO  LOEB,  ALEXANDER  MONTEIRO  HENRICE,  CAMILO  DE  LELIS

ASSUNÇÃO,  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA,  ALEXANDRE  DE  SOUZA  SILVA,

AUGUSTO LARRABURE, BRUNO FARINA, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO,

ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ

CORDEIRO, SUZANA MARCON, CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, RAUL

FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY, HENRIQUE

CHUEKE, WANDER BERGMANN VIANNA, CLAUDINE SPIERO,  MARCO ANTÔNIO

CURSINI,  RICHARD ANDREW DE MOL VAN OTTERLOO, HENRI JOSEPH TABET,

OSWALDO PRADO SANCHES e CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, além de

outros  indivíduos a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha

por finalidade a prática de, entre outros, crimes de evasão de divisas, contra o sistema

financeiro  nacional  e  corrupção  ativa  e  passiva,  bem como a  lavagem dos recursos

6 Ano em que são narradas as primeiras tratativas objeto de imputação na presente ação penal.
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financeiros  auferidos  desses  crimes  e  dos  recursos  utilizados  no  pagamento  de

vantagens  indevidas  a  agentes  públicos  (Quadrilha/2887 do  CP  -  Pertinência  a

Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e da Lei 12.850/20138 – Conjunto de

fatos de 01).

Pelo menos desde a década de 909 a até os dias atuais, em períodos que

serão detalhados abaixo para cada um dos investigados, DARIO MESSER, VINICIUS

CLARET, CLAUDIO BARBOZA, ERNESTO MATALON, MARCO ERNEST MATALON,

PATRICIA  MATALON,  BELLA  KAYREH  SKINAZI,  SERGIO  MIZHRAY,  CARLOS

EDUARDO  CAMINHA  GARIBE,  MARCELO  RZEZINSKI,  ROBERTO  RZEZINSKI,

DIEGO RENZO CANDOLO, DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, WU-YU SHENG,

CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO

LOPES CAETANO, FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR,

vulgo  PACO,  RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO,  JUAN  LUÍS  BERTRAN

BITLLONCH,  RONY  HAMOUI,  BETINA  CALICHMAN,  JOYCE  GOMES,  MARIA

DOLORES SIQUEIRA, CHAAYA MOGHRABI, MARCELO FONSECA DE CAMARGO,

FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES,

PAULO ARRUDA, ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS, LINO MAZZA FILHO, FLAVIO

DIB DAS CHAGAS MOURA, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS, NEI SEDA, RENE

MAURÍCIO  LOEB,  ALEXANDER  MONTEIRO  HENRICE,  CAMILO  DE  LELIS

ASSUNÇÃO,  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA,  ALEXANDRE  DE  SOUZA  SILVA,

AUGUSTO LARRABURE, BRUNO FARINA, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO,

ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ

CORDEIRO, SUZANA MARCON, CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, RAUL

FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY, HENRIQUE

CHUEKE, WANDER BERGMANN VIANNA, CLAUDINE SPIERO,  MARCO ANTÔNIO

CURSINI,  RICHARD ANDREW DE MOL VAN OTTERLOO, HENRI JOSEPH TABET,

OSWALDO PRADO SANCHES e CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, além de

outros  indivíduos a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de

7 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
8 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
9 Ano em que são narradas as primeiras tratativas objeto de imputação na presente ação penal.
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modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha

por finalidade a prática de, entre outros, crimes de evasão de divisas, contra o sistema

financeiro  nacional  e  corrupção  ativa  e  passiva,  bem como a  lavagem dos recursos

financeiros  auferidos  desses  crimes  e  dos  recursos  utilizados  no  pagamento  de

vantagens  indevidas  a  agentes  públicos  (Quadrilha/28810 do  CP  -  Pertinência  a

Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e da Lei 12.850/201311 – Conjunto de

fatos de 01).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de  CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  (TONY/PETER)  e  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,  localização,

disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes  diretamente  de

infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda ilegalmente e lavava

dinheiro), determinou o pagamento, em 31.7.2015, 29.4.2016 e 29.7.2016, de impostos

federais  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato  GREENWOOD  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS,  no total  de  R$ 98.241,27,  através de conta bancária da empresa de

fachada PRESTO SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, convertendo o produto

do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo de forma reiterada e por intermédio de

organização criminosa (Conjunto de Fatos 02: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°,

inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de  CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  (TONY/PETER)  e  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,  localização,

disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes  diretamente  de

infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda ilegalmente e lavava

dinheiro),  determinou o pagamento,  em 29.4.2016 e 31.7.2016,  de impostos federais

10 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
11 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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(DARF) da sua empresa de fato  DOUCET EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no

total  de  R$ 108.434,34,  através de conta bancária da empresa de fachada PRESTO

SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos

pretensamento  lícitos,  agindo  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa (Conjunto de Fatos 03: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e §

4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de  CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  (TONY/PETER)  e  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,  localização,

disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes  diretamente  de

infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda ilegalmente e lavava

dinheiro),  determinou o pagamento,  em 31.7.2015 e 29.4.2016,  de impostos federais

(DARF) da sua empresa de fato  BELIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no

total  de  R$ 52.767,22,  através  de  conta  bancária  da  empresa  de  fachada  PRESTO

SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos

pretensamente  lícitos,  agindo  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa (Conjunto de Fatos 04: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e §

4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional

e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de  CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  (TONY/PETER)  e  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,  localização,

disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes  diretamente  de

infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda ilegalmente e lavava

dinheiro), determinou o pagamento, em 31.7.2015, de imposto federal (DARF) da sua

empresa  de  fato  BLOSTOCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no  total  de  R$

21.461,31, através de conta bancária da empresa de fachada PRESTO SERVICE 2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente
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lícitos,  agindo  por  intermédio  de  organização  criminosa  (Conjunto  de  Fatos  05:

Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98).

Em 04/01/2016, 19/01/2016, 26/01/2016 (por duas vezes), ALESSANDRO

LABER  (BIRUSA) e  EDWARD  PENN,  promoveram,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO

MESSER  e  comunhão  de  desígnios  com  MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO

MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI, de modo consciente e voluntário, a saída para

o exterior, sem autorização legal, por meio de 4(quatro) operações dólar-cabo, do valor

total de USD458.600,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos  dólares), com

4  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  MARCO  ERNEST

MATALON,  ERNESTO MATALON e  BELLA KAYREH SKINAZI , para conta em banco

no exterior,  em nome de offshore,  indicada por  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e

EDWARD PENN, mediante o creditamento do valor correspondente às transações, no

Brasil  (Conjunto de Fatos 06:  Evasão de divisas/Art. 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, por 4 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA)

e  EDWARD  PENN,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  MARCO  ERNEST

MATALON,  ERNESTO MATALON e  BELLA KAYREH SKINAZI de modo consciente e

voluntário,  em  04/01/2016,  19/01/2016,  26/01/2016  (por  duas  vezes),  em  4  (quatro)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD458.600,00  (quatrocentos e cinquenta  e oito  mil  e  seiscentos

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de

Fatos 07: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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Em  01/10/2015,  19/11/2015,  07/12/2015,  26/01/2016,  27/01/2016,

31/05/2016,  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN,  promoveram, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA), de modo consciente

e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de   6(seis)

operações dólar-cabo, do valor total de USD 653.200,00 (seiscentos e cinquenta e três

mil  e  duzentos  dólares),  com  6  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta

controlada por PATRICIA MATALON (BENEDITA), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN,

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 08:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, por 6

vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ALESSANDRO  LABER

(BIRUSA) e  EDWARD PENN,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  PATRÍCIA

MATALON (BENEDITA) de modo consciente e voluntário, em 01/10/2015, 19/11/2015,

07/12/2015,  26/01/2016,  27/01/2016,  31/05/2016,  em 6 (sete)  oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

USD  653.200,00  (seiscentos  e  cinquenta  e  três  mil  e  duzentos  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  Fatos  09:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 12/01/2016 e 15/01/2016, WU SHENG (“MOLLEJA”), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA
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BARRETO, DARIO MESSER, FRANCISCO MELGAR, RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

JUAN  LUIS  BITLLONCH (“JL”), CLAUDIA  EBIHARA,  LÍGIA  SILVA e CARLOS

CAETANO, de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização

legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 127, 756.00

(cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e seis dólares),  mediante 02 (duas)

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR (“JL”) e  JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por WU SHENG (“CHINÊS”),

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 10:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  WU SHENG (“MOLLEJA”), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR,

JUAN  LUIS   BITLLONCH (“JL”), CLAUDIA  EBIHARA,  LÍGIA  SILVA e CARLOS

CAETANO, de modo consciente e voluntário, em 12/01/2016 e 15/01/2016, em 02 (duas)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 127, 756.00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e

seis dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 11: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 28/11/2016 e 16/12/2016, WU SHENG (“MOLLEJA”), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  ALESSANDRO  LABER (“BIROBIRO”), CLAUDIA

EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO, de modo consciente e  voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal,  por meio de 02 (duas) operações dólar-
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cabo,  do valor  total  de USD 261,256.00 (duzentos e sessenta e um mil,  duzentos e

cinquenta e seis dólares), mediante 02 (duas) transferências bancárias, provenientes de

conta controlada por  ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”), para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  WU  SHENG  (“CHINÊS”),  mediante  a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 12: Evasão de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  WU SHENG (“MOLLEJA”), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  ALESSANDRO  LABER (“BIROBIRO”), CLAUDIA

EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO, de modo consciente e voluntário, em

28/11/2016 e 16/12/2016, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 261,256.00 (duzentos e sessenta

e um mil, duzentos e cinquenta e seis dólares), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos 13: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Em 11/11/2016,  WU SHENG (“MOLLEJA”), promoveu,  com auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER,  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e WANDER  BERGMANN  VIANNA,

(“KALUF”), CLAUDIA  EBIHARA,  LÍGIA  SILVA e CARLOS  CAETANO, de  modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 01

(uma)  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD  100,000.00  (cem  mil  dólares),

mediante  01  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por

HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA, (“KALUF”), para conta

em banco no exterior,  em nome de offshore,  indicada por  WU SHENG (“CHINÊS”),
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mediante a compensação de crédito de valor correspondente, no Brasil  (Conjunto de

Fatos  14:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  WU SHENG (“MOLLEJA”), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE  e WANDER BERGMANN

VIANNA,  (“KALUF”), CLAUDIA EBIHARA,  LÍGIA SILVA  e CARLOS CAETANO, de

modo consciente e voluntário, em 11/11/2016, em 01 (uma) oportunidade, tendo como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100,000.00

(cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio

de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira

ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto

de Fatos 15: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 14/05/2012 e 24/05/2013, DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES

(“GILO”), de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 263.766,00

(duzentos e sessenta e três mil,  setecentos e sessenta e seis  dólares),  mediante 02

(duas)  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILO”), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), mediante o registro de

crédito do valor correspondente no Brasil  (Conjunto de Fatos 16:  Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES

(“GILO”), de modo consciente e voluntário, em 14/05/2012 e 24/05/2013, em 02 (duas)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  263.766,00  (duzentos  e  sessenta  e  três  mil,  setecentos  e

sessenta e seis dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 17: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  22/05/2012  e  16/08/2013,  DIEGO  RENZO  (“ZORRO”), promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER,  NEI  SEDA E  RENÊ LOEB (“NEI”), de  modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 02

(duas)  operações dólar-cabo,  do valor  total  de  USD 42,459.00  (quarenta  e  dois  mil,

quatrocentos e cinquenta e nove dólares), mediante 02 (duas) transferências bancárias,

provenientes de conta controlada por NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”), para conta em

banco  no  exterior,  em  nome de  offshore,  indicada  por  DIEGO  RENZO  (“ZORRO”),

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 18:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado DIEGO RENZO (“ZORRO”), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”), de modo consciente e

voluntário,  em 22/05/2012 e 16/08/2013,  em 02 (duas) oportunidades distintas,  tendo

como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados pela  organização
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criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real  correspondente a USD 42,459.00

(quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove dólares, com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  Fatos  19:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 26/10/2011, DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ CORDEIRO e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 10,632.63 (dez mil, seiscentos e

trinta e dois mil dólares e sessenta e três centavos)  mediante 01 (uma) transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ

CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO e  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”),  para conta em banco no exterior,  em nome de

offshore, indicada por DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), mediante o registro de crédito do

valor correspondente no Brasil  (Conjunto de Fatos 20:  Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,

ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO e  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ

CORDEIRO (“ASADO”), de modo consciente e voluntário, em 26/10/2011, em 01 (uma)

oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente
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a  USD 10,632.63  (dez  mil,  seiscentos  e  trinta  e  dois  mil  dólares  e  sessenta  e  três

centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil,  por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de

Fatos 21: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 26/02/2014, 05/06/2014, 18/06/2014, 09/09/2014, 12/09/2014,  DIEGO

CANDOLO (“ZORRO”) promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CHAAYA

MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de 05 (duas) operações dólar-cabo, tendo a operação do dia

26/02/2014 contado,  ainda,  com o auxílio  de  DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ,

funcionária de “ZORRO”,  do valor total de USD 373.930,00 (trezentos e setenta e três

mil,  novecentos  e  trinta  mil  dólares),  mediante  05  (cinco)  transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), para contas em

bancos  no  exterior  indicadas  por  CHAAYA MOGHRABI  (“MONZA”),  mediante  o

(Conjunto de Fatos 22: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER,  CHAAYA MOGHRABI  (“MONZA”),  de  modo

consciente  e  voluntário,  em  26/02/2014,  05/06/2014,  18/06/2014,  09/09/2014,

12/09/2014, em 05 (cinco) oportunidades distintas, tendo a operação do dia 26/02/2014

contado, ainda, com o auxílio de DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, funcionária de

“ZORRO”, com o propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD

373.930,00  (trezentos  e  setenta  e  três  mil,  novecentos  e  trinta  mil  dólares), com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,
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relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 23: Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 17/05/2016,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER  e  CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO),

de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio

de  01  (uma)  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD  50.000,00  (cinquenta  mil

dólares), com 1 transferência bancária, proveniente de conta controlada por CLAUDINE

SPIERO (CABRAL), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE  (CARLÃO),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 24: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, a denunciada  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 17/05/2016,

em  1  oportunidade  distinta,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente  a  USD  50.000,00  (cinquenta  mil  dólares),  com  a  movimentação  de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  25:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  11/01/2016,  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY  (LEONCIO) ,

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO, DARIO  MESSER  e  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA
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GARIBE (CARLÃO),  de  modo consciente  e voluntário,  a  saída para o  exterior,  sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD

30.000,00 (trinta mil  dólares),  com 2 transferências bancárias,  provenientes de conta

controlada  por  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE  (CARLÃO),  para  conta  em

banco no exterior, em nome de offshore, indicada por ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY

(LEONCIO), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto

de Fatos 26: Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo único,  primeira parte,  da Lei

7.492/86 por 2 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY

(LEONCIO), com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA

GARIBE  (CARLÃO) de  modo  consciente  e  voluntário,  em  11/01/2016,  em  2

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 30.000,00 (trinta mil dólares), com a movimentação de recursos

em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores

que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no

delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 27: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98).

Em  01/08/2016,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE  (CARLÃO),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE

DAVIES  (GILÓ),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal,  por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo,  do valor  total  de USD

30.000,00  (trinta  mil  dólares),  com  1  transferência  bancária,  proveniente  de  conta

controlada  por  RAUL DAVIES E JORGE DAVIES (GILO),  para  conta  em banco  no

exterior, em nome de offshore, indicada por  CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE
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(CARLÃO), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto

de Fatos 28: Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo único,  primeira parte,  da Lei

7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CARLOS EDUARDO CAMINHA

GARIBE (CARLÃO),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER,  JORGE DAVIES  e RAUL

DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário,  em 01/08/2016, em 1 oportunidade

distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

USD 30.000,00 (trinta mil dólares) , com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos. (Conjunto de Fatos 29: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  04/01/2016,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA  GARIBE  (CARLÃO)

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO, DARIO  MESSER, HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e

VANDER BERMANN VIANNA,  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de  01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total

de USD  50.000,00 (cinquenta mil dólares), com 1 transferência bancária, proveniente de

conta controlada por  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e  VANDER BERMANN VIANNA,

para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  CARLOS

EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO), mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no  Brasil  (Conjunto de fatos 30:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CARLOS EDUARDO CAMINHA
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GARIBE (CARLÃO),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  HENRIQUE  JOSÉ

CHUEKE  e  VANDER  BERMANN  VIANNA de  modo  consciente  e  voluntário,  em

04/01/2016 tendo como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares) , com a movimentação de recursos em espécie

no  Brasil,  por  intermédio  de  serviços  de  doleiros,  relacionados  aos  valores  que  se

pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de

lavagem de ativos  (Conjunto de fatos 31:  Lavagem de Ativos/Art.  1º,  §4º,  da Lei

9.613/98).

Em 23/07/2013, SÉRGIO MIZRAHY, promoveu, com auxílio de CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER, JORGE DAVIES e RAUL FERNANDO DAVIES (GILO), de modo consciente e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operação

dólar-cabo,  do valor  total  de USD 100.000,00 (cem mil  dólares),  com 1 transferência

bancária, proveniente de conta controlada por JORGE DAVIES E RAUL DAVIES (GILO),

para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por SÉRGIO MIZRAHY,

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 32:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  JORGE  DAVIES  e  RAUL  DAVIES  (GILO) de  modo

consciente  e  voluntário,  em  25/07/2013,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos
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valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 33: Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 14/08/2015,  SÉRGIO MIZRAHY promoveu, com auxílio de CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA), de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operação dólar-cabo, do valor

total de USD 100.000,00 (cem mil dólares), com 1 transferência bancária, proveniente de

conta  controlada  por  PATRÍCIA  MATALON  (BENEDITA),  para  conta  em  banco  no

exterior, em nome de offshore, indicada por SÉRGIO MIZRAHY, mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 34:Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86)

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA), de modo consciente

e voluntário, em 14/08/2015, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem

ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 35:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  18/06/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO  RZEZINSKI

(“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  ALEXSANDER LUIZ DE

QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,
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sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD

87,974.00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro dólares), mediante 01 (uma)

transferência bancária, proveniente de conta controlada por  ROBERTO RZEZINSKI  e

MARCELO  RZEZINSKI  (“PEDRA”),  para  conta  em  banco  no  exterior  indicada  por

ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”), mediante o registro de crédito

do valor correspondente no Brasil  (Conjunto de fatos 36: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”),  com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER

LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  (“PORTU.2”),  de  modo  consciente  e  voluntário,  em

18/06/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a USD 87,974.00 (oitenta e sete mil,  novecentos e setenta e quatro dólares),  com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 37: Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  17/01/2014  e  28/04/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO

RZEZINSKI (“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CHAAYA

MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD

1.099.950,00 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos e cinquenta dólares), mediante

02 (duas)  transferências  bancárias,  provenientes  de conta  controlada por  ROBERTO

RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), para contas em bancos no exterior

indicadas por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), mediante o registro de crédito do valor
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correspondente  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  38:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”),  com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER e  CHAAYA

MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, em 17/01/2014 e 28/04/2014,

em  02  (duas)  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado  de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.099.950,00 (um milhão, noventa

e nove  mil,  novecentos  e  cinquenta  dólares), com a movimentação  de  recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 39: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Em  17/12/2013  e  26/11/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO

RZEZINSKI (“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  CLAUDINE

SPIERO (“CABRAL”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD

900.000,00  (novecentos  mil  dólares),  mediante  02  (duas)  transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI

(“PEDRA”),  para  contas  em  bancos  no  exterior  indicadas  por  CLAUDINE  SPIERO

(“CABRAL”), mediante o registro de crédito e entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil   (Conjunto  de  Fatos  40:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”),  com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e  CLAUDINE

SPIERO (“CABRAL”),  de modo consciente e voluntário, em  17/12/2013 e 26/11/2014,

em  02  (duas)  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado  de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de  quantia  em  real  correspondente  a  USD  900.000,00  (novecentos  mil

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 41: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  11/12/2013,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO  RZEZINSKI

(“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER

(“LECOLECO”), de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal,  por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo,  do valor  total  de USD

150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares),  mediante 01 (uma) transferência bancária,

proveniente de conta controlada por  ROBERTO RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI

(“PEDRA”),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

ALESSANDRO  LABER (“LECOLECO”),  mediante  o  registro  de  crédito  do  valor

correspondente  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  42:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI  e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO

LABER (“LECOLECO”), de modo consciente e voluntário, em 11/12/2013, em 01 (uma)
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oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 43: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Em 01/11/2012, 06/06/2014, 11/07/2014 e 13/08/2014,  RAUL ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, a saída para o

exterior, sem autorização legal, por meio de 04 (quatro) operações dólar-cabo, do valor

total de USD 640,828.00 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e oito dólares),

mediante  04  (quatro)  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO

(“SEACANAL”) para contas em bancos no exterior, em nome de offshore, indicada por

RAUL ALBERTO PEGAZZANO,  FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH

(“JL”),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor  correspondente,  no  Brasil

(Conjunto de Fatos 44: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER, de modo consciente e voluntário, em 01/11/2012, 06/06/2014, 11/07/2014 e

13/08/2014, em 04 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a
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propriedade  de  quantia  em  real  correspondente  a  USD  640,828.00  (seiscentos  e

quarenta mil, oitocentos e vinte e oito dólares), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 45: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Em 27/05/2014,  RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e

cinquenta e nove dólares),  mediante 01 (uma) transferência bancária,  proveniente de

conta  controlada  por  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  e  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO (“MERI2”) para conta em banco no exterior, em nome de

offshore, indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN

LUIS BITLLONCH (“JL”), mediante a compensação de crédito de valor correspondente,

no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  46:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER, de modo consciente e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD  32,159.00  (trinta  e  dois  mil,  cento  e  cinquenta  e  nove  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 47: Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 09/11/2012,  RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

RAUL  FERNANDO  DAVIES  e  JORGE  DAVIES  (“GILÓ”),  de  modo  consciente  e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação

dólar-cabo, do valor total de USD 59,600.00 (cinquenta e nove mil e seiscentos dólares),

mediante 01 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada por  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”) para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e  JUAN  LUIS  BITLLONCH  (“JL”),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor

correspondente,  no  Brasil   (Conjunto  de  fatos  48:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”) de modo consciente

e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem

ilícita,  ocultaram e dissimularam a origem, a natureza,  disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento

e cinquenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de fatos 49: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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Em  22/03/2013  e  15/04/2013,  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER e  CLÁUDIO  SÁ  GARCIA  DE  FREITAS  (“PAPAIA”), de  modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 02

(duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 285,000.00 (duzentos e oitenta e

cinco mil dólares),  mediante 02 (duas) transferências bancárias, provenientes de conta

controlada por CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”) para contas em banco

no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), mediante a compensação de

crédito de valor correspondente, no Brasil  (Conjunto de fatos 50:  Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e  CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”), de modo consciente e

voluntário,  em 22/03/2013 e 15/04/2013,  em 02 (duas) oportunidades distintas,  tendo

como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

285,000.00 (duzentos e oitenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos

em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores

que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no

delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 51: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98).

Em  27/01/2016,  25/04/2016,  04/05/2016,  21/07/2016,  11/11/2016  e

19/12/2016,  WU YU SHENG (MOLLEJA/  PAULO CHINA) promoveu,  com auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,
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DARIO  MESSER,  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e  WANDER  BERGMANN  VIANNA

(KALUF),  de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal,  por  meio  de 6 (seis)  operações dólar-cabo,  do valor  total  de  USD 855.500,00

(oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos dólares), com 6 (seis) transferências

bancárias  provenientes  de  contas  controladas  por  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e

WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) para contas em banco no exterior, em nome

de  offshore,  indicadas  por  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/  PAULO  CHINA),  mediante

crédito de valor correspondente à transação em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 52:

Evasão de divisas /  Art.  22,  parágrafo único,  primeira parte,  da Lei  7.492/86 do

Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/

PAULO  CHINA),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e

WANDER  BERGMANN  VIANNA  (KALUF), de  modo  consciente  e  voluntário,  em

27/01/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 21/07/2016, 11/11/2016 e 19/12/2016, tendo como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de sua origem ilícita,  em 6 (seis) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD 855.500,00  (oitocentos  e  cinquenta  e  cinco  mil  e  quinhentos

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos 53: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 14/04/2014,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN

(KALUF) promoveram, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER.  RENATO  E  MARCELO

CHEBAR  (CURIÓ),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor de USD 242.900,00
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(duzentos e quarenta e dois mil e novecentos dólares), com uma transferência bancária,

proveniente de conta controlada por  RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ),  para

conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  HENRIQUE  JOSÉ

CHUEKE  E  WANDER  BERGMANN (KALUF),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 54: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E

WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  RENATO  E

MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2014, tendo

como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

242.900,00 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 55: Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 16/12/2016,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN

(KALUF) promoveram, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER E  HENRI  JOSEPH TABET

(“FOFINHO”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização

legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor de USD 86.325,00 (oitenta e seis

mil trezentos e vinte e cinco dólares), com uma transferência bancária, proveniente de

conta controlada por  HENRI JOSEPH TABET (“FOFINHO”), para conta em banco no

exterior,  em nome de offshore, indicada por  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER

BERGMANN (KALUF), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil
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(Conjunto de fatos 56: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E

WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER E  HENRI JOSEPH

TABET (“FOFINHO”), de modo consciente e voluntário,  em 16/12/2016,  tendo como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real  correspondente  a USD 86.325,00

(oitenta e seis mil trezentos e vinte e cinco dólares), com a movimentação de recursos

em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores

que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no

delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 57: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98).

Em  25/07/2016,  11/08/2016,  06/12/2016 e 16/12/2016,  WU YU SHENG

(MOLLEJA/  PAULO  CHINA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e

ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY (LEONCIO),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 7 (sete) operações dólar-cabo,

do valor total de USD 1.931.155,00  (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e

cinquenta e cinco dólares), com 7 (sete) transferências bancárias provenientes de contas

controladas por ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/  PAULO

CHINA),  mediante  crédito  de  valor  correspondente  à  transação  em  reais,  no  Brasil

(Conjunto de fatos nº 58:  Evasão de divisas /  Art.  22,  parágrafo único,  primeira

parte, da Lei 7.492/86 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/

PAULO  CHINA),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER e  ALBERTO  CEZAR

LISNOVETZKY  (LEONCIO), de  modo  consciente  e  voluntário,  em  25/07/2016,

11/08/2016,  06/12/2016  e  16/12/2016,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em sete

oportunidades  distintas,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.931.155,00

(um milhão novecentos  e trinta e um mil  cento e  cinquenta  e cinco dólares),  com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  nº  59:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  10/12/2013  os  irmãos  MARCELO  e  RENATO  CHEBAR (CURIÓ),

promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY

(LEONCIO), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização

legal,  por  meio  de  uma operação  dólar-cabo,  do  valor  de  USD 140.285,24,(cento  e

quarenta mil  duzentos e oitenta e cinco dólares e vinte e quatro centavos) com uma

transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  ALBERTO  CEZAR

LISNOVETZKY (LEONCIO),  para conta em banco no exterior,  em nome de offshore,

indicada por  MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ),  mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de fatos nº 60: Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) de modo
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consciente  e  voluntário,  em  10/12/2013,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado  de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 140.285,24,(cento e quarenta mil

duzentos e oitenta e cinco dólares e vinte e quatro centavos), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  nº  61:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  12/08/2015;  30/09/2015;  19/05/2016;  16/06/2015;  15/04/2016  e

03/11/2015, WU YU SHENG, vulgo  MOLLEJA ou MOLLEJAPEN OU PAULO CHINA,

em co-autoria com CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET

VIEIRA  BARRETO e  DARIO  MESSER,  prestando  auxílio  a  OSWALDO,  vulgo

BARBEAR, de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  seis  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

730.023,91 (setecentos e trinta mil, vinte e três dólares e noventa e um centavos), com

cinco transferências bancárias, provenientes de conta controlada por  OSWALDO, para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por WU YU SHENG, vulgo

MOLLEJA, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto

de fatos nº 62:  Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG, vulgo MOLLEJA

ou  MOLLEJAPEN ou PAULO  CHINA,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e

OSWALDO PRADO SANCHES, de modo consciente e voluntário, em seis oportunidades

distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD
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730.023,91 (setecentos e trinta mil, vinte e três dólares e noventa e um centavos), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  nº  63:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  13/07/2015,  HENRI  JOSEPH  TABET  (FOFINHO),  promoveu,  com

auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, EDWARD GAED PENN, FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA)  E AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO),  de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 01

(uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 30.000,00 (trinta mil dólares), mediante

01  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  E  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por HENRI

JOSEPH  TABET  (FOFINHO),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor

correspondente,  no  Brasil   (Conjunto  de  fatos  nº  64:  Evasão de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  HENRI  JOSEPH  TABET

(FOFINHO), com auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR

(JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), de modo consciente

e voluntário, em 13/07/2015, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem

ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a 30.000,00 (trinta mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando todos incursos  no delito  de lavagem de ativos   (Conjunto de  fatos  nº  65:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 27/06/2012, 28/06/2012 e 23/07/2013, FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) E AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), promoveu,

com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES

(GILÓ), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal,

por meio de 03 (três) operações dólar-cabo, do valor total de USD 99.552,00 (noventa e

nove  mil,  quinhentos  e  cinquenta  e  dois  dólares),  mediante  03  (três)  transferências

bancárias, provenientes de conta controlada por RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE

DAVIES (GILÓ), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  E  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA

FERNANDES (FALCÃO), mediante o creditamento do valor correspondente à transação,

no Brasil  (Conjunto de fatos nº  66:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo único,

primeira parte,  da Lei  7.492/86,  por  03 vezes,  na forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  o denunciado  FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILÓ) de

modo consciente e voluntário,  em 27/06/2012, 28/06/2012 e 23/07/2013, em  03 (três)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 99.552,00 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita
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para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos nº 67: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  07/11/2016,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e

AFONSO  FÁBIO  BARBOSA FERNANDES  (FALCÃO) promoveram,  com  auxílio  de

CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER, MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO  MATALON  e  BELLA

KAYREH SKINAZI (PANCHO), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD

34.000,00 (trinta  e  quatro  mil  dólares),  mediante  01  (uma)  transferência  bancária,

proveniente  de  conta  controlada  por  MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO

MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO), para conta em banco no exterior,

em nome de offshore, indicada por FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e

AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), mediante o registro de crédito do

valor correspondente no Brasil  (Conjunto de fatos nº 68:  Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER,  MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e

BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO) de modo consciente e voluntário, em 07/11/2016,

em  01  (uma)  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de

crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de

quantia em real correspondente a USD 34.000,00 (trinta e quatro mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  nº  69:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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Em  11/04/2013  e  02/03/2015,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA JÚNIOR

(JUBRA)  e  AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO) promoveram,  com

auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN

VIANNA (KALUF),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de  USD

99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e quinze dólares e vinte centavos), mediante

02 (duas) transferências bancárias, provenientes de contas controladas por HENRIQUE

JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF), para conta em banco no

exterior,  em nome de offshore,  indicada por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR

(JUBRA)  e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), mediante o registro

de  crédito  do  valor  correspondente  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  70:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, por 02 vezes, na

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN

VIANNA (KALUF) de modo consciente e voluntário, em 11/04/2013 e 02/03/2015, em 02

(duas)  oportunidades,  tendo como propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado de crimes

praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a  USD 99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e quinze dólares e

vinte centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio

de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira

ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto

de Fatos 71: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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Em 27/04/2012,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo  FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO  MESSER,  prestando  auxílio  a  RAUL  e  JORGE  DAVIES

(CODINOME  GILO) de  modo  consciente  e  voluntário,  promoveram  a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD

67.581,00 (sessenta e sete mil,  quinhentos e oitenta e um dólares),  provenientes de

conta controlada por  RAUL e JORGE DAVIES para conta em banco no exterior,  em

nome de offshore, indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 72: Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  o  denunciado  HENRI  JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL e JORGE DAVIES (CODINOME

GILO),  de  modo  consciente  e  voluntário  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 67.581,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 73: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 04/10/2012,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo  FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO MESSER,  prestando auxílio a  RENATO E MARCELO CHEBAR

(CODINOME CURIÓ) de  modo consciente  e  voluntário,  promoveram a saída para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD

330.038,00  (trezentos  e  trinta  mil  e  trinta  e  oito  dólares),  provenientes  de  conta

controlada por  RENATO e MARCELO para conta em banco no exterior, em nome de
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offshore, indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil (Conjunto  de  Fatos  74:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  o  denunciado  HENRI  JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO, DARIO  MESSER  e  RENATO  E  MARCELO  CHEBAR

(CODINOME CURIÓ), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem

ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 330.038,00 (trezentos e trinta mil

e trinta e oito  dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 75: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 03/01/2017,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo  FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO MESSER, prestando auxílio a  CLAUDINE SPIERO (CODINOME

CABRAL) de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD 150.000,00

(cento  e  cinquenta  mil  dólares),  provenientes  de  conta  controlada  por  CLAUDINE

SPIERO,  vulgo  CABRAL para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,

indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 76: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  o  denunciado  HENRI  JOSEPH TABET, vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS
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CLARET  VIEIRA  BARRETO, DARIO  MESSER  e  CLAUDINE  SPIERO  (CPF:

696.475.008-82),  de modo consciente e voluntário  tendo como propósito  distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia em real correspondente a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), com

a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por  intermédio  de  serviços  de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 77:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 13/01/2014,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo  FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO MESSER,  prestando  auxílio  a  OSWALDO  PRADO SANCHES,

vulgo BARBEAR de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior,

sem  autorização  legal,  por  meio  de  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

143.000,00 (cento e quarenta e três mil  reais),  provenientes de conta controlada por

OSWALDO, vulgo  BARBEAR para conta em banco no exterior, em nome de offshore,

indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 78: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e OSWALDO PRADO SANCHES,  de

modo consciente e voluntário  tendo como propósito distanciar  o dinheiro derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente  a  USD  143.000,00  (cento  e  quarenta  e  três  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 79: Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 10/11/2015,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo  FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO  MESSER,  prestando  auxílio  a  ALESSANDRO  LABER,  vulgo

BIROBIRO de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização legal,  por meio de operação dólar-cabo, do valor  total de USD 65.000,00

(sesenta  e  cinco  mil  dólares),  provenientes  de  conta  controlada  por  ALESSANDRO

LABER,  vulgo BIROBIRO para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome de  offshore,

indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 80: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  o  denunciado  HENRI  JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO, DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER,  vulgo

BIROBIRO, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  65.000,00  (sesenta  e  cinco  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  81:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 20/08/2014,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo  FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e DARIO MESSER, prestando auxílio a ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ,

vulgo  AMÉMSERAF de  modo  consciente  e  voluntário,  promoveram  a  saída  para  o
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exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD

100.000,00 (cem mil dólares), provenientes de conta controlada por ALEXSANDER LUIZ

DE QUEIROZ,  vulgo AMÉMSERAF para  conta  em  banco  no  exterior,  em nome de

offshore, indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  82:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ,

vulgo AMÉMSERAF, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em  real  correspondente  a  USD  100.000,00  (cem  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  83:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  16/06/2011,  17/06/2011  e  09/08/2011  FLAVIO  DIB  DAS  CHAGAS

MOURA (LIFE1) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO, DARIO  MESSER,  e RAUL

FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ),  de modo consciente e voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 3 (três) operações dólar-cabo,

do valor total de USD 278.227,70, com 3 (três) transferências bancárias provenientes de

contas  controladas  por  RAUL FERNANDO  DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ) para

contas em bancos no exterior, em nome de offshore, indicadas por  FLAVIO DIB DAS

CHAGAS MOURA (LIFE1), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no

Brasil,  tendo  parte  sido  utilizada  para  pagamento  de  propina  a  SÉRGIO  CABRAL.
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(Conjunto de Fatos 84: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  FLAVIO  DIB  DAS  CHAGAS

MOURA  (LIFE1),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES

e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 16/06/2011, 17/06/2011 e

09/08/2011, tendo como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD  278.227,70,  com  a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 85: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 04/06/2014,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/LM), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

operação  dólar-cabo,  do  valor  de  USD  216.050,00,  com  transferência  bancária

proveniente de conta controlada por  FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/LM) para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU),  mediante  creditamento  de  valor  correspondente  à  transação  em

reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 86: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB DAS CHAGAS
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MOURA (F/LM) de modo consciente e voluntário, em 20/07/2016, tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 87:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  02/10/2013,  04/07/2013,  23/07/2013  e  18/11/2013  os  irmãos

MARCELO  e  RENATO  CHEBAR (CURIÓ),  promoveram,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO

MESSER  e  FLAVIO DIB  DAS  CHAGAS  MOURA (F/ADVA,  F/GG,  F/LM),  de  modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 4

(quatro)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD 695.000,00,  com  4  (quatro)

transferências bancárias, provenientes de conta controlada por  FLAVIO DIB  (F/ADVA,

F/GG, F/LM),  para contas em banco no exterior, em nome de offshore, indicadas por

MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 88:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados MARCELO e RENATO CHEBAR

(CURIÓ),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB (F/ADVA, F/GG, F/LM) de

modo consciente e voluntário, em 02/10/2013, 04/07/2013, 23/07/2013 e 18/11/2013, em

4 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente a USD 695.000,00, com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia
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remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos (Conjunto de Fatos 89: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 23/07/2013,  LINO MAZZA FILHO (WAVE) promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER, e RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ), de modo

consciente  e  voluntário,  a  saída para  o  exterior,  sem autorização legal,  por  meio  de

operação  dólar-cabo,  do  valor  de  USD  27.000,00  (vinte  e  sete  mil  dólares),  com

transferência bancária proveniente de conta controlada por RAUL FERNANDO DAVIES

e  JORGE DAVIES (GILÓ) para  conta  em banco  no  exterior,  em nome de  offshore,

indicada por LINO MAZZA FILHO (WAVE), mediante a entrega de valor correspondente

em reais, no Brasil   (Conjunto de Fatos 90:  Evasão de divisas/ Art.  22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO (WAVE), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ)

de modo consciente  e  voluntário,  em 23/07/2013,  tendo  como propósito  distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em real  correspondente  a  USD  27.000,00  (vinte  e  sete  mil  dólares),  com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  91:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  24/09/2015,  16/12/2015,  24/08/2016  e  05/05/2016,  ALESSANDRO

LABER  (BIRUSA  /  BIROPA),  promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

EDWARD PENN  e  LINO MAZZA FILHO (WAVE), de modo consciente e voluntário, a
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saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 4 (quatro) operações dólar-

cabo, do valor total de USD 212.000,00 (duzentos e doze mil dólares), com 4 (quatro)

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  LINO MAZZA FILHO

(WAVE),  para  contas  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicadas  por

ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA  /  BIROPA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 92: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA /

BIROPA) ,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e LINO MAZZA FILHO (WAVE) de modo

consciente  e  voluntário,  em 24/09/2015,  16/12/2015,  24/08/2016 e  05/05/2016,  em 4

(quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente a USD 212.000,00 (duzentos e doze mil dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  93:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 30/03/2015, LINO MAZZA FILHO (WAVE), promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER  e  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN,  de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 2

(duas)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD 149.035,00,  com  2  (duas)

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  HENRIQUE  JOSÉ

CHUEKE  e  WANDER  BERGMANN  (KALUF),  para  contas  em  banco  no  exterior

indicadas por LINO MAZZA FILHO (WAVE), mediante a entrega de valor correspondente
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em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 94:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN

de modo consciente e voluntário, em 30/03/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

149.035,00, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 95: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 20/07/2016,  WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER, e LINO MAZZA FILHO (WAVE), de modo consciente e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-

cabo,  do  valor  de  USD  70.000,00  (setenta  mil  dólares),  com  transferência  bancária

proveniente de conta controlada por LINO MAZZA FILHO (WAVE) para conta em banco

no exterior, em nome de offshore, indicada por WU YU SHENG, mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 96:  Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  LINO  MAZZA  FILHO  (WAVE) de  modo
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consciente  e  voluntário,  em  20/07/2016,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  97:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Entre  03/01/201112 e  05/07/201613 o  denunciado  CARLOS  ALBERTO

BRAGA DE CASTRO, de modo consciente e voluntário, fez operar instituição financeira

informal,  sem  a  devida  autorização  do  Banco  Central  do  Brasil14,  ao  intermediar  o

recolhimento, custódia, ocultação, movimentação, distribuição e dissimulação de valores,

através  da  empresa  TRANS-EXPERT  VIGILANCIA E  TRANSPORTE  DE VALORES

S/A,  conforme  adiante  descrito  (Conjunto  de  Fatos  98:  Operação  de  Instituição

Financeira Não Autorizada – Art. 16 da Lei 7.492/86).

No  mesmo  período,  quando  consumados  os  delitos  antecedentes  de

corrupção  e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  CARLOS  ALBERTO  BRAGA DE

CASTRO,  gerente  de  tesouraria  da  empresa  TRANS-EXPERT  VIGILANCIA  E

TRANSPORTE DE VALORES S/A, de modo consciente e voluntário, por intermédio dos

colaboradores  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET,  de  forma  habitual  e  por

intermédio de organização criminosa, tendo o propósito de distanciar o dinheiro derivado

de crimes praticados de sua origem ilícita, ocultou, movimentou e dissimulou a origem, a

natureza, a disposição, e a propriedade de pelo menos  R$ 972.680.859,28, por 5.298

vezes15, em continuidade (Conjunto de Fatos 99: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

12 Data da primeira movimentação registrada no Sistema ST
13 Data da última movimentação registrada no Sistema ST
14 Contrariando o disposto no art. 23, caput e §2º da Lei 4.131/62, no art. 10, X, “a” e “d” da Lei 4.595/64 e 
no art. 65 §§ 1º e 2º da Lei 9069/96.
15 Correspondente a 2.884 entradas de valores (com destino à TRANS-EXPERT) e 2.414 saídas de valores 
(com origem TRANS-EXPERT).
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Em  31/03/2011,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e

AFONSO  FÁBIO  BARBOSA FERNANDES  (FALCÃO) promoveram,  com  auxílio  de

CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER, ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

01 (uma) operação dólar-cabo, do valor de USD 23.473,00 (vinte e três mil, quatrocentos

e setenta e três dólares), mediante 01 (uma) transferência bancária, proveniente de conta

controladas  por  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO  e  SUZANA

MARCON (ASADO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada

por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA)  e  AFONSO FÁBIO BARBOSA

FERNANDES (FALCÃO),  mediante o  registro  de crédito do valor  correspondente  no

Brasil (Conjunto de Fatos 100: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO

CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO  e

SUZANA MARCON (ASADO) de modo consciente e voluntário, em 31/03/2011, em 01

(uma)  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes

praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 23.473,00 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três dólares),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 101:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
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Em 21/11/2011, CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA

SALIBA (SALIBA) promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,   DARIO  MESSER  e  ATHOS

ROBERTO  ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO

ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor

total  de  USD  50.000,00  (cinquenta  mil  dólares),  com  uma  transferência  bancária,

provenientes  de  conta  controlada  por  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  ANTONIO

CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO

(ASADO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por CAMILO

DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), mediante a entrega

de  valor  correspondente  em  reais,  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  102:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo

71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E

JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA  (SALIBA),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e

ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO

ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO  (ASADO),  de  modo  consciente  e  voluntário,  em

21/11/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado

de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos 103: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
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Em  07/02/2012,  13/01/2014  e  27/03/2014,  CHAAYA  MOGHRABI

(MONZA),  promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,   DARIO  MESSER  e  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO

CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de três operações dólar-cabo, do valor

total de USD 148.028,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e oito dólares), com três

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO

CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  para  conta  em banco  no  exterior,  em

nome de offshore, indicada por CHAAYA MOGHRABI (MONZA), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 104: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CHAAYA MOGHRABI (MONZA),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO,

PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ

CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 07/02/2012, 13/01/2014 e

27/03/2014, em três oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 148.028,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e oito

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 105: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).
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Em 10/02/2009 e 10/08/2010, RONY HAMOUI (JACINTO) promoveu, com

o auxílio de  BETINA CALICHMAN (MAGALI),  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  MARCELO

CHEBAR e  RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ),  de modo consciente e voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de duas operações dólar-cabo, do

valor  total  de  USD  552.050,00  (quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil  e  cinquenta

dólares),  com duas transferências bancárias,  provenientes de contas controladas por

MARCELO CHEBAR e  RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ), para conta em banco no

exterior,  em nome de  offshore,  indicada por  RONY HAMOUI (JACINTO),  mediante a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 106:  Evasão

de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do

artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio  de  BETINA CALICHMAN  (MAGALI), CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  MARCELO

CHEBAR e RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em

10/02/2009 e 10/08/2010,  em 2 (duas)  oportunidades distintas,  tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de  quantia  em  real  correspondente  a  USD  552.050,00  (quinhentos  e

cinquenta  e  dois  mil  e  cinquenta  dólares),  com a  movimentação  de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 107:  Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em 18/07/2012,  RONY HAMOUI (JACINTO) promoveu, com o auxílio de

BETINA  CALICHMAN  (MAGALI),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO  e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e
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voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação

dólar-cabo, no valor de USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e nove dólares),

com  uma  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  CLÁUDIO

BARBOZA e VINICIUS CLARET (SEACANAL), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore indicada por RONY HAMOUI (JACINTO), mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 108:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio  de  BETINA CALICHMAN  (MAGALI),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente

e voluntário, em 18/07/2012, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia em real correspondente a USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e nove

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie no Brasil,  por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 109: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Em 27/04/2012 e 14/08/2013, RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de

BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES,

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO

e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e  voluntário,  promoveram  a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de 2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total

de  USD  111.900,54  (cento  e  onze  mil  e  novecentos  dólares  e  cinquenta  e  quatro

centavos), com duas transferências bancárias, provenientes de contas controladas por

RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, para contas em bancos no exterior, em
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nome de  offshores,  indicadas por  RONY HAMOUI,  com a posterior  entrega de valor

correspondente em real, no Brasil, tendo parte sido utilizada para pagamento de propina

a SÉRGIO CABRAL (Conjunto de Fatos 110:  Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio de BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE

DAVIES,  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO e  DARIO MESSER,  e de modo consciente e voluntário,  em 27/04/2012 e

14/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 111.900,54 (cento e onze mil e novecentos dólares e

cinquenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil,

por  intermédio  de  serviços  de  doleiros,  relacionados  aos  valores  que  se  pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos  (Conjunto de Fatos 111: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c

artigo 71 do Código Penal).

Em  26/08/2013,  RONY HAMOUI  (JACINTO),  com  auxílio  de  BETINA

CALICHMAN (vulga MAGALI), OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR), CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER, de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização legal,  por meio de 2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total  de USD

250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  duas  transferências  bancárias,

provenientes de contas controladas por  OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR),

para  contas  em  bancos  no  exterior,  em  nome  de  offshores,  indicadas  por  RONY

HAMOUI, com a posterior entrega de valor correspondente em real, no Brasil  (Conjunto

de Fatos 112:  Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio  de  BETINA  CALICHMAN  (vulga  MAGALI),  OSWALDO  PRADO  SANCHES

(BARBEAR),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA  BARRETO e  DARIO  MESSER,  e  de  modo  consciente  e  voluntário,  em

26/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  113:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em  22/11/2013,  RONY  HAMOUI  (JACINTO),  com  auxílio  de  BETINA

CALICHMAN  (vulga  MAGALI),  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  e

BERNARDO LEDERMAN ZAJD (vulgos AMEM),  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO e  DARIO  MESSER,  de  modo

consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem autorização legal, por

meio de uma operação de dólar-cabo, do valor de USD 46.751,00 (quarenta e seis mil,

setecentos e cinquenta e um dólares), com uma transferência bancária, proveniente de

conta  controlada  por  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  e  BERNARDO

LEDERMAN ZAJD (AMEMMENGO),  para  conta  em banco no exterior,  em nome de

offshore, indicada por RONY HAMOUI, com a posterior entrega de valor correspondente

em real,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 114:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio de  BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ
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SILVA  e  BERNARDO  LEDERMAN  ZAJD  (AMEMMENGO),  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, e de

modo consciente e voluntário, em 22/11/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 46.751,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e

um dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de

Fatos 115: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Em 20/08/2015, WU YU SHENG (MOLLEJA/PAULO CHINA), com auxílio

de  RONY  HAMOUI  (JACINTO),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e

voluntário, promoveu a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de uma

operação dólar-cabo, do valor total de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares),

com uma transferência bancária, proveniente de conta controlada por  RONY HAMOUI

(JACINTO), para contas em bancos no exterior, em nome de offshore, indicada por WU

YU  SHENG  (MOLLEJA/PAULO  CHINA),  com  a  posterior  entrega  de  valor

correspondente em real, no Brasil (Conjunto de Fatos 116: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG

(MOLLEJA/PAULO  CHINA),  com  auxílio  de  RONY HAMOUI  (JACINTO),  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER,  e  de modo consciente  e voluntário,  em 20/08/2015,  tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a
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propriedade de quantia em real correspondente a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 117: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Em  18/11/2016  e  09/12/2016,  WU YU SHENG  (MOLLEJA) promoveu,

com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU),

de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio

de 2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 906,735,71 (novecentos e seis

mil,  setecentos e trinta e cinco dólares e setenta e um cêntimos),  com  2 (duas)

transferências bancárias, provenientes de conta controlada por RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

RICHARD  DE  MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 118:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) de modo

consciente  e  voluntário,  em  18/11/2016  e  09/12/2016,  em  2  (duas)  oportunidades

distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD

906,735,71 (novecentos e seis mil, setecentos e trinta e cinco dólares e setenta e
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um cêntimos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio

de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira

ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto

de Fatos 119:  Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º,  da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do

Código Penal).

Em  22/03/2016  e  29/03/2016,  ALESSANDRO  LABER  (BIRO-

BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN , promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), de modo consciente e

voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  2  (duas)

operações dólar-cabo, do valor total de  USD 171,575.00 (cento e setenta e um mil,

quinhentos  e  setenta  e  cinco  dólares),  com  2  (duas)  transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por ALESSANDRO LABER

(BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, mediante a entrega

de  valor  correspondente  em  reais,  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  120:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo

71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ALESSANDRO LABER (BIRO-

BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN , com auxílio de CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO

MESSER  e  RICHARD  DE  MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU) de  modo  consciente  e

voluntário,  em 22/03/2016  e  29/03/2016,  em 2  (duas)  oportunidades  distintas,  tendo

como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD

171,575.00 (cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,
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relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  121:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em 12/02/2015,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA),

com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operações dólar-cabo, do

valor  total  de  USD 500,000.00 (quinhentos mil  dólares),  com 1 (uma) transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  ALESSANDRO  LABER  (BIRO-

BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  RICHARD  DE  MOL VAN  OTTERLOO

(XOU), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de

Fatos  122:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER

(BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN  de modo consciente

e voluntário,  em 12/02/2015,  tendo como propósito  distanciar  o dinheiro  derivado  de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente a USD 500,000.00 (quinhentos mil dólares), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos 123: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
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Em 14/11/2014,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e  pessoa ainda não identificada em nome da

ODEBRECHT (TUTA), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  1  (uma)  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

313,397.00 (trezentos e treze mil, trezentos e noventa e sete dólares e quarenta),

com 1 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada por ODEBRECHT

(TUTA), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por RICHARD

DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), mediante a entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  124:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  pessoa  ainda  não

identificada em nome da  ODEBRECHT (TUTA) de modo consciente e voluntário,  em

14/11/2014,  tendo como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD 313,397.00  (trezentos  e  treze  mil,  trezentos  e  noventa  e  sete  dólares  e

quarenta), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 125: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Em 28/08/2014,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), promoveu,

com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER (CAGARRAS), de modo consciente e voluntário,

a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operação dólar-cabo,
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do valor total de USD 600,000.00 (seiscentos mil dólares), com 1 (uma) transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  DARIO MESSER (CAGARRAS),  para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU),  mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil

(Conjunto de Fatos 126: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO e  DARIO  MESSER  (CAGARRAS) de  modo

consciente  e  voluntário,  em  28/08/2014,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  600,000.00  (seiscentos  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  127:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em 17/02/2012,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

1 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de  USD 224,000.00 (duzentos e vinte e

quatro  mil  dólares),  com  1  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta

controlada por  MARCELO e RENATO CHEBAR, para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), mediante a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 128:  Evasão

de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do

artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  MARCELO  e  RENATO

CHEBAR  (CURIÓ) de  modo  consciente  e  voluntário,  em  17/02/2012,  tendo  como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD 224,000.00

(duzentos e vinte e quatro mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie

no  Brasil,  por  intermédio  de  serviços  de  doleiros,  relacionados  aos  valores  que  se

pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de

lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 129: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em  02/09/2014  e  20/08/2012,  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ

SILVA (AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO), de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de  2 (duas) operações dólar-cabo, do

valor total de  USD 480,663.10 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e

três dólares e dez cêntimos), com 2 (duas) transferências bancárias, provenientes de

conta  controlada  por  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA

(AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO),  para conta em banco no exterior, em nome de

offshore, indicada por  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 130: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI
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(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ

SILVA  (AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO) de  modo  consciente  e  voluntário,  em

02/09/2014 e 20/08/2012,  em  2 (duas)  oportunidades distintas,  tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de quantia  em real  correspondente  a  USD 480,663.10 (quatrocentos e

oitenta  mil,  seiscentos  e  sessenta  e  três  dólares  e  dez  cêntimos),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  131:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em  28/04/2015  e  29/04/2015,  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),

promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS

(PAPAIA),  de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal,  por meio de  2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total  de  USD 322,000.00

(trezentos  e  vinte  e  dois  mil  dólares),  com  2  (duas) transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por  CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),

para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por MARCO ANTÔNIO

CURSINI (MASITA),  mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil

(Conjunto de Fatos 132: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS

(PAPAIA) de modo consciente e voluntário, em 28/04/2015 e 29/04/2015, em  2 (duas)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes
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praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  322,000.00  (trezentos  e  vinte  e  dois  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  133:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em 09/03/2015,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER  e  PATRÍCIA MATALON, MARCO ERNEST MATALON,

ERNESTO MATALON e BELLA SKINAZI (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

1 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 100,000.00 (cem mil dólares), com

1 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada por  MARCO ERNEST

MATALON,  ERNESTO  MATALON  e  BELLA  SKINAZI

(PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR), para conta em banco no exterior, em nome

de offshore, indicada por MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 134: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  MARCO  ERNEST  MATALON,

ERNESTO MATALON e BELLA SKINAZI (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR) de

modo consciente e voluntário, em 09/03/2015, em 1 (uma) oportunidades distintas, tendo

como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD 100,000.00
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(cem  mil  dólares),  com  a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 135: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo

71 do Código Penal).

Em 11/11/2014,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

1 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 100,000.00 (cem mil dólares), com

1  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  MARCELO

CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ), para conta em banco no exterior, em nome de

offshore, indicada por  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 136: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  MARCELO  CHEBAR  e  RENATO

CHEBAR  (CURIÓ) de  modo  consciente  e  voluntário,  em  11/11/2014,  tendo  como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD 100,000.00

(cem  mil  dólares),  com  a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 137: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo

71 do Código Penal).
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Em 21/06/2016,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e HENRIQUE CHUEKE (KALUF), de modo consciente e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operação

dólar-cabo, do valor total de USD 120,000.00 (cento e vinte mil dólares), com 1 (uma)

transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  HENRIQUE  CHUEKE

(KALUF), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por MARCO

ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no

Brasil (Conjunto de Fatos 138: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  HENRIQUE CHUEKE (KALUF) de

modo consciente e voluntário, em 21/06/2016, em 1 (uma) oportunidade distinta, tendo

como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD 120,000.00

(cento e vinte mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 139: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo

71 do Código Penal).

Em 19/05/2016,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de  1

(uma) operações dólar-cabo, do valor total de USD 30,000.00 (trinta mil dólares), com 1
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(uma) transferências bancárias, proveniente de conta controlada por NEI SEDA e RENÊ

MAURÍCIO  LOEB  (NEI),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,

indicada  por  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 140:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB

(NEI) de modo consciente e voluntário, em 19/05/2016, tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em  real  correspondente  a  USD  30,000.00  (trinta  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  Fatos  141:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em  11/04/2016,  06/05/2016,  14/06/2016  e  26/09/2016,  CLAUDINE

SPIERO (CABRAL) promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e  ALESSANDRO

LABER (BIRO BIRO), auxiliado por EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e

voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  4  (quatro)

operações dólar-cabo, no valor total de USD 223,840.00 (duzentos e vinte e três mil,

oitocentos  e  quarenta  dólares),  através  de  4  (quatro) transferências  bancárias,

provenientes de contas controladas por ALESSANDRO LABER (BIRO BIRO), auxiliado

por  EDWARD  GAEDE  PENN,  para  contas  em  bancos  no  exterior,  em  nome  de

offshores, indicadas por  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 142:  Evasão de divisas/ Art.
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22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ALESSANDRO LABER (BIRO BIRO), com o

auxílio de EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e voluntário, em 11/04/2016,

06/05/2016,  14/06/2016  e  26/09/2016,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,  em  4

(quatro) oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 223,840.00

(duzentos e vinte e três mil,  oitocentos e quarenta dólares),  com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 143: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em 10/11/2014 e 24/11/2014,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e dos irmãos  MARCELO e RENATO CHEBAR

(CURIÓ), de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal,  por meio de  2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total  de  USD 450,000.00

(quatrocentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  2  (duas) transferências  bancárias,

provenientes  de  conta  controlada  por  MARCELO  CHEBAR  e  RENATO  CHEBAR

(CURIÓ),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

CLAUDINE SPIERO (CABRAL), mediante a entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  144:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, a denunciada  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e dos irmãos  MARCELO e RENATO CHEBAR

(CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 10/11/2014 e 24/11/2014, em 2 (duas)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD 450,000.00 (quatrocentos e  cinquenta mil  dólares),  com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  145:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em 23/07/2013,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER  e  RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ),  de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de  1

(uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 50,000.00 (cinquenta mil dólares), com

1 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada por  RAUL DAVIES e

JORGE  DAVIES  (GILÓ),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,

indicada  por  CLAUDINE  SPIERO  (CABRAL),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 146:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de

modo consciente e voluntário, em 23/07/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro
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derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 50,000.00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de Fatos 147: Lavagem de Ativos

– Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em 28/03/2013,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO), de modo consciente

e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  1  (uma)

operação dólar-cabo, do valor total de USD 80,548.62 (oitenta mil, quinhentos e quarenta

e  oito  dólares  e  sessenta  e  dois  centavos),  com  1  (uma)  transferência  bancária,

proveniente de conta controlada por ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO), para conta em

banco no exterior, em nome de offshore, indicada por  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos

148: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO) de modo

consciente  e  voluntário,  em  28/03/2013,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real  correspondente  a  USD 80,548.62  (oitenta  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  oito

dólares e sessenta e dois céntimos), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de
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ativos  (Conjunto de Fatos 149: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c

artigo 71 do Código Penal).

Em  03/12/2013,  23/01/2014,  17/09/2015,  01/10/2015  e  10/12/2015,

ALESSANDRO LABER (BIRUSA / LECOLECO), promoveu, com auxílio de  CLÁUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER,  EDWARD GAED PENN e  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

05 (cinco) operações dólar-cabo, do valor total de USD 373.100,44 (trezentos e setenta e

três mil e cem dólares, e quarenta e quatro centavos), mediante 05 (cinco) transferências

bancárias,  provenientes de conta controlada por  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA

(ZIPPO),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

ALESSANDRO LABER (BIRUSA / LECOLECO), mediante a compensação de crédito

de valor correspondente, no Brasil  (Conjunto de Fatos 150:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA /

LECOLECO), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER,  EDWARD  GAED  PENN e  PAULO

SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 03/12/2013,

23/01/2014, 17/09/2015, 01/10/2015 e 10/12/2015, em 05 (cinco) oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

373.100,44 (trezentos e setenta e três mil e cem dólares, e quarenta e quatro centavos),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos
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151:  Lavagem de Ativos – Art.  1º,  §4º,  da Lei  9.613/98 c/c  artigo 71 do Código

Penal).

Em  05/09/2011  e  01/02/2013,  SÉRGIO  MIZRAHY (MIZHA),  promoveu,

com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

03 (três) operações dólar-cabo, do valor total de USD 163.720,00 (cento e sessenta e

três  mil,  setecentos  e  vinte  dólares),  mediante  03  (três)  transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), para

conta em banco no exterior,  em nome de offshore,  indicada por  SÉRGIO MIZRAHY

(MIZHA),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor  correspondente,  no  Brasil

(Conjunto de Fatos 152: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com

auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo

consciente  e  voluntário,  em  05/09/2011  e  01/02/2013,  em  03  (três)  oportunidades

distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

163.720,00  (cento  e  sessenta  e  três  mil,  setecentos  e  vinte  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  153:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Em  17/09/2013,  SÉRGIO  CABRAL, RENATO  CHEBAR  e  MARCELO

CHEBAR (CURIÓ), promoveram, com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE
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SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  PAULO SÉRGIO

VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD

143.218,96 (cento  e  quarenta  e  três  mil,  duzentos  e  dezoito  reais  e  noventa  e  seis

centavos), mediante 01 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada

por PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore,  indicada por  SÉRGIO CABRAL,  RENATO CHEBAR e MARCELO

CHEBAR (CURIÓ),  mediante o registro de crédito do valor  correspondente no Brasil

(Conjunto de Fatos 154: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86)16.

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  os denunciados  SÉRGIO CABRAL,  RENATO

CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ),  com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e

PAULO  SÉRGIO  VAZ  DE  ARRUDA (ZIPPO) de  modo  consciente  e  voluntário,  em

17/09/2013,  em  01  (uma)  oportunidade  distinta,  tendo  como  propósito  distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 143.218,96 (cento e quarenta e

três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 155: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  06/04/2015  e  08/04/2015,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS

(PAPAIA) promoveu,  com  auxílio  de  ALESSANDRO  LABER  (BIROBIRO/BIROPA),

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO  e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e

16 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, RENATO CHEBAR, MARCELO CHEBAR, CLAUDIO
FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO já foram denunciados pelos
fatos aqui narrados (evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa) e respondem pelos
mesmos na ação penal de autos n.º 0502041-15.2017.4.02.5101 (Eficiência). 
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voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de duas operações

dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD  448.567,00  (quatrocentos  e  quarenta  e  oito  mil,

quinhentos e sessenta e sete dólares), com duas transferências bancárias, provenientes

de conta controlada por CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), para conta em

banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  ALESSANDRO  LABER

(BIROBIRO/BIROPA), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 156: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86 na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER

(BIROBIRO/BIROPA),  de modo consciente e voluntário,  em 06/04/2015 e 08/04/2015,

em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado

de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  448.567,00  (quatrocentos  e  quarenta  e  oito  mil,

quinhentos e sessenta e sete dólares), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos. (Conjunto de Fatos 157: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 06/07/2015  e  30/09/2015,  WU YU SHENG  (MOLLEJA) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),

de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio

de operações dólar-cabo, do valor total de USD 142.980,00 (cento e quarenta e dois mil,

novecentos e oitenta dólares), com duas transferências bancárias, provenientes de conta

controlada por CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), para conta em banco no

exterior, em nome de offshore, indicada por  WU YU SHENG (MOLLEJA), mediante a
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entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 158:  Evasão

de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do

artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) de modo

consciente e voluntário, em 06/07/2015 e 30/09/2015, em duas oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

142.980,00  (cento  e  quarenta  e  dois  mil,  novecentos  e  oitenta  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  159:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 27/04/2011, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO

FARINA  (BOXE),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização  legal,  por  meio  de  uma  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

46.920,00  (quarenta  e  seis  mil,  novecentos  e  vinte  dólares),  com uma  transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E

BRUNO  FARINA (BOXE),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome de  offshore,

indicada por CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 160:  Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,a forma do artigo 71 do Código

Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  AUGUSTO  RANGEL

LARRABURE  E  BRUNO  FARINA  (BOXE) de  modo  consciente  e  voluntário,  em

27/04/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado

de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  46.920,00  (quarenta  e  seis  mil,  novecentos  e  vinte

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de

fatos 161: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  01/02/2011  e  15/03/2012,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS

(PAPAIA),  promoveu,  com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,   DARIO  MESSER  e  RENATO  CHEBAR  E

MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal, por meio de duas operações dólar-cabo, do valor total de USD

2.207.675,00 (dois milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e cinco dólares),

com  duas  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RENATO

CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), para conta em banco no exterior, em nome

de offshore, indicada por  CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),  mediante a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 162:  Evasão

de divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da Lei  7.492/86,a  forma do

artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  RENATO  CHEBAR  E
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MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ), de  modo  consciente  e  voluntário,  em  01/02/2011  e

15/03/2012, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  2.207.675,00  (dois  milhões,  duzentos  e  sete  mil,

seiscentos e setenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos. (Conjunto de fatos 163: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  09/03/2012,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS  (PAPAIA),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE

DAVIES  (GILO),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização  legal,  por  meio  de  uma  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

48.613,00  (quarenta  e  oito  mil,  seiscentos  e  treze  dólares),  com  uma  transferência

bancária, proveniente de conta controlada por  RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE

DAVIES (GILO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS  (PAPAIA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 164:  Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,a forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES

E JORGE DAVIES (GILO) de modo consciente e voluntário, em 09/03/2012, em uma

oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente
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a USD 48.613,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e treze dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  fatos  165:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 14/02/2008, 15/05/2008, 02/06/2008 e 23/06/2008, RENATO CHEBAR

E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e NEI

SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo consciente e voluntário, a saída para o

exterior, sem autorização legal, por meio de quatro operações dólar-cabo, do valor total

de USD 229.440,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta dólares), com

quatro  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  NEI  SEDA E

RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), para conta em banco no exterior, em nome de offshore,

indicada por  RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), mediante a entrega

de  valor  correspondente  em  reais,  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  166:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,a forma do artigo 71

do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RENATO CHEBAR E MARCELO

CHEBAR  (CURIÓ),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  NEI  SEDA  E  RENE

MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo consciente e voluntário, em 14/02/2008, 15/05/2008,

02/06/2008  e  23/06/2008,  em  quatro  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 229.440,00 (duzentos e vinte e

nove  mil,  quatrocentos  e  quarenta  dólares),  com  a  movimentação  de  recursos  em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito
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de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 167: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Em  21/02/2011,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS  (PAPAIA),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB

(NEI), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal,

por meio de uma operaçõe dólar-cabo, do valor total de USD 17.900,00 (dezessete mil e

novecentos  dólares),  com  uma  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta

controlada por  NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  CLAUDIO  SA GARCIA DE  FREITAS

(PAPAIA), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de

Fatos  168:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86,a forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  NEI  SEDA  E  RENE

MAURÍCIO  LOEB  (NEI) de  modo  consciente  e  voluntário,  em  21/02/2011,  em  uma

oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD  17.900,00  (dezessete  mil  e  novecentos  dólares),  com  a  movimentação  de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  169:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 29/08/2013,  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA

(BOXE) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,
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VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,   DARIO  MESSER  e  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  de modo consciente e voluntário,  a saída para o

exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor total de

USD 61.983,00  (sessenta  e  um mil,  novecentos  e  oitenta  e  três  dólares),  com uma

transferência  bancária,  provenientes  de  conta  controlada  por  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ  CORDEIRO  (ASADO),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de

offshore, indicada por  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE),

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos

170: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE

E BRUNO  FARINA (BOXE),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO

ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  de modo consciente e voluntário,  em 29/08/2013,

em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  61.983,00  (sessenta  e  um  mil,  novecentos  e  oitenta  e  três

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos 171: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 14/04/2011,  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA

(BOXE) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,   DARIO  MESSER  e  RENATO  CHEBAR  E
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MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal,  por meio de uma operação dólar-cabo, do valor  total  de USD

255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil dólares), com uma transferência bancária,

provenientes  de  conta  controlada  por  RENATO  CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR

(CURIÓ),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 172: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE

E BRUNO  FARINA (BOXE),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO CHEBAR

E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2011, em

uma  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  fatos  173:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  11/08/2011,  18/08/2011  e  23/03/2012,  AUGUSTO  RANGEL

LARRABURE  E  BRUNO  FARINA  (BOXE),  promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO

MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), de modo consciente

e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  quatro

operações dólar-cabo, do valor total de USD 305.000,00 (trezentos e cinco mil dólares),

com  quatro  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RAUL
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FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA

(BOXE), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de

Fatos  174:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE

E BRUNO  FARINA (BOXE),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO

DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), de modo consciente e voluntário, em 11/08/2011,

18/08/2011  e  23/03/2012,  em  quatro  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real  correspondente a USD USD 305.000,00 (trezentos e

cinco  mil  dólares),  com  a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.

(Conjunto de fatos 175: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  29/09/2016  e  21/11/2016,  WU  YU  SHENG  (MOLLEJAPEN),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E

BRUNO FARINA (BOXE), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  duas  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

154.435,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco dólares), com

duas  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  AUGUSTO

RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), para conta em banco no exterior,

em nome de offshore, indicada por WU YU SHENG (MOLLEJAPEN), mediante a entrega

de  valor  correspondente  em reais,  no  Brasil   (Conjunto  de  Fatos  176:  Evasão  de
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divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo

71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO

FARINA (BOXE),  de modo consciente e voluntário,  em 29/09/2016 e 21/11/2016,  em

duas oportunidades distintas,  tendo como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente a USD 162.947,33 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e

sete dólares e trinta e três centavos), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos. (Conjunto de fatos 177: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 25/02/2016, ALESSANDRO LABER (BIRUSA) promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER  e  CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO  e  JOSÉ CARLOS

MAIA SALIBA (SALIBA), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  uma  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  uma  transferência  bancária,

proveniente de conta controlada por CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO e JOSÉ CARLOS

MAIA SALIBA (SALIBA),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,

indicada  por  ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 178: Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO  e  JOSÉ

CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 25/02/2016, em

uma  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  179:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em  10/06/2011,  RENATO  CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e  CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E

JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), de modo consciente e voluntário, a saída para

o exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor total de

USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares), com uma transferência bancária, provenientes

de  conta  controlada  por  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA

SALIBA (SALIBA), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

RENATO  CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 180: Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RENATO CHEBAR E MARCELO

CHEBAR  (CURIÓ),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CAMILO  DE  LELIS

ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA  (SALIBA) de  modo  consciente  e
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voluntário,  em 10/06/2011,  em uma oportunidades,  tendo como propósito distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em real  correspondente  a  USD  500.000,00  (quinhentos  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  fatos  181:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Em 16/11/2016, 21/11/2016, 24/11/2016, 29/11/2016, 02/12/2016,  WU YU

SHENG (MOLLEJA/MOLLEJAPEN), promoveu, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e

CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de cinco

operações dólar-cabo, do valor total de USD 1.126.933,64 (um milhão, cento e vinte e

seis mil,  novecentos e trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos),  com cinco

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  CAMILO  DE  LELIS

ASSUNÇÃO  E  JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA),  para  conta  em banco  no

exterior, em nome de offshore, indicada por WU YU SHENG (MOLLEJA/MOLLEJAPEN),

mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos

182: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG

(MOLLEJA/MOLLEJAPEN),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS

ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA  (SALIBA) de  modo  consciente  e

voluntário,  em 16/11/2016,  21/11/2016,  24/11/2016,  29/11/2016,  02/12/2016,  em cinco

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a
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origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 1.126.933,64 (um milhão, cento e vinte e seis mil, novecentos e

trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 183: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

No período de 15/04/2011 a 14/08/2014, o denunciado SÉRGIO CABRAL,

com auxílio de RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, de modo consciente e

voluntário,  em  33  (trinta  e  três)  oportunidades  distintas,  em  razão  da  condição  do

primeiro de Governador do Estado do Rio de Janeiro, recebeu vantagem indevida de R$

23.969.045,00 (vinte e três milhões novecentos e sessenta e nove mil e quarenta e cinco

reais),  ofertados  por  ação  de  representantes  da  empreiteira  QUEIROZ  GALVÃO17,

praticando-se  e  omitindo-se  de  atos  de  ofício,  com  infração  de  deveres  funcionais,

notadamente em relação à licitação,  contratação e execução,  inclusive em regime de

consórcio com outras empresas, das obras de: urbanização na Comunidade da Rocinha

– PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 02) e construção

da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro.  (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP –

Conjunto de Fatos 184).

Em  04/07/2011,  31/08/2011,  24/11/2011,  22/12/2011,  27/02/2013,

10/07/2013, 17/07/2013, 24/07/2013 e 14/08/2013, CHAAYA MOGHRABI, com auxílio de

RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES,  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente

e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 14

(quatorze)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de USD  2.770.834,00  (dois  milhões

setecentos  e  setenta  mil  oitocentos  e  trinta  e  quatro  dólares),  com  quatorze

transferências  bancárias,  provenientes  de contas  controladas  por  RAUL FERNANDO

17As investigações relacionadas ao crime de corrupção ativa cometidos pelos representantes da empresa
Queiroz Galvão permanecem em curso. A presente denúncia narrará, apenas, os recebimentos de propina
por SÉRGIO CABRAL, proveniente da QUEIROZ GALVÃO, por intermédio de RAUL FERNANDO DAVIES,
JORGE DAVIES e os irmãos CHEBAR.
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DAVIES e JORGE DAVIES, para contas em bancos no exterior, em nome de offshore,

indicadas por  CHAAYA MOGHRABI, com a posterior entrega de valor correspondente

em real,  no Brasil,  tendo parte sido utilizada para pagamento de propina a SÉRGIO

CABRAL.  (Conjunto  de  Fatos  185:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CHAAYA MOGHRABI , com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES de modo

consciente e voluntário, em 04/07/2011, 31/08/2011, 24/11/2011, 22/12/2011, 27/02/2013,

10/07/2013,  17/07/2013,  24/07/2013  e  14/08/2013,  em  14  (quatorze) oportunidades

distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

USD 2.770.834,00 (dois milhões setecentos e setenta mil  oitocentos e trinta e quatro

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, bem como apresentando motivos fictícios para a remessa de recursos

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos 186: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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NARRATIVA DOS FATOS

3 – DOS ATOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS – Dos Crimes Antecedentes aos Crimes

de Lavagem de Dinheiro

Os crimes de lavagem de capitais consumados após 10/07/2012 (hipótese

dos  autos)  sofrem  a  incidência  da  Lei  12.683/2012,  que  aboliu  o  rol de  crimes

antecedentes,  podendo  hoje  qualquer  crime  dar  ensejo  à  lavagem  de  capitais.  Os

anteriores exigem a presença de um dos crimes previstos no rol  do artigo 1º da Lei

9.613/98, em sua redação original.

O crime de lavagem de dinheiro é um crime autônomo, podendo o sujeito

ativo do delito de lavagem de capitais ser qualquer pessoa, inclusive o autor, coautor ou

partícipe da infração penal antecedente. Nestes termos, a lavagem de capitais não é

mero exaurimento do crime antecedente, podendo o réu responder por ambos os crimes,

inclusive em ações penais diversas (INQ 2471, Ricardo Lewandowski, STF). Do mesmo

jeito, o fato de o agente não ter participado do crime antecedente é irrelevante para

a sua responsabilização pelo crime de lavagem de capitais (RHC 201001913605,

Alderita  Ramos  de  Oliveira,  Desembargadora  Convocada  do  TJ/PE  –  Sexta  Turma,

12/03/2013).

Quanto ao crime antecedente, como já longamente tratado pela doutrina

e jurisprudência,  exige-se apenas  indícios do seu cometimento (art.  2º,  §1º,  da Lei

9.613/1998) (STF, INQ 2471, Ricardo Lewandowski).  Conquanto exija o delineamento

dos indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, o delito de lavagem

com ela não guarda nenhuma relação de dependência para efeito de persecução penal

(STJ, HC 201200506937, Og Fernandes – Sexta Turma, 21/06/2013). Assim é que não

há necessidade de denúncia ou condenação do agente em um dos crimes antecedentes

(RHC 201001913605, Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE

– Sexta Turma, 12/03/2013). 
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A configuração dos crimes de lavagem de capitais imputados adiante está

alicerçada,  na  forma  do  art.  2º,  §  1o, da  Lei  9.613/9818,  no  crime  de  pertinência  à

organização criminosa (descrito no item a seguir) e contra o sistema financeiro nacional

(consumados por meio das operações de dólar cabo também descritas adiante).

4 – DO CRIME DE PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01)

Pelo menos desde a década de 9019 a até os dias atuais, em períodos que

serão detalhados abaixo para cada um dos investigados, DARIO MESSER, VINICIUS

CLARET, CLAUDIO BARBOZA, ERNESTO MATALON, MARCO ERNEST MATALON,

PATRICIA  MATALON,  BELLA  KAYREH  SKINAZI,  SERGIO  MIZHRAY,  CARLOS

EDUARDO  CAMINHA  GARIBE,  MARCELO  RZEZINSKI,  ROBERTO  RZEZINSKI,

DIEGO RENZO CANDOLO, DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, WU-YU SHENG,

CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO

LOPES CAETANO, FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR,

vulgo  PACO,  RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO,  JUAN  LUÍS  BERTRAN

BITLLONCH,  RONY  HAMOUI,  BETINA  CALICHMAN,  JOYCE  GOMES,  MARIA

DOLORES SIQUEIRA, CHAAYA MOGHRABI, MARCELO FONSECA DE CAMARGO,

FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES,

PAULO ARRUDA, ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS, LINO MAZZA FILHO, FLAVIO

DIB DAS CHAGAS MOURA, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS, NEI SEDA, RENE

MAURÍCIO  LOEB,  ALEXANDER  MONTEIRO  HENRICE,  CAMILO  DE  LELIS

ASSUNÇÃO,  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA,  ALEXANDRE  DE  SOUZA  SILVA,

AUGUSTO LARRABURE, BRUNO FARINA, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO,

ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ

CORDEIRO, SUZANA MARCON, CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, RAUL

FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY, HENRIQUE

CHUEKE, WANDER BERGMANN VIANNA, CLAUDINE SPIERO, MARCO ANTÔNIO

CURSINI,  RICHARD ANDREW DE MOL VAN OTTERLOO, HENRI JOSEPH TABET,

18 Art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/98: A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração
penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o
autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).
19 Ano em que são narradas as primeiras tratativas objeto de imputação na presente ação penal.
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OSWALDO PRADO SANCHES e CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, além de

outros  indivíduos a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha

por finalidade a prática de, entre outros, crimes de evasão de divisas, contra o sistema

financeiro  nacional  e  corrupção  ativa  e  passiva,  bem como a  lavagem dos recursos

financeiros  auferidos  desses  crimes  e  dos  recursos  utilizados  no  pagamento  de

vantagens  indevidas  a  agentes  públicos  (Quadrilha/28820 do  CP  –  Pertinência  a

Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e da Lei 12.850/201321 – Conjunto de

fatos de 01).

Para entender como a organização criminosa estruturava suas operações,

é imprescindível uma pequena digressão a respeito do mercado de câmbio paralelo no

país. 

4.1 – DO MERCADO DE CÂMBIO PARALELO NO PAÍS

A colaboração premiada de  CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET

descreveu, em detalhes, a existência de uma sofisticada rede de doleiros, sediados em

diversos  Estados  da  Federação  que  movimentaram,  durante  décadas,  quantias

bilionárias no Brasil e no exterior. 

A sofisticação era tanta que CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET,

apesar  de  movimentarem  vultosas  quantias  de  dólares  e  reais  diariamente,  sequer

residiam  no  Brasil,  operando  a  partir  do  Uruguai,  de  onde  emitiam  as  ordens  de

transferências internacionais e coordenavam entregas de reais no Brasil,  por meio de

programas que contavam com criptografia para evitar a interceptação das autoridades.

Cada  um  dos  doleiros  citados  possuía  uma  conta-corrente  com  os

colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, onde eram registradas todas

20 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
21 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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as  transações  realizadas,  fossem:  entregas  de  reais  no  Brasil,  transferências

internacionais,  pagamento  de  boletos,  etc, sendo  o  instrumento  favorito  da

organização criminosa o dinheiro em espécie.

De fato,  por  não deixar  rastros ou qualquer  tipo  de vinculação entre o

corruptor  e  o  corrupto,  o  dinheiro em espécie é  um dos meios  mais  utilizados  por

organizações criminosas atualmente para o recebimento de recursos fruto de corrupção. 

Em  razão  disso,  o  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  –

COAF, acompanhando práticas internacionais a respeito do tema, mantém um controle

estrito de movimentação de recursos em espécie na rede bancária: saques e depósitos

de  altos  valores  são  sempre  comunicados  pelos  bancos  ao  órgão,  que  repassa  as

informações a órgãos de controle, como Receita Federal, Ministério Público Federal e

Polícia Federal.

Como consequência, para fugir dos controles cada vez mais rígidos sobre

dinheiro vivo, as organizações criminosas foram criando, ao longo do tempo, criativas

formas de movimentação de recursos em espécie, com artifícios bastante sofisticados,

como as chamadas operações “dólar cabo” e suas variações.

Com efeito, por meio das citadas operações, é possível “gerar” reais em

espécie no Brasil sem sacar qualquer valor de bancos brasileiros, bem como ter contas

creditadas no exterior sem qualquer contrato de câmbio registrado no Banco Central.

Esse complexo e sofisticado esquema de compensação permite a prática

de crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição

financeira, entre outros, em larga escala.

Em linhas gerais,  nas operações de cabo,  ou “dólar-cabo”,  constata-se

uma  relação  de  confiança  entre  os  clientes  (comprador  ou  vendedor  de  moeda

estrangeira) e os “doleiros”. Essa relação pode ocorrer em duas vias:
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a)  “Compra  de  dólares” -  Nessa  primeira  tipologia,  o  cliente  deseja

“comprar” dólares no exterior, isto é, entregar reais em espécie no Brasil para ter dólares

creditados em suas contas no exterior. 

A tipologia acima é comumente utilizada por agentes públicos corruptos

que desejam enviar  recursos de propina para  o  exterior  sem passar  pelos  controles

oficiais dos órgãos de controle. 

É usada também por empresas sonegadoras de impostos que possuem

disponibilidade de reais em espécie no Brasil e necessitam importar bens. Por exemplo,

caso a empresa queira importar bens no valor de USD 100.000,00, sonegando impostos,

é possível usar o sistema paralelo de doleiros para fazer a compra de dólares no exterior.

Nesta hipótese, a empresa faz um contrato de câmbio oficial via Banco

Central de USD 30.000,00, subfaturando o valor dos bens, mediante apresentação de

nota fiscal falsa. Para quitar o restante do valor com a empresa exportadora, os doleiros
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creditam no  exterior  os  USD 70.000,00  após  receberem o  equivalente  em reais  em

espécie no Brasil. De forma gráfica, assim pode ser descrito o esquema:

No exemplo acima, em vez de pagar tributos em cima do valor de USD

100.000,00, a empresa os pagou em cima de USD 30.000,00, gerando prejuízos aos

cofres públicos. 

b)  “Venda de  dólares” -  Nessa tipologia,  o  doleiro  recebe  dólares  no

exterior em suas contas e entrega ao cliente o valor correspondente em reais no Brasil.

Neste caso, o cliente usa os serviços do doleiro para “trazer recursos para o Brasil”22; 

22 Essa  tipologia  foi  muito  utilizada  por  brasileiros  que  mantinham  contas  ocultas  no  exterior  e  não
desejavam  pagar  o  tributo  necessário  para  regularizar  sua  situação  com  a  Lei  da  Repatriação  (Lei
13.254/2016).
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A utilização de doleiros para movimentação de recursos e envio de valores

para o exterior é largamente utilizada por agentes públicos corruptos que não podem

declarar a origem dos valores espúrios recebidos, bem como por empresários.

De  fato,  agentes  públicos  corruptos são  grandes  compradores de

dólares, pois recebem reais em espécie no Brasil, fruto de propina, e precisam enviar ao

exterior por meio do sistema paralelo acima descrito para suas contas ocultas. SÉRGIO

CABRAL é um exemplo dessa tipologia, tendo enviado ao exterior, pelo menos, mais de

USD 101.000.000,00 pelo sistema de dólar cabo.

Na ponta oposta,  empresas que necessitam de reais em espécie no

Brasil para corromper agentes públicos são grandes vendedoras de dólares. Isto é,

como não podem sacar os recursos diretamente de suas contas no Brasil, fazem uso do

sistema acima para “gerar” reais em solo nacional.  A Odebrecht  é o melhor exemplo

dessa prática.

Para liquidação das operações, tradicionalmente, os recursos no exterior

passavam por “contas de passagem” que eram registradas em nome dos doleiros. Assim,
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tais contas ficavam responsáveis por receber os recursos em dólares dos clientes que

queriam  receber  reais  no  Brasil  (“vendedores”),  e  também transferir  aos  clientes  no

exterior os dólares (“compradores”), em contraprestação a reais recebidos no país. 

Com o aprimoramento da legislação de combate à lavagem de dinheiro no

mundo  todo,  principalmente  após  os  atentados  terroristas  de  11/09,  tais  “contas  de

passagem” foram sendo fechadas pelos bancos, em razão de regras de compliance, haja

vista  que  movimentavam  quantidades  altas  de  recursos  sem  qualquer  justificativa

econômica. 

Para fugir aos controles dos bancos e se exporem menos aos riscos, os

doleiros passaram, então, a não mais usar “contas de passagem” no exterior, fazendo

apenas o “casamento” entre contas de clientes que desejavam comprar e vender dólares.

Assim,  caso  um  cliente  quisesse  “comprar”  dólares  e  outro  quisesse

“vender”, o doleiro apenas intermediava as transações, cobrando uma taxa de cada uma

das pontas.  Aqui,  o  doleiro  fica responsável  por  indicar  ao cliente  que vai  enviar  os

recursos no exterior os dados da conta do cliente que vai receber os dólares, bem como

pela logística no Brasil de custódia e transporte dos reais em espécie. 

Como se pode perceber, para que tais transações sejam concretizadas, é

necessário que os doleiros possuam uma grande quantidade de clientes de forma que

possam  “casar”  as  operações  no  exterior,  entre  clientes  que  queiram  “comprar”  e

“vender” dólares para liquidá-las. 

Como  nem  sempre  isso  é  possível,  os  doleiros fazem  uso  de  outros

doleiros para  que,  caso  um  de  seus  clientes  queira  “comprar”  dólares  e  não  haja

disponibilidade no exterior, outras fontes de recursos sejam utilizadas.

Os colaboradores JUCA e TONY funcionavam como verdadeira instituição

financeira,  fazendo  a  compensação  de  transações  entre  vários  doleiros  do  Brasil,
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servindo como  “doleiros dos doleiros”,  indicando clientes que necessitavam dólares

(compradores) e que necessitavam reais23. 

Assim,  se  um  doleiro  possuísse  um  cliente  que  desejasse  “comprar

dólares”, mas não outro que quisesse “vender”,  lançava-se mão dos doleiros JUCA e

TONY que, com sua vasta rede de contatos, conseguiam “casar” as operações24.

Em razão da complexidade das transações desenvolvidas, fazemos uso

mais uma vez de diagrama para ilustrar o seu funcionamento:

Para controlar todas as transações, os colaboradores fizeram uso de um

sistema informatizado próprio, onde estão registradas todas as transações internacionais

com dados sobre as contas, bancos, beneficiários, datas e valores25.

23 Como será visto, alguns doleiros são especializados “comprar” e outros em “vender”,  sendo raros os
casos de doleiros que fazem as duas funções. Daí, a necessidade de recorrer a outros cambistas para
concretização das operações. 
24 Nesse caso, os colaboradores ganham das duas pontas, pois cobram uma taxa (spread/fee) de cada uma
das transações efetuadas.
25 O disco rígido entregue pelos colaboradores encontra-se custodiado com a Polícia Federal no setor de 
perícia.

109/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Na  transação  acima,  citada  como  exemplo,  o  doleiro  de  apelido

“LEONCIO” (identificado em anexo próprio) “vendeu”, em 02/12/2013, USD 150.000,00

(cento e cinquenta mil dólares) para o doleiro CURIO (Irmãos Chebar), que indicou a

conta  WINCHESTER  DEVELOPMENT  S.A.,  no  Banco  BSI  SA,  na  Suíça,  para

recebimento dos valores. 
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No sistema entregue, de nome “BANKDROP”, estão relacionadas mais de

3.000    offshores  ,  cujas contas se dividem em 52 países, em transações que totalizam

mais de USD 1.652.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e dois milhões de

dólares)26.

“(…)  Que  o  BANKDROP  funciona  da  seguinte  forma:  nele  estão
registradas as contas onde foram feitos os depósitos no exterior, indicando
quem depositou e quem pagou, os valores, datas e observação; Que os
clientes estão identificados por apelidos; Que no sistema são registrados
também parte das comunicações entre o cliente e a mesa de operação;
Que no documento em anexo (ANEXO 2), pode explicar que: cada linha é
uma transação; Que a primeira coluna identifica a transação do banco de
dados;  Que  a  terceira  coluna  representa  a  data  de  fechamento  da
operação; Que a quarta coluna representa a moeda; Que a quinta coluna
representa o valor da operação; Que a sexta coluna representa o total da
ordem  do  cliente;  Que  em  algumas  operações  pode  haver  saldo  em
alguma operação que não foi quitada com uma transação apenas; Que a
sétima  coluna  representa  o  cliente  recebedor  dos  recursos  que  é
identificado  por  apelido;  Que o  cliente  da  sétima coluna é  aquele  que
recebe o valor, mas pode identificar contas de terceiros para receber os
créditos; Que apesar da utilização de apelidos para identificar os clientes,
o colaborador irá identificar todos eles; Que não obstante a utilização de
apelidos,  ainda,  as  contas  bancárias  identificadas  são  todas  reais  e
possuem todos os detalhes necessárias para as transferências bancárias;
Que no campo “Favorecido” (canto esquerdo em cima) está a conta que
receberá os valores; Que a oitava coluna (“BK”) representa o cliente que
está pagando a ordem; Que a nona coluna possui o número da conta que
receberá  os  recursos;(…)”.  (Termo  de  colaboração  de  CLÁUDIO
BARBOZA referente ao Anexo 2 (autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101)
(DOC nº 1).

A assustadora movimentação de recursos no exterior requereu que uma

estrutura  de  logística  fosse  montada  no  Brasil  a  fim  de  permitir  que  reais  fossem

transportados, custodiados e liquidados. 

Para  isso,  os  colaboradores  usavam  outro  sistema  informatizado,

chamado “ST”, a fim de controlar toda a movimentação de recursos (em dólares e em

26 As contas indicadas no sistema estão sendo objeto de cooperações jurídicas internacionais com outros
países, bem como de pedidos às Unidades de Inteligência Financeira (UIF), via COAF, que compõem o
Grupo de Egmont, com base nas recomendações 24 e 25 do GAFI. 
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reais). No referido sistema, que funcionava como uma conta-corrente, eram lançadas as

informações de cada um dos clientes dos colaboradores:

“Que o sistema ST funciona como um sistema bancário do colaborador,
registrando todos os clientes  e transações realizadas;  Que o ST é  um
sistema de conta corrente,  ao passo que o BankDrop é um local onde
ficam registrados os detalhes das operações no exterior; Que o ST registra
inclusive  quanto  que  o  colaborador  ganhou  no  dia;  Que  todas  as
transações  do  BANKDROP  estão  registradas  no  ST,  apesar  de  não
possuir os detalhes das contas internacionais;” (Termo de colaboração de
CLÁUDIO  BARBOZA,  referente  ao  Anexo  2  –  autos  n.º  0502638-
47.2018.4.02.5101).(DOC nº 1)

Que no ST há quatro possibilidades de transações: (1) compra, (2) venda,
(3) Tr US e (4) Tr R$; Que “compra” diz respeito à compra de dólares pela
“empresa”, isto é, o colaborador recebe dólares em conta que indica no
exterior e em contrapartida credita valores para o cliente em sua conta-
corrente; Que “venda” ocorre quando a “empresa” transfere dólares para
conta indicada pelo cliente e recebe reais no Brasil em contrapartida; Que
“Tr US” significa “transferência dólar”, isto é a liquidação do negócio em
dólar; Que “Tr R$” significa a “transferência em reais”, isto é, a liquidação
do negócio em reais; Que para obter o extrato de um cliente é necessário
selecionar no sistema “dólar e real”; Que a liquidação de uma operação
nem sempre é feita de forma imediata, podendo ser fracionada ao longo
do tempo, ocasião na qual serão registradas cada uma das operações;”
(Termo de colaboração de VINÍCIUS CLARET,  referente ao Anexo 2 –
autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101) (DOC nº 2)

Na figura abaixo tem-se tela de exemplo do Sistema ST das transações do

cliente CURIÓ (Irmãos Chebar):
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Após  lançados  no  sistema,  os  colaboradores  faziam  uso  de

transportadoras  de  valores,  que  movimentavam  os  recursos  em  uma  contabilidade

paralela, servindo de local seguro para a custódia do dinheiro. 

“Que  nesse  período,  por  volta  de  2007,  o  colaborador  conheceu  a
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;”  (Termo  de
colaboração de CLÁUDIO BARBOZA, referente ao Anexo 1 – autos n.º
0502637-62.2018.4.02.5101) (DOC nº 3)

Além  da  custódia  de  valores  em  transportadoras,  os  colaboradores

também fizeram uso do aluguel de salas comerciais com controle de acesso, em curtos

períodos, a fim de armazenar os recursos utilizados nas operações ilícitas. As salas eram

alugadas em nome de empresas de fachada ou por seus funcionários27.

27 Por  meio  de medidas de busca e apreensão,  autorizadas judicialmente nos autos  nº  0032358-
19.2018.4.02.5101, foi possível obter a relação de todos os liquidantes que visitaram as salas alugadas pelos
colaboradores. De posse da lista de visitantes, foi possível identificar os doleiros que faziam recolhimentos e
entregas de valores para os colaboradores, conforme será visto em tópico próprio.
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“Que  além  da  custódia  de  valores  em  transportadoras  de  valores,  o
colaborador usava salas alugadas; Que a maior parte dos recursos ficava
custodiada na transportadora de valores; Que, antigamente, as salas onde
eram custodiados os recursos eram equipadas com cofre, alarme, portas
blindadas, etc; Que os contratos era feito por 2 anos e equipar essas salas
era muito caro; Que o colaborador com o tempo passou a usar empresas
como Infinity e Regus que são empresas que trabalham com contratos
curtos e os prédios possuem controle de acesso; Que a utilização dessas
salas era mais barata”;  (Termo de colaboração de CLÁUDIO BARBOZA,
referente ao Anexo 2 – autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101).(DOC nº 1)

Toda a sofisticada e complexa estrutura acima mencionada fazia parte da

organização criminosa de  SÉRGIO CABRAL,  que,  por  meio dos irmãos CHEBAR, a

utilizou para enviar recursos ao exterior, em movimentos de “compras de dólares”, bem

como para trazer ao Brasil, em operações de “venda”. 

Como o próprio RENATO CHEBAR admitiu em seu acordo de colaboração

premiada, quando SÉRGIO CABRAL assume o governo do Estado do Rio de Janeiro em

2007, o volume de operações de compra de dólares passa a ser tão grande – em razão

da enorme quantidade de dinheiro em espécie de propina recebida no Brasil – que não

possuía mais estrutura para liquidar as operações dólar cabo. Consequentemente, os

irmãos CHEBAR passam a usar os recursos dos doleiros JUCA e TONY para viabilizar

as operações. 

“Que  em  2006/  2007  o  volume  de  recursos  começou  a  crescer  e  os
clientes que eram utilizados para realizar as operações de dólar cabo não
eram mais suficientes; Que conhecia um operador de câmbio chamado
JUCA;  Que sabe dizer  que JUCA morava no Uruguai,  em Montevidéu;
Que passou a utilizar os serviços de JUCA, então, para as operações de
dólar cabo; Que já esteve com JUCA em Montevidéu umas três ou quatro
vezes; Que JUCA é uma pessoa magra, cabelo preto, poucos cabelos;
cerca  de  1.80  m,  compleição  física  de  uma  pessoa  forte;  Que  a
comunicação com JUCA se dava sempre por meio do programa PIDGIN;
Que utilizava tal programa pois o mesmo seria criptografado; Que todas as
conversas com JUCA se davam por meios eletrônicos, sendo o referido
programa o de sua preferência;” (Autos n.º 0510282-12.2016.4.02.5101 –
Termo de Colaboração nº 1 de MARCELO CHEBAR)(DOC nº 4)
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Nestes  casos,  JUCA e  TONY recolhiam  os  recursos  em  espécie  e

“casavam” as operações com outros doleiros, como na figura abaixo:

Conforme reconhecido no Termo de colaboração referente ao Anexo 2 de

CLÁUDIO  BARBOZA,  os  doleiros  sediados  no  Uruguai,  principais  operadores

financeiros de  SÉRGIO CABRAL  junto com os irmãos CHEBAR,  tinham um volume

diário de operações nos anos de 2010 a 2016 de aproximadamente R$ 1.000.000,00

(um milhão de reais).

4.2 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CHEFIADA POR DARIO MESSER REVELADA

POR MEIO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADO COM CLÁUDIO

BARBOZA (“TONY”/”PETER”) E VINÍCIUS CLARET (“JUCA BALA”)

Por  meio  de  acordo  de  colaboração  premiada,  CLÁUDIO BARBOZA

(“TONY”/PETER”) e  VINÍCIUS CLARET  (“JUCA  BALA”) descreveram  de  forma
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detalhada as tipologias atuais de lavagem de dinheiro e como desenvolveram, junto com

DARIO MESSER, uma complexa rede de câmbio paralelo baseada inicialmente no Brasil

e, desde 2003, no Uruguai, de onde remotamente comandavam seus negócios.

CLÁUDIO  BARBOZA e  VINÍCIUS CLARET conheceram-se,  ainda  na

década de 80, e fizeram carreira nas casas de câmbio da família MESSER, comandadas

inicialmente  por  MORDKO MESSER e  depois,  com sua morte,  por  seu filho  DARIO

MESSER, para quem trabalharam até o dia de suas prisões em 03/03/2017. 

A primeira casa de câmbio que os colaboradores trabalharam em conjunto

foi a ANTUR. De acordo com o CLÁUDIO BARBOZA:

“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 ocorreram por volta
de 1988; Que o colaborador cuidava apenas do mercado paralelo da casa
de câmbio; Que a partir de certo 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;  (Termo  de
Colaboração referente ao Anexo 1 de CLÁUDIO BARBOZA) (DOC. nº 03)

Com o fechamento  da  ANTUR,  os  colaboradores  passam a  operar  na

STREAM TUR, em sociedade com a família  MATALON,  que possuía proeminência no

mercado de câmbio paralelo de São Paulo. 

Para abertura da STREAM TUR, foi colocado como testa de ferro o doleiro

CLARK SETTON (“KIKO”):

“Que  após  o  fechamento  da  ANTUR,  MARCOS  MATALON  procurou
MARCOS MESSER, propondo que MARCOS MESSER abrisse uma filial
da empresa STREAM TUR, de propriedade formal de CLARK SETTON
("KIKO");  Que  KIKO  tocava  os  negócios  da  STREAM  TUR,  operando
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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;”  (Termo  de  Colaboração  referente  ao  Anexo  1  –  VINÍCIUS
CLARET) (DOC nº 5)

No  entanto,  como  o  combate  à  lavagem  de  dinheiro  e  as  operações

policiais passaram a se intensificar no início da década de 2000, a estrutura montada

pela organização criminosa para lavagem de dinheiro, baseada em casas de câmbio e

factorings, começou a ficar muito visada pelas autoridades, motivando a necessidade de

alternativas para manter suas atividades ilícitas. 

Neste contexto, é que a organização criminosa decide mudar fisicamente,

em 2003, todas as suas atividades para o  Uruguai, passando a comandar de maneira

remota as operações de lavagem de dinheiro, num sofisticado esquema transnacional:

“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,  CLÁUDIO  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, CLÁUDIO BARBOZA e JACQUES topariam
se mudar para o Uruguai para dar continuidade às operações;” (Termo de
Colaboração referente ao Anexo 1 de VINÍCIUS CLARET) (DOC nº 5)

Para permitir que as operações continuassem a ser feitas à distância, foi

montado um sofisticado esquema de comunicação por ENRICO MACHADO, que foi se
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aperfeiçoando ao longo do tempo: primeiro uma central telefônica, depois mensageiros

instantâneos como MSN Messenger (com o plugin PIDGIN para garantir criptografia) e

por  fim  a  utilização  de  aplicativos  de  celular  como  o  WICKR,  cujas  mensagens  se

autodestroem:

“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;” (Termo de Colaboração referente ao
Anexo 1 – VINÍCIUS CLARET) (DOC Nº 5)

“Que as formas de comunicação que o colaborador utilizava eram, nessa
ordem:  telefone,  MSN,  Skype,  PIDGIN,  Wickr  e  Telegram;  Que  o
colaborador usava sempre códigos e apelidos para evitar deixar rastros;
Que o  colaborador  possuía  também um telefone  com número  de  São
Paulo que atendia em Montevidéu; Que a central telefônica era gerenciada
por  CLÁUDIO  BONILHA,  pessoa  que  foi  indicada  por  ENRICO
MACHADO;”  (Termo de Colaboração referente ao Anexo 2 – CLÁUDIO
BARBOZA) (DOC Nº 1)

Com o passar do tempo, as operações dos colaboradores foram ganhando

vulto no mercado. Em razão do fato de estarem menos expostos a riscos, uma vez que

comandavam  suas  operações  do  país  vizinho,  os  colaboradores  começaram  a  ficar

responsáveis  pela  liquidação  de  reais  em  todo  o  Brasil,  com  a  utilização  de

transportadoras de valores.

De fato, a proeminência dos colaboradores na liquidação de reais no Brasil

cresceu  exponencialmente  quando  a  família  MATALON resolve  deixar  de  efetuar  tal

função em São Paulo e transfere suas atividades aos colaboradores:

“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 MATALON;
Que MATALON optou por encerrar sua estrutura e "terceirizar" a liquidação
dos reais,  por receio das operações policiais;  Que para operacionalizar
isso, MATALON enviou uma funcionária sua de nome BELA para trabalhar
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com o colaborador em Montevidéu; Que BELA cuidava dos clientes de
MATALON  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 certo período, MATALON passou a usar o sistema dos colaboradores;
(Termo de Colaboração referente ao Anexo 1 – VINÍCIUS CLARET)(DOC
Nº 5)

Como os  colaboradores  ficaram  responsáveis  pela  liquidação  dos  dois

maiores  mercados  de  câmbio  paralelo  do  país,  logo  passaram a ficar  conhecidos  e

serem  demandados  por  outros  doleiros,  passando  a  atuar  como “doleiros  dos

doleiros”:

“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 ANTÔNIO 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;”  (Termo  de
Colaboração referente ao Anexo 1 – CLÁUDIO BARBOZA) (DOC Nº 3)

Assim  como  os  irmãos  CHEBAR,  doleiros  de  SÉRGIO  CABRAL,  que

utilizavam os serviços de “JUCA” e “TONY” para a coleta e remessa dos reais para o

exterior, outros doleiros usavam os serviços de liquidação e custódia dos colaboradores

para “casar” e liquidar operações. 

A explicação para tal fenômeno é simples: não sendo responsáveis pela

liquidação dos valores e terceirizando tal função para os colaboradores, os doleiros que

os acionavam podiam exercer suas atividades até mesmo de casa, sem qualquer contato
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com dinheiro em espécie ou custódia de valores, diminuindo drasticamente seu risco. Por

meio  de  programas  de  mensagem  de  computador  (como  o  MSN  Messenger)  ou

aplicativos de celular, ficavam apenas indicando contas no exterior a terem créditos a

serem depositados  ou  locais  no  Brasil  a  terem reais  entregues,  como iremos  expor

adiante no capítulo referente a cada um dos doleiros representados.

Entretanto, apesar de os colaboradores terem uma verdadeira central de

lavagem de dinheiro e tocarem as operações diária e pessoalmente, a partir do Uruguai,

possuíam pequena  participação  nos  lucros  do  negócio,  cabendo  o  maior  quinhão  a

DARIO MESSER – que dava respaldo às operações com seu nome e ficava responsável

pela captação de clientes.

Com efeito, a participação dos colaboradores aumenta com o decorrer do

tempo, passando de 3% para cada um, quando a mesa de operações é estabelecida no

Uruguai, em 2003, até 18% para cada, no momento de suas prisões, em 2017. 

“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 VINÍCIUS também foram agraciados com 3%
cada, em razão da mudança; Que o colaborador deixa de ser funcionário e
passa a ser sócio minoritário; (Termo de Colaboração referente ao Anexo 1
– CLÁUDIO BARBOZA)(DOC Nº 3)

“Que, então,  o colaborador  e VINÍCIUS 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”  (Termo  de
Colaboração referente ao Anexo 1 – CLÁUDIO BARBOZA) (DOC Nº 3)

O restante dos lucros, 60%, era destinado a DARIO MESSER, que era o

sócio  capitalista  do  “negócio”,  aportando  recursos  e  dando  lastro  às  operações  de

câmbio realizadas por seus sócios minoritários.
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Ressalte-se que, até meados de 2012/2013,  DARIO possuía até mesmo

um banco em Antígua e Barbuda, denominado EVG, destinado à lavagem de recursos de

modo transnacional,  em sociedade  com ENRICO MACHADO,  com quem repartia  os

lucros de suas atividades. 

Dentre os clientes do Banco EVG, podemos citar, entre outros (DOC Nº 6)

• RENATO e MARCELO CHEBAR (doleiros de SÉRGIO CABRAL);

• CLARK SETTON (doleiro preso na operação BANESTADO);

• ALESSANDRO  LABER (doleiro,  operador  financeiro  de  ARTHUR  PINHEIRO

MACHADO, preso na Operação Rizoma); 

• BENJAMIN KATZ (doleiro,  investigado no BANESTADO e apontado como um

dos operadores financeiros de EDUARDO CUNHA28);

• MONIQUE e MURIEL MATALON (membros da tradicional família de doleiros de

São Paulo, abaixo descrita);

• ALEXANDRE ACCIOLY (empresário investigado na Operação C’est Fini);

• DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES (esposa do ex-Secretário do DETRO,

ROGÉRIO ONOFRE,  ambos presos na Operação Ponto Final,  por desvios na

área de transportes no Rio de Janeiro); 

• RICARDO  ANDRÉ  SPIERO (operador  financeiro  de  CLAUDINE  SPIERO,

investigado na Operação Kaspar II29); 

• VITORIO TEDESCHI (empresário investigado na Operação Roupa Suja);

• ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO (empresário investigado na

Operação Unfair Play, atualmente foragido nos EUA, aguardando extradição);

• MARCELO RZEZINSKI e  ROBERTO RZEZINSKI (doleiros, operavam conta de

nome “PEDRA” com os colaboradores, conforme abaixo descrito); 

• SÉRGIO  MIZRAHY (agiota,  operava  conta  “MIZHA”  com  os  colaboradores,

conforme abaixo descrito); 

28 https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/delator-diz-que-pagou-r-1-milhao-em-propina-para-
eduardo-cunha.html 
29 http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL232521-9356,00-
JUSTICA+ACEITA+DENUNCIA+DA+OPERACAO+KASPAR+II.html 
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• ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (doleiro,  operava para  empresários

denunciados na Operação Ponto Final)

• VINÍCIUS CLARET (sócio de DARIO MESSER);

• CLÁUDIO BARBOZA (sócio de DARIO MESSER);

A lista  de  clientes  é  bem  mais  extensa,  e  muitos  ainda  estão  sendo

identificados, haja vista a abertura de muitas contas em nome de familiares ou terceiros,

mas a relação acima demonstra que o Banco EVG tinha como escopo a lavagem de

dinheiro por meio da ocultação patrimonial de bens de seus clientes. 

Em 2012, DARIO MESSER se desentendeu com ENRICO, rompendo sua

sociedade com ele não só no Uruguai, como também no Banco mantido em Antígua.

“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;”  (Termo  de
Colaboração referente ao Anexo 1 – CLÁUDIO BARBOZA) (DOC Nº 3)

“Que a partir de 2011/2012 até o dia de sua prisão, em 2017, o colaborador
e VINÍCIUS 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;”  (Termo  de  Colaboração  referente  ao  Anexo  1  –  CLÁUDIO
BARBOZA)(DOC Nº 3)

A partir  desse momento,  DARIO MESSER passa a operar em conjunto

com os colaboradores, tendo mantido as atividades ilícitas em curso até o dia da prisão

destes. 

Apesar  de  ser  conhecido  no  mercado  de  câmbio  paralelo  do  Rio  de

Janeiro, já tendo sido alvo de investigações policiais como a Operação Sexta-Feira 13,

só foi  possível  ter  noção do papel  que  DARIO MESSER  desempenhou no mercado

paralelo de câmbio com a colaboração de CLÁUDIO BARBOZA e VINÍCIUS CLARET.
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Ao transferir  suas operações  financeiras  para  o  Uruguai,  onde instituiu

verdadeira instituição financeira clandestina, na qual cada cliente mantinha uma conta-

corrente  própria  com  apelido,  MESSER  criou  uma  gigantesca  rede  de  lavagem  de

dinheiro,  essencial  para  a  prática  de crimes como corrupção,  sonegação  tributária  e

evasão de divisas. 

A presente denúncia apresenta apenas parte das transações realizadas,

mas, mesmo nessa pequena quantidade, já é possível observar como os denunciados

possuem transações interligadas. 
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4.3  –  DA  POSIÇÃO  DE  DARIO  MESSER  COMO  LÍDER  DA  ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

O denunciado DARIO MESSER era líder da ORCRIM. Ele criou uma rede

de lavagem de dinheiro, essencial para a prática de crimes como corrupção, sonegação

tributária e evasão de divisas. Era sócio capitalista do “negócio”, no qual angariava 60%

dos lucros, e ainda financiava o sistema, aportando nele recursos próprios, dando lastro

às operações de câmbio realizadas por seus sócios minoritários CLÁUDIO (TONY) e

VINÍCIUS (JUCA BALA). Além disso cooptava “clientes” para o seu esquema, diante da

sua  reconhecida  atuação  ilícita  e  profissional  há  décadas  no  submundo  do

branqueamento  de  capitais,  “clientes”  estes  que  em  muitos  casos  também  eram

“doleiros” em busca de compradores de dólares, e outros em busca de reais no Brasil. 

MESSER, portanto, era o “doleiro dos doleiros”, capaz de dirigir, interligar,

articular, racionalizar e potencializar os lucros de dezenas de operadores do mercado de

negociação de moeda estrangeira que agiam à margem da lei, chegando a movimentar

entre os anos de 2011 e 2016 mais de USD 1.652.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e

cinquenta e dois milhões de dólares), em contas que se espalharam por 52 países e que

envolveram  mais  de  3.000  offshores.  Essa  movimentação  de  recursos  no  exterior

requereu que uma estrutura de logística fosse montada no Brasil a fim de permitir que

reais fossem transportados, custodiados e liquidados. Para isso,  MESSER e os demais

denunciados implementaram uma estrutura criminosa sofisticada, que tinha por finalidade

a prática  de,  entre  outros,  crimes de evasão  de divisas,  contra  o  sistema financeiro

nacional  e corrupção ativa e passiva,  bem como a lavagem dos recursos financeiros

auferidos desses crimes e dos recursos utilizados no pagamento de vantagens indevidas

a agentes públicos

A posição privilegiada de DARIO MESSER no topo da estrutura criminosa

e a sua preocupação em se blindar de possíveis investigações são depreendidas do

depoimento  do  colaborador  CLÁUDIO BARBOZA  (TONY):  “Que  o  colaborador

mencionava o nome de DARIO para clientes grandes, quando precisava demonstrar a

124/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

solidez dos negócios; Que, com relação, a funcionários e doleiros de pouca confiança,

no entanto, o colaborador não mencionava o nome de DARIO para não expô-lo”.

 Essa  posição  de  destaque  também  foi  corroborada  por  VINÍCIUS

CLARET (JUCA BALA), para quem MESSER concebeu o sistema e a divisão do seu

lucro, além de ter total ingerência sobre o mesmo, sendo comumente consultado sobre

decisões estratégicas do negócio, bem como o quanto de crédito poderia ser concedido

aos principais clientes do grupo.

E essa atuação é antiga. Desde a deflagração da operação Sexta-Feira

Treze há quase dez anos (processo 2009.5101.813928-1 da 4a. VFC / RJ), e apesar dela,

o  esquema  de  câmbio  clandestino  para  evasão  de  divisas  e  lavagem  de  dinheiro

conduzido  por  DARIO  MESSER perdurou,  desta  feita  por  intermédio  de  novos

comparsas  e  instalação  da  base  operacional  no  Uruguai.  Ou  seja,  MESSER  nunca

abandonou  a  atividade  de  doleiro,  pelo  contrário,  incrementou  e  sofisticou  o  núcleo

financeiro  da organização  criminosa,  passando à  liderança  do esquema bilionário  de

blindagem patrimonial. 

Essa condição de “doleiro” que conquistou ao longo dos anos os “clientes”

mais  exclusivos  e  acumulou  considerável  poder  econômico  é  depreendida  pelo

depoimento prestado ao MPF pelo colaborador  LÚCIO BOLONHA FUNARO, também

conhecido operador de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro, o qual inclusive corroborou o

esquema dirigido por  MESSER e operacionalizado por  CLÁUDIO (TONY)  e  VINÍCIUS

(JUCA BALA), declarando ser esse grupo “o maior operador do mercado de câmbio

paralelo do Brasil”.

Além  da  base  operacional  montada  no  Uruguai  para  blindar  o  seu

esquema  e  os  seus  clientes  no  Brasil,  MESSER também  fixou  domicílio  fiscal  no

Paraguai  para  tentar  dificultar  a  atuação  das  autoridades  fazendárias  brasileiras,

chegando  a  conseguir  em  2013  naturalização  nesse  país  (recentemente  a  Corte
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Suprema de Justiça do Paraguai teria cassado a sua naturalização30), havendo indícios

claros no sentido de que jamais deixou de residir de fato no Brasil31. 

Pelas contas do seu sistema intituladas CAPITAL, MATRIZ, CAGARRAS e

TEAHUPOO,  DARIO MESSER recebeu  como lucro  da sua atividade ilícita,  somente

entre os anos de 2010 a 2016, o total de USD 30.271.904,20 (trinta milhões, duzentos

e setenta e um mil, novecentos e quatro dólares e vinte centavos). Esse lucro era

utilizado pelo mesmo para recebimentos de valores em espécie no Brasil, pagamentos

de boletos de forma dissimulada, transferências de dólares no exterior  e entregas de

dinheiro em espécie no Paraguai, onde MESSER detém, diretamente ou de forma oculta,

vários negócios. 

No sistema ST fornecido pelos colaboradores foi possível extrair (1) a data

em que MESSER cria uma de suas contas no sistema (MATRIZ), nos idos de 07/08/2000

e a data de sua última transferência: 06/03/2017 (CAGARRAS).

30fonte: http://vetorm.com.br/?p=2852
31É considerado contribuinte brasileiro aquele que permaneça mais de 183 dias no país no período de um
ano.  Além disso,  o  contribuinte  brasileiro  deve apresentar  a  declaração de saída definitiva.  Não consta
informação sobre DARIO MESSER ter efetuado a Declaração de Saída Definitiva perante a Receita Federal
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/declaracao/declaracao-de-saida-definitiva).

126/816

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/declaracao/declaracao-de-saida-definitiva
http://vetorm.com.br/?p=2852


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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

4.4 – DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA MATALON NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre os comparsas dos colaboradores, estão os integrantes da FAMÍLIA

MATALON,  PATRÍCIA MATALON (063.745.418-98),  MARCO MATALON  (029.754.678-

34), ERNESTO MATALON (125.712.548-63) e BELLA KAYREH SKINAZI (132.064.968-

88), doleiros tradicionais de São Paulo, segundo os colaboradores, tinham como principal

atividade as operações variadas de câmbio paralelo, sendo responsáveis pela capitação

e manutenção dos clientes da Organização Criminosa em São Paulo.

Os integrantes da família  MATALON inicialmente eram doleiros parceiros

comerciais da família  MESSER desde a década de 1990 em virtude da amizade entre

MORDKO MESSER, dono da casa de câmbio ANTUR TURISMO no Rio de Janeiro, e

MARCO MATALON dono da casa de câmbio da ROSETUR em São Paulo. 

Com o fechamento da ANTUR e a abertura da STREAM TUR, há uma

aproximação  das  famílias,  pois  CLARK  SETTON passa  a  fazer  parte  da  filial  da

sociedade  formal  da  STREAM  TUR  no  Rio  de  Janeiro,  com  aval  de  MARCOS

MATALON.  Durante  meados  da  década  de  1990  a  2003  essa  parceria  deu  frutos,

gerando grande movimentação do mercado de dólar paralelo entre os  MESSER e os

MATALON.  Com o fechamento da STREAM TUR no Rio de janeiro e a mudança das

operações ilícitas de TONY, JUCA e CLARK SETTON (KIKO) para o Uruguai, a família
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MATALON também  transferiu  sua  operação  para  o  Uruguai  e  passou  a  operar

conjuntamente no mesmo escritório de  JUCA e  TONY no Uruguai. Com essa mesma

estrutura,  os  MATALON passaram  a  não  mais  fazer  as  liquidações  das  operações

(entregas,  recolhimento  e  pagamento  das  operações  de  dólar  paralelo)  no  Brasil,

utilizando-se da estrutura de busca, custódia e entrega do JUCA e  TONY. Assim, vem

bem exposto por CLÁUDIO BARBOZA (TONY) na sua colaboração: 

“(…) Que MARCOS MATALON era um dos maiores doleiros de São Paulo,
desde a década de 90; Que o colaborador, como tesoureiro da ANTUR
Turismo, fazia muitas liquidações de operações da família MESSER para
MATALON;  Que  a  família  MESSER,  sob  o  comando  de  MORDKO
MESSER, possuía corretora de valores que se transformou posteriormente
no Banco Dimensão; Que com o surgimento do Banco Dimensão, LUIZ
MESSER parou de trabalhar com câmbio paralelo; Que DARIO MESSER
também parou de operar ostensivamente, longe da mesa de câmbio; Que
MORDKO MESSER continuou a operar na mesa de operações junto a
ROSANE MESSER e CLARK SETTON; Que em 1994, com o surgimento
do  Banco  Dimensão,  MORDKO  MESSER,  DARIO  MESSER  E  LUIZ
MESSER passam a se dedicar a operações do Banco e comunicaram ao
colaborador que CLARK SETTON (KIKO) seria o novo chefe da mesa de
operações do “mercado B”, sendo a “cara visível” dos negócios, tanto no
Rio de Janeiro  quanto  em São Paulo;  Que a partir  desse momento,  o
colaborador  passou a  ter  contato  com a família  MATALON:  ERNESTO
MATALON  e  MAURÍCIO  MATALON;  Que  a  sociedade  entre  CLARK
SETTON, MATALON e MESSER continua até a ida do colaborador para o
Uruguai, no ano de 2003; Que a ida para o Uruguai foi estruturada por
ENRICO MACHADO, DARIO MESSER e KIKO; Que com a ida para o
Uruguai das operações, MATALON deixa de fazer parte na sociedade no
Rio de Janeiro, uma vez que esta deixou de existir, e também desmonta
sua estrutura em São Paulo, com receio de operações policiais; Que as
operações  no  Rio  de  Janeiro  continuaram  sendo  tocadas  por  CLARK
SETTON  do  Uruguai,  sendo  que  DARIO  passa  a  atuar  como  sócio
capitalista, afastando-se das operações diárias; Que os MATALON foram
para o Uruguai 6 meses após a ida do colaborador, levando sua equipe de
operadores; Que MARCOS MATALON é pai de ERNESTO e MAURÍCIO;
Que eram os três que tocavam o negócio junto com PATRICIA MATALON
(sobrinha  de  MARCOS  MATALON);  Que  PATRICIA  era  a  principal
operadora  da  família;  Que  os  MATALON  dispensaram  a  equipe  que
mantinham em São Paulo (liquidantes, seguranças, controle, etc) com a
ida para o Uruguai  e passaram a usar  a equipe que foi  montada pelo
colaborador; Que o colaborador já possuía uma factoring em São Paulo e
certa  estrutura;  Que  com  a  saída  dos  MATALON  para  o  Uruguai,  o
colaborador contratou ex-funcionários deste, haja vista que eles possuíam
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conhecimento  a  respeito  do  negócio  e  dos  clientes; (...)”  (CLÁUDIO
BARBOZA -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  9  –  autos  n.º
0502645-39.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 07)”.

As informações acima foram corroboradas por VINÍCIUS CLARET (JUCA)

que tinha ciência das operações e dos valores que eram objeto das operações,  pois

participou dos negócios:

“(…)   Que o depoente conhecia a família MATALON de nome desde a
época em que o depoente trabalhava na ANTUR TURISMO, pois a família
já era conhecida por operar no mercado de câmbio paralelo; Que quando
a ANTUR fechou houve uma reunião de MORDKO MESSER e MARCOS
MATALON,  em  uma  tentativa  de  prosseguir  com  as  atividades;  Que
decidiram então abrir uma filial da STREAM TUR no Rio de Janeiro, que
seria administrada por CLARK SETTON, que já  era dono da STREAM
TUR em São  Paulo;  Que  CLARK SETTON foi  indicado  por  MARCOS
MATALON, que recebia uma porcentagem sobre as operações; Que as
operações da STREAM TUR duraram até o momento da deflagração da
Operação Farol da Colina, quando então os sócios decidiram fechá-la e
transferir os negócios para o Uruguai; Que isso aconteceu após um alerta
dado  por  ENRICO  MACHADO,  de  que  o  escritório  poderia  estar
grampeado;  Que  o  depoente  foi  para  São  Paulo  com  seus  colegas
JACQUES e CLÁUDIO durante um breve período, esperando as coisas se
acalmarem;  Que JACQUES e CLÁUDIO vão para o  Uruguai  e,  alguns
meses  depois,  o  depoente  também  vai;  Que  nesta  época  MARCOS
MATALON decide interromper suas atividades e desmonta sua estrutura
em  São  Paulo,  com  receio  de  operações  policiais;  Que,  diante  dessa
decisão, ENRICO e CLARK SETTON vão até MARCOS MATALON para
convencê-lo a continuar operando, oferecendo a estrutura que já tinham
no  Uruguai  como  uma  saída  e  uma  segurança  para  MATALON;  Que
MARCOS MATALON tinha 2 operadores, sendo uma funcionária chamada
BELA  e  sua  sobrinha  PATRICIA  MATALON;  Que  BELA,  PATRICIA,
CLAUDE e VLADIMIR, que trabalhavam para MATALON, migraram então
para  o  Uruguai,  trabalhando  na  mesma  sala  em  que  ocorriam  as
atividades do depoente e seus sócios; (…)  (VINÍCIUS CLARET –  Termo
de  colaboração  referente  ao  Anexo  9  –  autos  n.º  0502645-
39.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 07)”.

Com a operação FAROL DA COLINA,  PATRÍCIA MATALON e  CLARK

SETTON fizeram colaboração premiada com o Ministério  Público  Federal,  e,  mesmo

assim,  a  atividade continuou,  com  ENRICO, JUCA e  TONY pela  família  MESSER e

BELA como representante da família MATALON. Porém no ano de 2012 ou 2013, há um
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rompimento  na  sociedade  de  fato  e  param  de  trabalhar  em  conjunto,  após  uma

desconfiança nos negócios. Assim vem expostos nos depoimentos dos colaboradores.

“(…) Que com a Operação do Banestado, KIKO fez acordo de colaboração
premiada,  afastando-se dos negócios;  Que sabe dizer que PATRICIA e
ROBERTO  MATALON  também  fizeram  acordo  de  colaboração  após  a
operação do Banestado; Que com a saída de CLARK SETTON, DARIO o
substituiu por ENRICO MACHADO; Que ENRICO passou a ser o homem
de confiança de DARIO MESSER para  fins de relacionamento com os
MATALON e também para gestão dos negócios do Rio de Janeiro; Que a
partir desse momento, com a saída de PATRICIA, os MATALON precisam
de pessoa de confiança para realizar as operações; Que PATRICIA, então,
é substituída por BELA no comando das operações; Que BELA passou a
ser  a chefe  do escritório  dos  MATALONS,  assim como ENRICO era  o
chefe do escritório de MESSER; Que BELA era funcionária da empresa
ROSETUR  (CNPJ  04.387.633/0001-55),  de  propriedade  da  família
MATALON;  Que  a  empresa  ficava  na  Rua  Marquês  de  Itu,  nº  11,
Higienópolis;  Que  as  operações  da  forma  como  descritas  acima
continuaram  a  se  desenvolver  até  o  surgimento  de  problemas  entre
DARIO e ENRICO; Que MATALON começou a se sentir inseguro com a
presença de  ENRICO no comando das operações, haja vista que nem
DARIO tinha mais a confiança nele; Que o rompimento da relação se deu
por  volta  de  2012/2013;  Que  com  o  rompimento  da  sociedade  o
colaborador assumiu o comando das operações e deu um mês para a
saída  dos  funcionários  das  salas  e  estrutura  ocupada;  Que  por
desconfiança  mútua,  o  colaborador  e  MATALON  pararam  de  fazer
negócios,  entre  2013  a  2015; (...)”  (CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de
colaboração referente ao Anexo 9 – autos n.º 0502645-39.2018.4.02.5101
– DOC. N.º 07)”.

“(…)  Que  quando  PATRICIA  e  CLARK  SETTON  resolvem  fazer
colaboração premiada no âmbito da Operação Banestado, eles se afastam
das atividades,  mas todos os demais  continuam; Que com a saída de
CLARK  SETTON,  DARIO  MESSER  decide  que  ENRICO  MACHADO
passaria a substitui-lo na “chefia” das atividades; Que ENRICO passou a
ser o homem de confiança de DARIO MESSER no relacionamento com os
MATALON; Que no que tange aos MATALON, a liderança da equipe era
exercida  por  BELA;  Que  após  um  tempo  ENRICO  começou  a  cobrar
pagamentos a pretexto de oferecer segurança, mas após alguns anos de
pagamentos  mensais,  tanto  o  escritório  da  família  MESSER  quanto  o
escritório  de  MATALON  ficaram  insatisfeitos,  pois  desconfiavam  da
veracidade  dessa  segurança  oferecida;  Que  em  certa  oportunidade,  o
depoente e BELA perceberam um desfalque no sistema ST de MATALON,
o que aumentou ainda mais a desconfiança que BELA nutria por ENRICO;
Que  BELA  imaginou  que  ENRICO  poderia  ser  o  responsável  pelo
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desfalque; Que o depoente informou que isso não seria possível e que
aquela diferença seria devido a um erro contábil; Que mesmo após esse
fato o depoente continuou trabalhando com BELA e os MATALON; Que
após a saída repentina de NAJUM da sociedade,  MARCOS MATALON
passou a desconfiar insustentavelmente do escritório do depoente, quando
então  o  depoente  sugeriu  a  DARIO  MESSER  e  ENRICO  que
propusessem  a  MARCOS  MATALON  a  ruptura  da  sociedade;  Que
MATALON aceitou sair, após um período para adaptação; Que a ruptura
foi amigável; Que isso ocorreu por volta de 2011; Que após a ruptura da
sociedade,  o  escritório  do  depoente  operou  para  MATALON ainda  por
algum tempo, encerrando posteriormente também as operações para eles;
Que os MATALON continuaram a atuar em Montevidéu, mas o depoente
perdeu o  contato com a equipe;   (…)  (VINICIUS CLARET -  Termo de
colaboração referente ao Anexo 9 – autos n.º 0502645-39.2018.4.02.5101
– DOC. N.º 07)”.

Após o rompimento nos anos de 2013 e 2015, ERNESTO MATALON volta

a operar com CLÁUDIO BARBOZA, representante da família  MATALON, retomando a

parceria comercial  porém sem constituir  a sociedade de fato,  sem estrutura conjunta.

Além disso,  PATRÍCIA MATALON que havia saído da operação quando do acordo de

colaboração premiada no caso BANESTADO, voltou também a operar com  CLÁUDIO

BARBOZA, demonstrando o rompimento do acordo. 

(...)  Que  em  2015  os  MATALON  voltam  a  fazer  negócios  com  o
colaborador; Que o escritório que os MATALON alugaram para continuar a
fazer as suas operações era bem próximo ao escritório que o colaborador
mantinha;  Que  o  último  endereço  do  escritório  do  colaborador  em
Montevideu ficava localizado na Calle 26 de Marzo, 3459, bairro Pocitos,
10º andar; Que o escritório dos MATALON ficava próximo ao escritório do
colaborador  na  26  de  Marzo;  Que  BELA  era  uma  pessoa  de  difícil
relacionamento,  o  que  contribuiu  para  que  o  colaborador  parasse  de
operar com os MATALON entre 2013 e 2015; Que em 2015 o colaborador
encontrou ERNESTO MATALON em Montevidéu e reataram as relações;
Que  a  sociedade  não  foi  refeita,  mas  apenas  operações  voltaram  ser
realizadas;  Que  o  colaborador  não  mais  se  relacionou  com  BELA,
passando a se relacionar com outro operador dos MATALON no Uruguai,
um  brasileiro  de  nome  VLADIMIR  DE  OLIVEIRA;  Que  no  sistema
informatizado do colaborador, a família MATALON era identificada como
LOMO num primeiro momento (2004-2012 aproximadamente); Que após
terem reatado relações comerciais o apelido de MATALON passa a ser
PANCHO  no  sistema  informatizado  (2015-2017);  Que  o  colaborador
manteve  negócios  com  os  MATALON  até  o  dia  de  sua  prisão,  em
03/03/2017; Que o colaborador mantinha contato após reatar as relações
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comerciais  com  os  MATALON  com  VLADIMIR  e  ERNESTO;  Que
ERNESTO ficava baseado em São Paulo, onde mantinha negócio; Que há
também um codinome no sistema de nome BENEDITA; Que o codinome
BENEDITA se refere a PATRICIA MATALON; Que tal operação não tem a
ver  com  a  operação  da  família  MATALON;  Que  PATRICIA procurou  o
colaborador em São Paulo, em meados de 2014, informando que mesmo
não  estando  no  mercado  de  câmbio  paralelo  gostaria  de  saber  se  o
colaborador poderia eventualmente atendê-la em algum cliente específico;
Que  o  colaborador  afirmou  que  poderia  cuidar  das  operações
encaminhadas por PATRICIA; Que, analisando o sistema informatizado de
controle de transações, o colaborador pode informar que no período entre
2014 a 2017, PATRICIA transacionou USD 2.055.000,00; Que na maioria
absoluta das operações, os clientes de PATRICIA possuíam dólares no
exterior e gostariam de obter reais no Brasil;  Que o principal cliente de
PATRICIA se chama “MICHEL”; Que a pessoa que gerenciava os dólares
de “MICHEL” era pessoa de nome “ANDY”, que ficava baseado em Miami;
Que  pode  declinar  o  telefone  de  ANDY  nos  EUA;  Que  no  sistema
BANKDROP estarão  relacionadas  as  contas  que  foram  indicadas  pelo
colaborador para liquidação dos valores a serem transferidos por MICHEL;
Que é possível que haja algum comprovante de transação nos arquivos
que foram entregues; Que aproximadamente 90% das operações sob o
codinome BENEDITA foram feitas para o cliente MICHEL; Que entrega e-
mails que eram utilizados para comunicação; Que os e-mails com nome
de usuário contendo PENELOPE eram usados por BELA; Que os e-mails
contendo  TRICOLOR  eram  usados  por  ERNESTO;  Que  os  e-mails
contendo CHULAPA eram usados por MAURICIO; Que VLADIMIR possuía
apelido de MANDIBULA; Que o contato de e-mail de VLADIMIR deve estar
nos  seus  contatos  que  foram  entregues;  Que  LOMO  girou
aproximadamente  USD  100.000.000,00  (cem  milhões  de  dólares)  em
transações; Que o colaborador comprou de PANCHO USD 6.900.000,00
(seis milhões e novecentos mil dólares), fornecendo em contrapartida reais
em São Paulo; Que fez transações com PANCHO até o dia de sua prisão
(...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 9
– autos n.º 0502645-39.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 07)”.

“(...)Que depois que o depoente deixou as atividades, no final de 2015, o
depoente  soube  que  seu  ex-socio  CLAUDIO  estava  fazendo  algumas
liquidações para os MATALON; Que o codinome utilizado pelos MATALON
nos  sistemas  do  depoente  era  LOMO;  Que  depois  que  PATRICIA se
afastou do escritório do tio MARCOS MATALON, ela continuou operando
“por fora” para alguns clientes eventuais, e usava também uma conta sob
o codinome BENEDITA; Que a conta PANCHO refere-se a ERNESTO, que
é  filho  de  MARCOS  MATALON;  Que  sabe  que  a  família  MATALON
continuava operando ao menos até o momento da prisão do depoente;
Que a família MATALON era uma das maiores cambistas de São Paulo,
tendo clientes grandes, como por exemplo as Casas Bahia e a Casa &
Video; Que na época áurea, por volta de 2010 ou 2011, por exemplo, as
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Casas  Bahia  giravam  em  torno  de  R$  5  milhões  por  semana;  Que
consultando o anexo, entre 2008 e 2011 o volume movimentado da conta
LOMO foi  na ordem de U$ 100 milhões; Que VLADIMIR tinha também
conta  pessoal  com  o  depoente,  sob  o  codinome  MANDIBULA,  salvo
engano; Que as operações do escritório do depoente para os MATALON
consistiam em regra na venda de dólares, recebendo em reais no Brasil.
(…)  (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente ao Anexo 9 –
autos n.º 0502645-39.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 07)”.

Por fim, em depoimento complementar do CLAUDIO BARBOZA (TONY),

há  o  reconhecimento  formal  da  investigada  BELA citada  nas  declarações  acima  é

BELLA KAYREH SKINAZI (CPF nº132.064.968-88).

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  os  denunciados

desempenhavam importante papel na Organização Criminosa, pois eram os principais

operadores de câmbio paralelo no Estado de São Paulo,  além de parceiro comercial

fundamental  para  DARIO MESSER no  desenvolvimento  dos  negócios  de evasão de

divisa e lavagem de dinheiro no Brasil.
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A participação de PATRÍCIA MATALON,  MARCO MATALON,  ERNESTO

MATALON e  BELLA KAYREH  SKINAZI em  atividades  ilícitas  é  corroborada  pelos

extratos relativos aos  codinomes “LOMO”, “PANCHO”, “BENEDITA” e “TRICOLOR”, ou

outras derivações como “PANCHO.N” ou “BENEDITA.N” nos sistemas “BANKDROP” e

“ST” nos quais é possível identificar as operações com PATRÍCIA MATALON,  MARCO

MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI.

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado entre

os colaboradores e PATRÍCIA MATALON, MARCO MATALON, ERNESTO MATALON e

BELLA KAYREH SKINAZI.

Cabe ainda recordar que PATRÍCIA MATALON fez acordo de colaboração

premiada no processo nº 0012317-23.2006.4.04.7000 em trâmite na 13 Vara Federal do

Paraná.  Nesse  processo,  PATRÍCIA  MATALON foi  condenada  junto  com  CLARK

SETON, sendo-lhe aplicada as penas do acordo. Todavia,  DARIO MESSER foi corréu

nesse processo sendo absolvido por insuficiência de provas, porém restou demonstrado

no curso da OPERAÇÃO CÂMBIO DESLIGO, que persistiu a parceria criminosa entres

as famílias, consistem em verdadeira Organização Criminal. 

Há,  portanto,  provas robustas  de que  praticaram crimes de evasão de

divisas, lavagem de dinheiro e corrupção, tendo integrado a organização criminosa da

qual  DARIO  MESSER, CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET participavam,  e

contribuído para o cometimento de crimes em favor da organização criminosa liderada

pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

No sistema ST (DOC. N.º 0832) fornecido pelos colaboradores foi possível

extrair (1) a data em que os denunciados passaram a integrar a rede de lavagem e (2)

sua última transferência.

32 No DOC. N.º 08 encontra-se mídia com o conteúdo das contas correntes de todos os denunciados da
presente denúncia em arquivo digital. Os arquivos foram gravados em formato digital em razão do volume de
dados que tornaria inviável a juntada ao processo eletrônico.
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Conforme as telas abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado pelos

denunciados se deu em 26/03/2004 e a última transferência se deu em 23/02/2017 (dias

antes da prisão dos colaboradores.
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Por  todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo  menos desde a

década  de  1990  até  23/02/2017,  PATRÍCIA  MATALON (063.745.418-98),  MARCO

MATALON  (029.754.678-34),  ERNESTO  MATALON (125.712.548-63)  e  BELLA

KAYREH SKINAZI (132.064.968-88),  além de outros  indivíduos já  denunciados  ou a

serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não  identificados,  de  modo  consciente,

voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram

e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de,

entre outros,  crimes de corrupção ativa e passiva,  evasão de divisas e lavagem dos

recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,  estando,  portanto,  todos  incursos  nas

penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.5 – DA PARTICIPAÇÃO DE CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO) NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  CARLOS  EDUARDO

CAMINHA GARIBE (CPF 864.981.697-53), doleiro que, segundo os colaboradores, tinha

como  principais  atividade  a  casa  de  câmbio  LYGTUR  e  realizava  frequentemente

operações  de  câmbio  paralelo  com a  Organização  Criminosa,  comprando,  vendendo

dólares no mercado interno e externo, além de ser um grande recebedor de dinheiro em

espécie e fornecedor de dólares papel moeda.
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CARLOS  EDUARDO  CAMINHA  GARIBE  (CARLÃO) era  atendido

frequentemente por CLAUDIO BARBOZA, que o conheceu por volta do ano de 2009, em

um bar no Leblon e, que apresentado por amigo em comum, soube que CARLÃO  tinha

uma casa de câmbio que trabalhava com a empresa transportadora de valores chamada

TRANSEXPERT. Com a necessidade de fazer dólar  em papel-moeda e transportar  e

custodiar reais em espécie,  CLAUDIO BARBOZA (TONY) passou a utilizar os serviços

de CARLÃO  para  movimentação  paralela  de  dinheiro  em  espécie  conforme  acima

narrado. 

O  colaborador  CLÁUDIO  BARBOZA  assim  descreveu  as  relações

comerciais com CARLOS EDUARDO CAMINHA BARBOZA:

““(…)Que conheceu CARLÃO por meio de algum amigo em comum que
não se recorda; Que encontrou CARLÃO no Bar Bracarense que fica ao
lado  da  LYGUI  TUR  (35.864.297/0001-18)  (nome  fantasia  LYG  TUR)
empresa de propriedade deste; Que o encontro se deu no final de 2009;
Que a partir daí os contatos passaram a ser feitos por meio de Skype e
Pidgin;  Que  CARLÃO  passou  a  vender  dólar  em  papel  moeda  ao
colaborador  no  Rio  de  Janeiro;  Que  CARLÃO  tinha  facilidade  para
fornecer  dólar  físico  por  ser  proprietário  de  uma  casa  de  câmbio
legalizada; Que além do fornecimento de dólar físico, CARLÃO também
fez operações de dólar cabo com o colaborador; Que por meio de seu
sistema informatizado, o colaborador levantou que comprou de CARLÃO
USD  1.200.000,00,  pagando  reais  no  seu  escritório,  localizado  na  Av.
Ataulfo de Paiva nº 566, sobreloja 202/203, entre 2011 a 2017, quando foi
preso;  Que  nesse  mesmo  período  o  colaborador  vendeu  dólares  no
exterior  para  o  colaborador  no  total  de  USD  850.000,00;  Que  essas
operações foram levantadas pelo sistema BankDrop que ora fornece; Que
pelo sistema será possível levantar as contas para onde foram pagos os
recursos; Que esses pagamentos são facilmente rastreáveis pelo sistema;
Que além dessas operações, no período de 2011 a 2017, o colaborador
comprou  de  CARLÃO  aproximadamente  USD 10.000.000,00  em  papel
moeda;  Que  no  sistema  informatizado  do  colaborador  tais  dados
constarão  como  “CARLÃO.N”;  Que  “n”  no  referido  sistema  significa
“notas”, isto, é papel moeda; Que tais operações foram feitas à margem do
mercado oficial de câmbio não havendo registro formal; Que o colaborador
pagava os dólares em reais  em espécie;  Que o  colaborador  não sabe
como CARLÃO gerava os dólares; Que os dólares gerados por CARLÃO
eram de notas azuis,  mais modernas e fornecidas pelo Banco Central;
Que o colaborador repassava os dólares adquiridos de CARLÃO a clientes
que tinham interesse de internalizar dólares; Que as referidas transações
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aumentaram  significativamente  com  a  lei  de  repatriação;  Que  muitos
clientes para não ter que repatriar formalmente os recursos por meio da
lei, pagando tributos, preferiram utilizar doleiros para zerar as contas no
exterior; Que reconhece CARLÃO na foto em anexo (CARLOS EDUARDO
CAMINHA GARIBE - 864.981.697-53); Que CARLÃO também trabalhava
com  a  transportadora  de  valores  TRANSEXPERT;  Que  o  colaborador
deixou de operar com a TRANSEXPERT após a ocorrência de incêndio
suspeito; Que, em razão disso, o colaborador passou a utilizar a LYG TUR
para fazer a custódia de reais; Que a escolha da LYG TUR ocorreu porque
tratava-se empresa oficial, que movimentava valores por se tratar de casa
de câmbio, e que não chamaria atenção ao receber um carro forte; Que o
dinheiro em espécie era transportado para a LYG TUR por meio de duas
transportadoras de valores FENIX e TRANSVIP; Que CARLÃO cobrava do
colaborador taxa de 0,7% para fazer a custódia e liquidação dos reais;
Que após receber os valores para custódia CARLÃO fazia a entrega dos
recursos em endereços indicados pelo  colaborador;  Que para fazer  tal
liquidação  CARLÃO  possuía  equipe  própria  de  segurança;  Que  o
colaborador possuía cliente em Niterói para fazer liquidação e que, nessas
ocasiões, CARLÃO cobrava 1% de taxa em razão da distância e risco que
aumentavam ao cruzar  a  Ponte  Rio  Niterói;  Que CARLÃO também foi
utilizado  pelo  colaborador  para  fazer  coleta  de  reais  em  São  Paulo  e
entregas no Rio de Janeiro; Que, para fazer o citado transporte, CARLÃO
cobrava taxa de 2,5%;(...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração
referente ao Anexo 11 – autos n.º  0502647-09.2018.4.02.5101 – DOC. Nº
09)”.

As  informações  acima  foram  corroboradas  por  VINICIUS  CLARET

(JUCA), que conheceu CARLÃO, através da CLAUDIO BARBOZA (TONY) e que tinha

ciência das operações e dos valores que eram objeto das operações, pois acompanhava

os negócios, apesar de CLÁUDIO BARBOZA lidar diretamente com CARLÃO:

“(…)  QUE CARLÃO é conhecido no mercado como cambista há muitos
anos, mas nunca teve contato pessoal com ele; QUE CARLÃO tem uma
empresa de câmbio, de nome LYG TUR, no Leblon, na Av. Ataulpho de
Paiva; QUE quem tinha relações comerciais com CARLÃO era a empresa,
e quem fazia os contatos era CLAUDIO, sócio do colaborador; QUE os
negócios com CARLÃO começaram, quando terminaram os serviços com
a  TransExpert;  QUE  CARLÃO  fazia  um  serviço  similar  ao  da
TRANSEXPERT,  de  custódia  e  transporte  de  valores;  QUE  era  uma
pessoa já conhecida e com nome no mercado; QUE CLAUDIO já tinha tido
algum contato com CARLÃO no passado e, por isso, recorreram a ele;
QUE o colaborador  e  seu  sócio  faziam negócios  no  mercado  paralelo
pagando boletos e recebendo reais, para gerar dinheiro; QUE CARLÃO
tinha a facilidade de ter uma loja que podia receber carro-forte, além de
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poder posteriormente distribuir o dinheiro, nos endereços indicados pelo
colaborador e seu sócio; QUE, em determinado momento, começaram a
fazer também compra de dólares com CARLÃO; QUE havia um mercado
de notas novas de dólares, pelos quais as pessoas têm preferência por
essas notas; QUE por ser uma casa de câmbio legalizada, CARLÃO tinha
facilidade  de  obter  essas  notas;  QUE  o  colaborador  e  seu  sócio  não
operavam com dólares em papel, geralmente, a não ser para operações
imediatas; QUE quando necessitavam recorriam a alguém no mercado e
faziam essa compra imediata para fornecer  a  algum cliente específico;
QUE  a  conta  de  CARLÃO  recebia  o  nome  de  “CARLAO”,  para  as
transações de dólar-cabo, e as operações de notas recebiam o nome de
“CARLAO.N”; QUE, no período de 2011 a 2016, o volume movimentado
em  operações  de  dólar-cabo  foi  de  cerca  de  US$  2.000.000,00  e  em
transações  de  dólar-papel  cerca  de  US$ 10.000.000,00;  QUE os  reais
eram entregues na própria LYG TUR em espécie;(…) (VINICIUS CLARET
-  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  11  –  autos  n.º  0502647-
09.2018.4.02.5101 - DOC. Nº 09)”.

As contas de  FLAVIO DIB registradas nos sistemas informatizados dos

colaboradores  foram  cadastradas  com  os  codinomes  “CARLAO”  e  variações,  como

“CARLAO.N”.

CLAUDIO  BARBOZA  (TONY) e  VINÍCIUS  CLARET  (JUCA) ainda

esclarecem que CARLÃO realizava movimentação ilícita de câmbio paralelo com outros

doleiros como  PACO e  RAUL,  além de realizar o pagamento de boletos bancários no

esquema comandado por ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO).

“(...)Que o braço direito de CARLÃO era pessoa de nome VINICIUS; Que
VINICIUS já entrou em salas alugadas pelo colaborador em São Paulo;
Que  reconhece  VINICIUS  (foto  em  anexo),  como  sendo  VINICIUS
OLIVEIRA VETROMILLA (CPF 098.245.087-75); Que VINICIUS operava
no Rio de Janeiro e era a pessoa que buscava os valores; Que CARLÃO
já fez operações menores com o colaborador que constam no sistema;
Que sabe  dizer  que  CARLÃO também fazia  a  liquidação  dos  doleiros
RAUL e PACO, que ficam baseados no Uruguai e não tinham estrutura no
Brasil; Que RAUL e PACO tinham como sócio o doleiro JUAN LUIS, que
foi  alvo  de  recente  operação  policial;  Que  o  colaborador  acredita  ser
possível que a liquidação de reais dos doleiros RAUL, PACO e JUAN LUIS
tenha  passado  por  CARLÃO;(...)(CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de
colaboração  referente  ao  Anexo  11  –  autos  n.º   0502647-
09.2018.4.02.5101 - DOC. Nº 09)”
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“(...)QUE,  no  caso  das  operações  em  boleto,  realizadas  através  do
ALESSANDRO (“BIRO BIRO”,  que utilizava a Transportadora  Fênix),  o
resultado da troca de boleto, que os reais eram entregues direto à LYG
TUR, pelo carro-forte; QUE, em decorrência disso, por vezes, já tinham
saldo com CARLÃO, não precisando levar o dinheiro, mas simplesmente
realizar  a  compensação  dos  valores;  QUE  CARLÃO  também  teria
informado a CLAUDIO, sócio do colaborador, que também atuava com os
doleiros  RAUL  e  PACO;  QUE,  consultando  o  extrato  do  Sistema  ST,
confirma que a maioria  das operações realizadas com CARLÃO foram
feitas por seu sócio CLAUDIO, de modo que o colaborador não tem muitos
outros detalhes sobre essas; QUE, em média, CARLÃO cobrava uma taxa
de 0,7% sobre as operações de custódia e liquidação dos reais.”(VINICIUS
CLARET -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  11  –  autos  n.º
0502647-09.2018.4.02.5101 - DOC. Nº 09)

Corroboram as informações prestadas nos depoimentos acima expostos,

os liquidantes contratados pelos colaboradores JUCA e TONY, que aderiram ao acordo

deles.

“(…) QUE conhece a conta de nome CARLÃO; QUE fazia entregas de
valores, para uma pessoa de nome VINICIUS, na casa de câmbio LYG
TUR, no Leblon; QUE eventualmente havia a operação de coletar dólares,
mas  era  raro;  QUE  não  se  recorda  da  periodicidade  ou  valores  das
operações;  QUE,  indagado  por  seu  advogado,  confirmou  que  também
havia  retirada/coleta  de  valores  em  reais  na  LYG  TUR (…)  (CARLOS
JOSÉ ALVES RIGAUD- Termo de colaboração referente ao Anexo 11 –
autos n.º 0502647-09.2018.4.02.5101 - DOC. Nº 09)”

“(...) Que o colaborador não conhece o CARLÃO pessoalmente; Que tem
conhecimento das operações com a casa de câmbio LIGTUR; Que na
LIGTUR a pessoa com quem teve contato era o VINÍCIUS; Que não sabe
o  nome completo  do  VINÍCIUS,  mas  sabe  que  ele  era  funcionário  na
LIGTUR; Que o colaborador realizou poucas liquidações na LIGTUR; Que
o colaborador foi por aproximadamente quatro vezes na LIGTUR, por duas
vezes recebeu reais ou por duas vezes entregou reais; Que a maioria das
liquidações eram feitas  por  motoboys a  mando do colaborador;  Que o
colaborador acompanhava a liquidação pois era o responsável pela caixa
das salas  comerciais  de CLÁUDIO  e VINÍCIUS;  Que as  ordens eram
dadas por CLÁUDIO por PIDGIN do Uruguai; Que nessas operações com
a  LIGTUR  por  vezes  o  dinheiro  nem  retornava  para  o  escritório  do
colaborador já que o próprio liquidante pegava o dinheiro na LIGTUR e
entregava no endereço do cliente; Que o colaborador se recorda que eram
feitas de 02 a 03 vezes liquidações na semana, com a LIGTUR; Que a
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frequência variava pois o mercado variava muito; Que o colaborador não
se recorda desde quando CLÁUDIO e VINÍCIUS mantinham transações
com a LIGTUR , porém pode afirmar que pelo menos 5 anos antes de
interromper as operações em 2017 já existiam transações com a LIGTUR;
Que inicialmente as liquidações eram feitas com auxílio de seguranças
porém depois passaram a circular só com motoboys; Que o colaborador
se recorda que o montante maior  das operações era em reais,  porém
também buscavam dólares em papel-moeda; Que a LIGTUR fica situada
na sobreloja em uma galeria na Ataulfo de Paiva, no Leblon; Que sabe
chegar  no  local  porém  não  sabe  ao  certo  o  endereço(...)(LUIZ
FERNANDO DE SOUZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 11–
autos n.º 0502647-09.2018.4.02.5101 - DOC. Nº 09)”

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  denunciado

desempenhava  importante  papel  na  remessa  de  dólares  para  o  exterior  de  maneira

ilícita, tendo movimentado milhões de dólares ao longo de anos, concentrando operações

de grandes clientes, além de viabilizar a liquidez do sistema de reais no Brasil e grande

fornecedor de dólares papel-moeda no Rio de Janeiro.

A participação de CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE em atividades

ilícitas é corroborada pelos extratos relativos aos  codinomes “CARLAO”, nos sistemas

“BANKDROP”  e  “ST”  nos  quais  é  possível  identificar  as  operações  com CARLOS

EDUARDO CAMINHA GARIBE.

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado entre

os colaboradores e CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE.

Vale  registrar,  ainda,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA  GARIBE foi

processado anteriormente pela prática de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

perante  a  Justiça  Federal  do  Paraná  (Processo  5037780-27.2016.404.7000),  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. Esse fato revela que

CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE é reincidente no crime de evasão de divisas e

membro permanente da Organização Criminosa.
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Há,  portanto,  provas  robustas  de  que  CARLOS EDUARDO  CAMINHA

GARIBE praticou crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção, tendo

integrado a organização criminosa da qual  DARIO MESSER, CLAUDIO BARBOZA e

VINICIUS CLARET participavam, e contribuído para o cometimento de crimes em favor

da organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível extrair (1) a data em que o denunciado passou a integrar a rede de lavagem e

(2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

CARLÃO  se deu em 22/02/2011 e a última transferência se deu em  17/02/2017 (dias

antes da prisão dos colaboradores.

Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

22/02/2011 até  17/02/2017,  CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE, além de outros

indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não

identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,

promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e

passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes,
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estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º,

§ 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.6  –  DA  PARTICIPAÇÃO  DE  SÉRGIO  MIZRAHY  (MIZHA)  NA  ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  SÉRGIO  MIZRAHY

(927.933.477-87), doleiro e agiota que, segundo os colaboradores, tinha como principal

atividade a geração de reais em espécie para a Organização Criminosa.

SÉRGIO  MIZRAHY era  atendido  frequentemente  por  CLAUDIO

BARBOZA,  que os conheceu na década de 90  quando esse trabalhava na empresa

ZIBERT FOMENTO MERCANTIL, uma empresa de  factoring que viabilizava a geração

de reais para abastecer a demanda do mercado de câmbio paralelo. Com o fechamento

da empresa de factoring por intensificação da fiscalização, CLAUDIO BARBOZA (TONY)

passou a utilizar  os serviços de SÉRGIO MIZRAHY  para realizar a geração de reais

conforme acima narrado. 

A relação comercial ilícita do  SÉRGIO MIZRAHY e “JUCA” e “TONY” se

intensificou  em 2003,  quando  os  colaboradores  se  mudaram para  o  Uruguai.  Assim

CLAUDIO BARBOZA relata:

“(…)  Que  conheceu  SERGIO  MIZRAHY  na  década  de  90  quando
trabalhava na empresa ZIBERT FOMENTO MERCANTIL; Que antes disso
conhecia MIZRAHY apenas por telefone; Que os negócios com MIZRAHY
começaram a se intensificar apenas em 2003, quando o colaborador se
mudou  para  o  Uruguai;  Que  em  razão  da  fiscalização  dos  órgãos  de
controle ter se intensificado, a geração de reais pelo colaborador por meio
de  factorings  ficou  mais  difícil,  razão  pela  qual  o  colaborador  buscou
alternativas;  Que,  como sabia que MIZRAHY era agiota,  mexendo com
muito  dinheiro  vivo  diariamente,  procurou  o  mesmo  para  geração  de
reais;” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo
27 – autos n.º  0502670-52.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 10).
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As  informações  acima  foram  corroboradas  por  VINICIUS  CLARET

(JUCA), que conheceu SÉRGIO MIZRAHY  ainda quando trabalhava na ANTUR, nos

anos  1990  e que  tinha ciência  das  operações  e  dos  valores  que  eram  objeto  das

operações,  pois  acompanhava  os  negócios,  apesar  de  CLÁUDIO BARBOZA lidar

diretamente com MIZRAHY:

“(…)  Que  conheceu  SERGIO  MIZRAHY  na  década  de  90,  quando
trabalhava na ANTUR; Que conheceu ele como uma pessoa que empresta
dinheiro a juros, um agiota; Que não tinha muito contato com ele, pois as
operações eram feitas com o Claudio; Que as operações consistiam em
compra  e  venda  de  dólares  e  troca  de  cheques  por  dinheiro;;  (…)
(VINICIUS CLARET -  Termo de  colaboração  referente  ao  Anexo  27  –
autos n.º 0502670-52.2018.4.02.5101)”.

A maioria das operações do SÉRGIO MIZRAHY consistia na geração de

reais em espécie para a organização criminosa, conforme acima descrito:

“(…)Que  a  geração  de  reais  em  espécie  com  MIZRAHY se  dava  da
seguinte forma: o colaborador depositava cheques em contas indicadas
por  MIZRAHY e o este entregava dinheiro em espécie;  Que as contas
utilizadas por MIZRAHY são muito numerosas e variavam com o decorrer
do tempo;(...)  ”  (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente
ao Anexo 27 – autos n.º  0502670-52.2018.4.02.5101)  

As transações bancárias que viabilizaram a conversão dos cheques em

dinheiro  em  espécie  se  davam  em  dezenas  de  contas-correntes  e  modificavam

frequentemente os recebedores dos créditos dos cheques depositados:

“(…)  Que, no entanto, conseguiu resgatar em seu sistema informatizado
ST  as  seguintes  empresas  e  pessoas  que  receberam  cheques  para
posterior  saque  de  dinheiro  em  espécie:  ORLA  RIO  ASSOCIADOS,
PADARIA E MERCEARIA MARACANÃ LTDA, SERGIO PARMEIRA, AD
RIO  SERVIÇOS  E  REPRESENTAÇÕES,  R.  AMARAL  ADVOGADOS,
MERCEARIA  DA  VILA  SÃO  JOÃO,  MERCEARIA  BARONESA  DE
CAXIAS, MARIO HENRIQUE LEVINSOHN, MAXWELL GOMES SOARES
e CESAR SIQUEIRA TROTTE; Que tais pessoas são apenas exemplos de
contas utilizadas, havendo um número muito maior utilizado; Que possui
os  números  de  banco,  agência  e  conta  em  outro  arquivo  que  possui,
comprometendo-se a entregar posteriormente às autoridades; Que em seu

144/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

sistema  informatizado  (ST)  possui  também  “sub-contas”  de  MIZRAHY,
como:  MIZ/AMARAL,  MIZ//,  MIZ/BOL  (referente  a  boletos  bancários),
MIZ/CA, MIZ/CAMARO, MIZ/CARECA, MIZ/CARNAVA (que tal conta tem
relação com o carnaval, pois o colaborador colocava recursos nesta conta
e  MIZRAHY devolvia  após  o  carnaval),  MIZ/CH (referente  a  cheques),
MIZ/CINTUR, MIZ/DARA (que DARA se refere a SANDRA, funcionária de
TIJUMON),  MIZ/DESFIL  (relacionado  a  desfile  de  escola  de  samba),
MIZ/SP (que por vezes MIZRAHY entregava dinheiro em espécie em São
Paulo para receber no Rio de Janeiro;;que por algumas oportunidades o
dinheiro  em  espécie  foi  coletado  no  IBOPE;  Que  sabe  que
MONTENEGRO,  proprietário  do  IBOPE,  é  amigo  de  MIZRAHY),
MIZ/EURO, MIZ/FUNDA, MIZ/GAV,  MIZ/LOCANTY (Que quanto  a essa
conta  o  colaborador  pode  fazer  levantamento  para  saber  quanto
depositou),  MIZ/LUCAS,  MIZ/MARIO,  MIZ/MONTE,  MIZ/ORLARI,
MIZ/PADARI, G.RIO (que era vinculada à escola de samba Grande Rio);
Que além das sub-contas citadas há várias outras em seu sistema; Que
após certo tempo passou a utilizar uma única conta de MIZRAHY como
controle;(...)”(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao
Anexo 27 – autos n.º 0502670-52.2018.4.02.5101 )”.

A remuneração (comissão) pelo serviço prestado por  SÉRGIO MIZRAHY

no tocante a operação de geração de reais acima descrita era de 1% conforme narrado

por TONY:

“(...)Que pagava  1% para  descontos  de  cheques  para  recebimento  de
dinheiro em espécie(...)  (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração
referente ao Anexo 27 – autos n.º 0502670-52.2018.4.02.5101 )

Outra forma de gerar reais em espécie realizada por SÉRGIO MIZRAHY

era o recebimento dos créditos advindos de cheques descontados em contas-correntes

apontadas por esse, e posterior pagamento de boletos bancários. CLAUDIO BARBOZA

(TONY) reconhece a realização dessa modalidade de liquidação de cheques por parte de

MIZRAHY.

 “(...) Que em seu sistema informatizado (ST) possui também “sub-contas”
de MIZRAHY, como: MIZ/AMARAL, MIZ//,  MIZ/BOL (referente a boletos
bancários), (…)  Que  pagava  1%  para  descontos  de  cheques  para
recebimento  de  dinheiro  em  espécie  e  0,8%  para  pagamentos  de
boletos  bancários  para  recebimento  de  dinheiro;(...)”   (CLAUDIO
BARBOZA -  Termo de colaboração referente ao Anexo 27 – autos n.º
0502670-52.2018.4.02.5101 )
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As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  os  investigados

despenhavam importante papel na geração de recursos em espécie no Brasil,  valores

estes que foram utilizados para fins ilícitos, visando a atender os interesses de pessoas

envolvidas  no  mercado  de  câmbio  paralelo,  inclusive  o  ex-governador  SÉRGIO

CABRAL, que também era cliente dos “doleiros” JUCA e TONY.

“(...)Que MIZRAHY já transportou em certa ocasião R$ 800.000,00 para o
colaborador;  Que  tal  operação  consistiu  no  recolhimento  de  R$
800.000,00,  na  empresa  de  ônibus  FLORES,  a  pedido  dos  irmãos
CHEBAR  (CURIÓ);  Que  os  valores  foram  recolhidos  com  a  “DONA
ENI”(...);(CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de  colaboração  referente  ao
Anexo 27 – autos n.º 0502670-52.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 10)

Os colaboradores ainda esclarecem que o recolhimento dos valores (reais

em  espécie)  normalmente  eram  feitos  na  própria  residência  do  SÉRGIO  MIZRAHY

localizado na Avenida Vieira Souto em Ipanema. 

“(...)Que 80%, aproximadamente, dos valores que foram recolhidos com
MIZRAHY o foram feitos em seu apartamento na Av. Vieira Souto, 272/apt.
302; Que os portadores do colaborador podem confirmar tais operações
pois  eram eles  que  buscavam  os  recursos(...);(CLAUDIO BARBOZA -
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  27  –  autos  n.º  0502670-
52.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 10)

Corroboram as  informações  prestadas  os  depoimentos  acima expostos

dos liquidantes contratados pelos colaboradores JUCA e TONY, que aderiram ao acordo

deles.

“(…) QUE conhece a pessoa de SERGIO MIZRAHY; QUE as operações
com SERGIO eram, em sua maior parte, de buscar valores no endereço
residencial  dele;  QUE  buscavam  valores  em  reais  e,  eventualmente,
cheques,  mas com relação a esses era pouca coisa;  QUE o endereço
residencial de SERGIO MIZRAHY, onde buscavam os valores, é na Av.
Vieira  Souto,  272/302,  Ipanema,  Rio  de Janeiro;  QUE,  na maioria  das
vezes, pegavam os valores com o próprio SERGIO, que outras vezes era
a empregada;  QUE quando era a empregada era entregue um saco já
fechado com valores ali dentro; QUE as coletas no endereço de SERGIO
MIZRAHY eram frequentes, podendo ocorrer até 2 vezes ao dia; QUE os
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valores não eram altos, variam de 15 mil a 100 mil reais (…)  (CARLOS
JOSÉ ALVES RIGAUD- Termo de colaboração referente ao Anexo 27 –
autos n.º 0502670-52.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 10)”

“(...)  Que o colaborador conhece SÉRGIO MIZRAHY, desde a época em
que trabalhava na STREAM TUR no meado da década de 1990; Que o
colaborador sabe informar que SÉRGIO MIZARAHY fornecia cheques e,
eventualmente, reais para os colaboradores CLÁUDIO e VINÍCIUS; Que o
colaborador nesse ato reconhece SÉRGIO MIZRAHY na foto em anexo;
Que o colaborador pessoalmente buscou cheques e reais no apartamento
do SÉRGIO MIZRAHY;  Que o apartamento fica na Avenida Vieira Souto,
em  Iapnema;  Que  não  sabe  o  número  do  prédio  porém  sabe  que  o
apartamento  fica  no  início  da  Avenida  Vieira  Souto;  Qui  além  do
colaborador, os motoboys e outros funcionários do CLÁUDIO e VINÍCIUS
buscaram  cheques  e  dinheiro  em  espécie  na  residência  de  SÉRGIO
MIZRAHY; Que SÉRGIO MIZRAHY  entregava os cheques e reais no seu
apartamento  ou,  as  vezes,  deixava  na  portaria  do  prédio;  Que  o
colaborador  também  conhece  os  funcionários  do  MIZRAHY  de  nome
EDMILSON e SÉRGIO; Que não sabe os nomes completos mas pode
reconhecê-lo; Que MIZRAHY foi cliente de CLÁUDIO e VINÍCIUS desde o
final dos anos 1990 até o final do ano de 2016; Que o recolhimento de
cheques e valores na residência de MIZRAHY  se dava de 02 a 03 vezes
na semana; Que o colaborador tem o telefone celular do EDMILSON; Que
o telefone é 21 99955-7969; Que o colaborador também tem o telefone de
SÉRGIO MIZRAHY que é o nº 21 99982-4400; Que o colaborador não tem
ciência  de  outro  cliente  que  o  MIZRAHY  preste  serviço(…)  (LUIZ
FERNANDO DE SOUZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 27 –
autos n.º 0502670-52.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 10)”

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  denunciado

desempenhava  importante  papel  na  viabilização  da  liquidez  do  sistema  de  reais  no

Brasil,  ou seja,  fornecia reais em espécie que permitiam a liquidação das obrigações

originadas do “dólar cabo” no exterior, além de fazer transações financeiras no mercado

de cambio paralelo no exterior.

A participação de SÉRGIO MIZRAHY em atividades ilícitas é corroborada

pelos extratos relativos aos codinomes “MIZHA”, ou outras derivações como “MIZHA.N”

ou “MIZHA/BOL”  nos sistemas “BANKDROP” e “ST” nos quais é possível identificar as

operações com SÉRGIO MIZRAHY.

147/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado entre

os colaboradores e SÉRGIO MIZRAHY.

Vale  registrar,  ainda,  que  corrobora  com  as  informações  acima,  a

apresentação  por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS de  quantidade  vultosa  de  comprovantes  de

depósitos,  arquivos  de  blocos  de notas  e  arquivos  de  boletos  bancários  envolvendo

SÉRGIO MIZRAHY,  seus parentes,  e outras empresas utilizadas por eles para gerar

reais em espécie. Esses documentos permitem aferir que SÉRGIO MIZRAHY é membro

permanente da Organização Criminosa.

Há, portanto, provas robustas de que SÉRGIO MIZRAHY praticou crimes

de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção, tendo integrado a organização

criminosa  da  qual  DARIO  MESSER, CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET

participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em favor  da  organização

criminosa liderada pelo ex- Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível extrair (1) a data em que o denunciado passou a integrar a rede de lavagem e

(2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

MIZHRAY se deu em 16/11/2001 e a última transferência se deu em  20/02/2017 (dias

antes da prisão dos colaboradores).
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Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

16/11/2001  até  20/02/2017,  SÉRGIO  MIZRAHY,  além  de  outros  indivíduos  já

denunciados  ou a  serem denunciados  oportunamente  ou ainda  não identificados,  de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha

por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de

divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto,

todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V,

da Lei 12.850/2013.

4.7  –  DA  ATUAÇÃO  DE MARCELO  E  ROBERTO  RZEZINSKI  (“PEDRA”)  NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º

0060662-28.2018.4.02.5101),  dentre  os  clientes  de  JUCA e  TONY estão  os  irmãos

gêmeos  MARCELO RZEZINSKI e  ROBERTO RZEZINSKI, identificados no  sistema de

controle dos doleiros por meio do codinome “PEDRA”, cujas as operações totalizaram a

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

conforme  reconhecido  por  CLAUDIO  BARBOZA no  anexo  19  do  seu  acordo  de

colaboração (autos n.º 0502655-83.2018.4.02.5101) dedicado a narrar as operações com

os supracitados clientes (DOC N.º11).
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Os “irmãos RZEZINSKI”  eram atendidos  frequentemente  por  CLAUDIO

BARBOZA,  que os conheceu na década de 90, em virtude de o pai dos gêmeos ser

cliente de  MORDKO MESSER, na ANTUR TURISMO, casa de câmbio que trabalhava

com câmbio oficial e também com câmbio paralelo, e onde os colaboradores  JUCA e

TONY trabalharam.

Com  o  afastamento  do  pai  dos  negócios,  MARCELO  RZEZINSKI e

ROBERTO RZEZINSKI teriam assumido o controle das operações, o que se intensificou

a partir de 2003, quando o colaborador CLAUDIO BARBOZA se mudou para o Uruguai:

“(…) Que conhece os irmãos REZINSKI, MARCELO e ROBERTO, desde
a década de 90 quando começou a trabalhar na ANTUR TURISMO; Que o
pai dos irmãos REZINSKI era cliente da ANTUR, de propriedade da família
MESSER; Que a partir de 2003, quando o colaborador se mudou para o
Uruguai passou a ter mais contato com os irmãos; Que tem o registro das
transações feitas pelos irmãos REZINSKI em seu sistema de 2011 a 2017,
data de sua prisão; Que no sistema o codinome usado pelos irmãos era
PEDRA; Que no momento de sua prisão, os irmãos estavam em débito
com o colaborador de USD 76.400,00; (...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo
de  colaboração  referente  ao  Anexo  19  –  autos  n.º  0502655-
83.2018.4.02.5101) (DOC N.º 11).

As  informações  acima foram corroboradas  por  VINICIUS CLARET  que

tinha ciência  das  operações  e  dos  valores  que  eram  objeto  das  operações,  pois

acompanhava os negócios,  apesar de  CLÁUDIO BARBOZA lidar diretamente com os

irmãos:

“(…) QUE conheceu primeiro o pai dos irmãos REZINSKI, que era cliente
do  Sr.  MORDKO,  na  ANTUR,  desde  a  década  de  1990;  QUE  depois
passou a conhecer os irmãos REZINSKI, que passaram a tomar conta dos
negócios;  QUE  acredita  que  o  irmão  à  frente  dos  negócios  era  o
ROBERTO, mas como são gêmeos idênticos, era difícil distinguir um do
outro; QUE não se recorda de imediato o nome do outro irmão; QUE os
REZINSKI eram clientes da matriz da ANTUR, no centro do Rio, então, o
colaborador não tinha contato muito direto com eles; QUE após irem para
Montevideo (Uruguai),  quem passou a atender os irmãos foi CLAUDIO,
sócio do colaborador, de modo que o colaborador seguiu sem um contato
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muito direto com os irmãos REZINSKI; QUE sua relação com os irmãos
REZINSKI se resume às informações que tem acesso pelo computador,
uma vez que não tinha um contato de chat com eles, pois quem fazia esse
contato era o CLAUDIO; QUE, contudo, tem ciência das operações e dos
valores que eram objeto das operações, pois acompanhava os negócios;
(…)” (VINICIUS CLARET – Termo de colaboração referente ao Anexo 19 –
autos n.º 0502655-83.2018.4.02.5101) (DOC N.º 11)

A maioria das operações dos “irmãos RZEZINSKI” consistia na “venda” de

dólares,  ou seja,  eles transferiam dólares no exterior  para  uma conta indicada pelos

colaboradores e, em contrapartida, recebiam reais no Brasil, atuando como operadores

financeiros de pessoas ligadas ao Partido do Movimento Democrático do Brasil (PMDB):

“(…) Que a maioria das operações feitas pelos irmãos consistia na venda
de dólares,  isto é,  os irmãos REZINSKI transferiam dólares no exterior
para uma conta indicada pelo colaborador e, em contrapartida, recebiam
reais no Brasil, em operação típica de dólar cabo; Que o colaborador não
indicava aos irmãos sempre a mesma conta para depósito, variando de
acordo  com  as  operações  do  momento;  Que  em  mais  de  uma
oportunidade, ROBERTO comentou com o colaborador que o seu cliente
era do PMDB; Que, em razão disso, ROBERTO solicitou que as contas
indicadas para recebimento dos dólares fossem “discretas”, isto é, que não
corresse  risco  de  prejudicar  seu  cliente;  (...)”  (CLAUDIO  BARBOZA –
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  19  –  autos  n.º  0502655-
83.2018.4.02.5101)(DOC N.º 11).

“(…)  QUE  se  recorda  de  CLAUDIO  ter  dito  ao  colaborador  que  os
REZINSKI  pediram  que  fossem  utilizadas  contas  boas  –  e  era  o
colaborador  quem  cuidava  da  parte  das  transações  de  dólar-cabo  –
porque seus clientes eram políticos do PMDB (…)” (VINICIUS CLARET -
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  19  –  autos  n.º  0502655-
83.2018.4.02.5101) (DOC N.º 11).

Os  montantes  transacionados  com os  “irmãos  RZEZINSKI”  chamam a

atenção pelo alto volume, que variavam de  USD 100.000,00 (cem mil dólares) a  USD

800.000,00 (oitocentos  mil  dólares),  totalizando  a  cifra  de  USD 12.000.000,00  (doze

milhões  de  dólares)  de  2011  a  2017,  sofrendo  variações  de  acordo  com  o  período

eleitoral, quando a necessidade de reais no Brasil aumentava:
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“(…) Que as  transações feitas pelos  irmãos eram bastante volumosas,
totalizando  USD  12.000.000,00  de  2011  a  2017;  Que  o  valor  das
transações variava, indo de USD 100.000,00 até mesmo USD 800.000,00;
Que  o  valor  poderia  variar,  acredita  o  colaborador,  de  acordo  com  o
período eleitoral, com a necessidade de reais no Brasil; (...)”
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 19 –
autos n.º 0502655-83.2018.4.02.5101) (DOC N.º 11).

As declarações dos colaboradores foram corroboradas pelas informações

constantes nos extratos relativos ao codinome “PEDRA”33 dos sistemas “BANKDROP” e

“ST”  nos  quais  é  possível  identificar  as  operações  em  benefício  de  MARCELO

RZEZINSKI e ROBERTO RZEZINSKI.

Conforme esclarecido pelos colaboradores,  em que pese a maioria das

operações ter sido de “venda” de dólares, em algumas ocasiões ocorreu a “compra” de

dólares,  sendo  identificada  essa  informação  no  “BANKDROP”,  além  do  nome  do

MARCELO ou do ROBERTO e a conta bancária utilizada:

“(…) Que as  transações feitas pelos  irmãos eram bastante volumosas,
totalizando  USD  12.000.000,00  de  2011  a  2017;  Que  o  valor  das
transações variava, indo de USD 100.000,00 até mesmo USD 800.000,00;
Que  o  valor  poderia  variar,  acredita  o  colaborador,  de  acordo  com  o
período eleitoral, com a necessidade de reais no Brasil; Que no sistema
ST  o  colaborador  possui  registros  de  2011  a  2017;  Que  no  sistema
Bankdrop, o colaborador pode citar algumas operações em que os irmãos
REZINSKI em vez de vender compraram dólares, isto é, indicaram conta
no exterior  para recebimento de valores;  Que a conta no exterior  está
registrada em nome da empresa C.A.B.I.A.C,  no Banco BANIF (Banco
Internacional do Funchal), nº 003 664 837 95; Que há, ainda, no sistema
outro número de conta de nº 399 088 960 51; Que o colaborador acredita
que  a  primeira  conta  seja  “de  passagem”,  uma  sub-conta  da  conta
principal; Que o colaborador pode citar, ainda, outra conta em nome da
empresa KRISPIN MARKETING LTD, no Banco Citibank de Nova Iorque,
nº  CH4108788010010200003  (...)”  (CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de
colaboração referente ao Anexo 19 – autos  0502655-83.2018.4.02.5101)
(DOC. N.º11).

33 Também foram utilizadas as variações “PEDRA.N”,  “PEDRADHDF”,  “PEDRADHRJ”,  “PEDRAFURA” e
“PEDRASP”.
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De acordo com o extrato do “ST”, o valor total de “vendas” de dólares foi

USD 12.376.448,00 (R$ 28.519.897,82),  enquanto que a “compra”  de dólares teve o

montante de USD 1.142.248,00 (R$ 2.788.991,16):

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado pelos

irmãos  RZEZINSKI  se  deu  em 16/03/2006 e  a  última  transferência  se  deu  em

19/02/2016.

Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

16/03/2006 até 19/02/2016,  MARCELO RZEZINSKI e  ROBERTO RZEZINSKI, além de

outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não

identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,
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promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e

passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes,

estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º,

§ 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.8  –  DA  ATUAÇÃO  DE  DIEGO  RENZO  CANDOLO  (“ZORRO”)  E  DANIELA

FIGUEIREDO NEVES DINIZ NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º

0060662-28.2018.4.02.5101),  DIEGO  RENZO  CANDOLO,  identificado  no  sistema  de

controle  dos  “doleiros”  por  meio  do  codinome “ZORRO”,  era  um  cliente  dos

colaboradores JUCA e TONY para fornecimento de dólares no exterior, tendo “vendido”

aproximadamente  USD  12.900.000,00,  no  período  de  2012  a  2015,  conforme

reconhecido  por  CLAUDIO BARBOZA no  Anexo  10  do  seu  acordo  de  colaboração

premiada (autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º12).

VINICIUS CLARET esclareceu que conheceu o investigado na década de

90, quando DIEGO RENZO CANDOLO era representante do banco DEUSTCH BANK, e

o colaborador trabalhava na ANTUR TURISMO, período em que já fazia operações para

CANDOLO, mas em menor volume.

Em 2003,  DIEGO RENZO CANDOLO  foi levado aos colaboradores pelo

cliente  PAULO  SERGIO  VAZ  DE  ARRUDA (“ZIPPO”),  haja  vista  a  necessidade  de

“doleiros” para realizar operações de “venda” de dólares.

Em regra, DIEGO RENZO CANDOLO “vendia” dólares aos colaboradores

e recebia, em contrapartida, reais no Brasil, na  Rua Macedo Sobrinho, nº 65, Humaitá,

Rio de Janeiro. 
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Convém ressaltar que o citado endereço é o mesmo da empresa OSCAR

ISKIN, de titularidade de MIGUEL ISKIN, preso na Operação Fatura Exposta, em razão

do seu envolvimento em fraudes nos contratos na área da saúde no Rio de Janeiro e de

pagamentos  ao  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL.  Conforme  demonstraram  as

investigações  da  citada  Operação,  os  valores  de  propina  devidos  por  ISKIN  eram

recolhidos por operadores de CABRAL justamente no endereço da Rua Macedo

Sobrinho nº 65.

De acordo com VINICIUS CLARET,  DIEGO RENZO CANDOLO também

trabalhava  na  geração  de  recursos  para  pagamentos  de  vantagens  indevidas  no

interesse da ODEBRECHT,  possuindo registro no DROUSYS (sistema de informática

responsável pelo gerenciamento do pagamento de vantagens indevidas pelo “Setor de

Operações Estruturadas” da empresa):

“(…) Que se recorda que DIEGO trabalhou com a ODEBRECHT, pois ele
tinha inscrição no Sistema DROUSYS; Que isso foi informado ao depoente
por  LUIZ  EDUARDO  SOARES;  Que  DIEGO  havia  perguntado  na
ODEBRECHT se o depoente também estava no DROUSYS, quando então
LUIZ  SOARES perguntou  ao  depoente  se  poderia  confirmar  a  DIEGO
essa  presença,  no  que  o  depoente  respondeu  afirmativamente;  Que  o
depoente chegou a se comunicar com DIEGO pelo Sistema DROUSYS.
(…)  (Anexo  nº  10  do  Termo  de  colaboração  premiada  de  VINICIUS
CLARET– autos n.º 0502646-24.2018.4.02.5101)(DOC. N.º12)

Destaca-se que DIEGO RENZO CANDOLO também era responsável pela

abertura de contas no exterior para serem utilizadas pelos colaboradores, haja vista seu

relacionamento com instituições financeiras.

Nesse sentido, DIEGO RENZO CANDOLO abriu uma conta em nome de

TRAHAN KURZANSICHT,  no banco VALARTIS, IBAN # LI3 108 803 103 093 400 001,

que recebeu o codinome “HIPOPOTAMO” no sistema de controle dos colaboradores:

“(…)  Que DIEGO também tinha outra atividade que era a  abertura de
contas  no  exterior;  Que  DIEGO  oferecia  empresas  de  acordo  com  a
necessidade  do  cliente;  Que  DIEGO  chegou  a  abrir  uma  empresa  no
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exterior para utilização do depoente e seu sócio CLAUDIO, para que o
depoente pudesse pagar a seus investidores no exterior; Que isso chegou
a  acontecer,  mas  o  compliance  do  banco  impediu  a  movimentação
almejada; Que salvo engano essa conta foi aberta em Lichtenstein, mas
não  se  recorda  o  nome  do  banco;  (…)  (Anexo  nº  10  do  Termo  de
colaboração  premiada  de  VINICIUS  CLARET–  autos  n.º  0502646-
24.2018.4.02.5101) (DOC. N.º12).

“(…) Que além da citada operação, gostaria de citar outro episódio com
DIEGO  CANDOLO;  Que  por  DIEGO  ter  experiência  em  bancos,  o
colaborador solicitou que fosse aberta conta na Europa, provavelmente na
Suíça  ou  Lichenstein,  para  que  pudesse  fazer  “giros”  com  os  valores
recebidos de outros clientes; Que tal conta se chama “HIPOPOTAMO” em
seu sistema; Que a citada conta não possuía muita movimentação e foi
encerrada um ano depois, aproximadamente;(…)  (Anexo nº 10 do Termo
de colaboração premiada de  CLAUDIO BARBOZA – autos n.º 0502646-
24.2018.4.02.5101) (DOC. N.º12).

As declarações dos colaboradores são corroboradas pelas  informações

constantes  em  anexo,  referentes  aos  extratos  relativos  ao  codinome  “ZORRO”  dos

sistemas “BANKDROP” e “ST” nos quais é possível identificar as operações com DIEGO

RENZO CANDOLO, de 2011 até a prisão dos colaboradores em março de 2017.

Em algumas ocasiões,  DIEGO RENZO CANDOLO  também  “comprava”

dólares quando sobravam reais em posse dos colaboradores, indicando algumas contas

para recebimento do valor, além de fornecer “contas de passagem”, acumulando volume

de dinheiro no exterior para posteriormente dar saída para a operação de “venda” de

dólares:

“(…) Que apesar da maioria das operações com DIEGO ser de “venda de
dólares”, constam no sistema informatizado também compra de dólares;
Que  tais  operações  ocorriam  quando  sobravam  reais  em  posse  do
colaborador;  Que  nessas  oportunidades,  DIEGO  comprava  dólares,
indicando  algumas  contas  para  recebimento  de  dólares,  por  exemplo:
conta  em  nome  próprio  no  Banco  Citibank  em  Miami,  nº  da  conta
310552319-1  (ABA  nº  266  086  554);  POWER  CONSULTING  CORP,
ORCA  OVERSEAS  SA,  UNIVERSAL  IMPORT  &  EXPORT  LTD,
TELERING AG e CARVEN FINANCE INC, todas no Banco Valartis Bank
em Lichenstein;  Que DIEGO também indicou as seguintes contas para
recebimento  de  dólares  no  exterior:  VARCO  ENERGY  LTD  e  HONG
SHING TRADING LIMITED no HANG SENG BANK em Hong Kong; (…)”
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(Anexo nº 10 do Termo de colaboração premiada de CLAUDIO BARBOZA
– autos n.º 0502646-24.2018.4.02.5101) (DOC. N.º12).

“(…) Que apresentado o sistema BankDrop verifica que DIEGO recebia
também dólares no exterior; Que DIEGO recebia valores como comissão
por girar capital, em uma espécie de conta de passagem, que era outro
serviço oferecido por DIEGO; Que, com essa atividade, DIEGO acumulava
certo volume de dinheiro no exterior para posteriormente dar saída para a
operação de venda de dólares ao depoente; Que em consulta ao sistema
BankDrop,  apresentada ao depoente a conta TELERING AG no Banco
Valartis Bank em Lichenstein, acredita se tratar de uma conta de giro de
DIEGO; Que apresentada a conta CARVEN FINANCE INC, tambem no
Banco Valartis Bank em Lichenstein, era uma conta utilizada por DIEGO
para pagamento de investidores no exterior; Que apresentadas as contas
UNIVERSAL  IMPORT  &  EXPORT  LTD,  no  Banco  Valartis  Bank  em
Lichenstein, VARCO ENERGY LTD e HONG SHING TRADING LIMITED
no HANG SENG BANK em Hong Kong, eram contas de giro ou passagem
usada  por  DIEGO  para  pagamento  de  importação  e  exportação;  (...)”
(Anexo nº 10 do Termo de colaboração premiada de VINICIUS CLARET–
autos n.º 0502646-24.2018.4.02.5101) (DOC. N.º12).

Em suas operações de “venda” de dólares,  DIEGO RENZO CANDOLO

recebia, em contrapartida, reais no Brasil, na Rua Macedo Sobrinho, nº 65, Humaitá, Rio

de  Janeiro,  sendo  os  recursos  entregues  para  DANIELA ou  JULIANA  “por  parte  do

JACOB” (codinome previamente combinado):

“Que conheceu DIEGO CANDOLO aproximadamente em 2002/2003; Que
DIEGO foi apresentado por outro cliente seu de nome PAULO ARRUDA;
Que  DIEGO  já  foi  chefe  de  PAULO  no  Banco  CREDIT  SUISSE;  Que
DIEGO precisava de um doleiro para realizar  algumas operações e  foi
apresentado ao colaborador;  Que não se recorda do local  onde foram
apresentados,  mas  acredita  ter  sido  em  São  Paulo  em  almoço;  Que
DIEGO  sempre  vendia  dólares,  recebendo  em  contrapartida  do
colaborador  reais  no Brasil;  Que DIEGO transferia  dólares para contas
indicadas  pelo  colaborador  no  exterior  e  recebia  reais  no  Brasil  em
endereço  que  indicava  ao  colaborador;  Que  o  endereço  normalmente
utilizado  por  DIEGO  para  recebimento  dos  valores  se  situava  na  Rua
Macedo Sobrinho, nº 65, Humaitá, Rio de Janeiro; Que DIEGO indicava
que  deveriam  ser  procuradas  DANIELA  ou  JULIANA  “por  parte  do
JACOB”; Que JACOB era codinome utilizado por DIEGO e foi combinado
previamente com o colaborador; Que DIEGO tinha codinome ZORRO no
sistema informatizado utilizado pelo colaborador; Que DIEGO movimentou
USD 12.900.000,00 no período de 2012 a 2015; Que o citado valor foi
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“comprado” pelo colaborador, tendo entregue, em contrapartida, reais (…)”
(Anexo nº 10 do Termo de colaboração premiada de VINICIUS CLARET –
autos n.º 0502646-24.2018.4.02.5101) (DOC. N.º12).

“Que  conheceu  DIEGO  CANDOLO  quando  ele  era  representante  do
banco DEUSTCH BANK, na década de 90; Que o depoente nessa época
trabalhava na ANTUR TURISMO e operava para DIEGO e seus clientes;
Que esses negócios eram pequenos; Que durante um tempo o depoente
perdeu  contato  com  DIEGO,  que  veio  reaparecer  quando  PAULO
ARRUDA, que também era representante de banco, apresentou DIEGO
ao sócio  do depoente  CLAUDIO,  por  volta  de  2003;  Que quando  isso
aconteceu,  DIEGO  esteve  no  escritório  do  depoente  no  Uruguai,  e  o
depoente demorou a reconhecê-lo, pois DIEGO havia feito uma cirurgia
bariátrica;  Que DIEGO estava trabalhando no banco CREDIT SUISSE,
assim  como  PAULO  ARRUDA;  Que  começou  a  operar  para  DIEGO,
geralmente comprando dólares de DIEGO e entregando reais no Brasil;
Que a conta de DIEGO nos sistemas do depoente era identificada pelo
codinome  ZORRO;  Que  as  entregas  de  reais  no  Brasil  ocorriam  em
endereços indicados por DIEGO; Que um dos endereços frequentes de
entrega era no Humaitá, e as entregas eram feitas para DANIELA ou para
JULIANA; Que DIEGO operou com o depoente até início ou meados da
Operação Lava-Jato; Que o volume movimentado girou em torno de U$ 12
milhões;  (...)”  (Anexo  nº  10  do  Termo  de  colaboração  premiada  de
CLAUDIO BARBOZA – autos n.º 0502646-24.2018.4.02.5101) (DOC. N.º
12).

O funcionário dos colaboradores responsável pela entrega e recebimento

de valores,  CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD, confirmou as operações realizadas com

DIEGO RENZO CANDOLO (“ZORRO”), ratificando que as entregas eram feitas na Rua

Macedo Sobrinho, 65, Humaitá, e que os valores giravam em torno de R$ 150.000,00:

“QUE fazia entregas relativas à conta ZORRO; QUE as entregas ocorriam
na Rua Macedo Sobrinho, 65, Humaitá, não se recorda a sala; QUE se
tratava  de  um endereço  comercial;  QUE as pessoas  que  recebiam os
valores eram geralmente JULIANA ou DANIELE; QUE não eram entregas
frequentes; QUE, ao que se recorda, os valores giravam em torno de 150
mil reais.”  (Anexo nº 10 do Termo de colaboração premiada de CARLOS
JOSÉ  ALVES  RIGAUD –  autos  n.º  0502646-24.2018.4.02.5101)(DOC.
N.º12).
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Com o aprofundamento das investigações, apurou-se que DIEGO RENZO

CANDOLO  foi  diretor  da  FALCON  EQUITY  LIMITED,  empresa  que  se  encontrava

sediada no Reino Unido34.

A empresa em questão  integrava  o  quadro  societário  da  HAWK EYES

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (CNPJ 08.294.314/0001-56), empresa baixada em

2016:

A  partir  da  análise  do  registro  dos  funcionários  da  HAWK  EYES

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., verificou-se a existência da funcionária  DANIELA

FIGUEIREDO NEVES DINIZ (CPF 043.023.567-40):

Por meio de depoimento complementar prestado ao MPF, o ex-funcionário

dos “doleiros”  CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD  reconheceu,  por  foto,  que  DANIELA

FIGUEIREDO NEVES DINIZ (CPF 043.023.567-40) é uma das pessoas  que  recebia

recursos na Rua Macedo Sobrinho, 65, Humaitá, referente ao cliente “ZORRO”(DOC.

N.º 12):

34 https://www.companiesintheuk.co.uk/director/15485497/diego-candolo.  
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“(…)  Que  reconhece  DANIELA  FIGUEIREDO  NEVES  DINIZ (CPF
043.023.567-40) (Fotos em anexo) como uma das pessoas que recebiam
recursos  na  Rua  Macedo  Sobrinho,  65,  Humaitá,  referentes  ao  cliente
ZORRO. (...)”

As suspeitas  são reforçadas pelo  fato de igualmente  integrar  o  quadro

societário da  HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. o lobista FERNANDO

ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES  (CPF  490.187.015-72),  conhecido  como  “FERNANDO

BAIANO”.

De acordo com pesquisa livre na internet, “FERNANDO BAIANO” recebia

dinheiro em espécie do “doleiro”  ALBERTO YOUSSEF exatamente em uma sala que

mantinha na Rua Macedo Sobrinho, n.º 65, Humaitá35.

O  vínculo  entre  DANIELA FIGUEIREDO  NEVES  DINIZ  e  FERNANDO

BAIANO  foi  comprovada  pela  procuração  outorgada  pelo  último,  conforme  cópia

fornecida ao MPF pelo 15º Ofício de Notas (DOC. N.º13).

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

CANDOLO se deu em 23/08/2006 e sua última transferência se deu em 28/10/2015.

35https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/o-que-fernando-baiano-tem-ver-com-prisoes-de-hoje.html  .
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Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

23/08/2006  até 28/10/2015,  DIEGO  RENZO  CANDOLO  e DANIELA  FIGUEIREDO

NEVES  DINIZ,  além  de  outros  indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem  denunciados

oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em

comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,

pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros,

crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos

financeiros  auferidos  desses crimes,  estando,  portanto,  todos incursos nas penas do

artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.9 – DA ATUAÇÃO DE WU-YU SHENG (“MOLLEJA”), CLAUDIA MITIKO EBIHARA,

LÍGIA MARTINS  LOPES  DA SILVA E  CARLOS  ALBERTO  LOPES  CAETANO NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º

0060662-28.2018.4.02.5101),  WU YU SHENG, identificado no sistema de controle dos

“doleiros” por meio dos codinomes “PAULO CHINA” e “MOLLEJA”, é um dos principais

fornecedores  de  reais  em  espécie  no  Brasil,  tendo  “comprado”  dos  colaboradores

aproximadamente  USD  99.000.000,00  36  ,   no  período  de  2011  a  2014,  e  USD

36 Conforme registro na conta “PAULO CHINA”.
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111.000.000,0037,  no período de 2014 a 2016,  fornecendo, em contrapartida, reais no

Brasil,  conforme reconhecido por  VINICIUS CLARET no Anexo 45 do seu acordo de

colaboração premiada (autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14).

Apesar de os colaboradores não conhecerem o real nome do supracitado

doleiro,  pois  ele  foi  apresentado como “LEONARDO” e  era  identificado  por  meio  de

codinomes,  CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET reconheceram o requerido por

meio de registro fotográfico referente à pessoa de WU YU SHENG.

Antes  mesmo de  se  utilizar  dos  serviços  de  TONY e  JUCA,  WU  YU

SHENG já atuava como operador financeiro da ODEBRECHT mediante o fornecimento

de reais em espécie, sendo conhecido como “DRAGÃO” no sistema Drousys (sistema de

informática responsável pelo gerenciamento do pagamento de vantagens indevidas pelo

“Setor de Operações Estruturadas” da empresa).

Apesar de ser um grande fornecedor de reais em espécie, o denunciado

não  tinha  a  mesma estrutura  dos  colaboradores  para  fazer  a  logística  de  custódia,

transporte e liquidação de reais, inciando suas atividades com JUCA e TONY a partir de

20/08/2010:

“Que conheceu o cliente Chinês por meio de OLIVIO, funcionário do Setor
de Operações Estruturadas da Odebrecht;  Que OLIVIO possui  em seu
sistema o codinome de GIGOLINO; Que OLIVIO apresentou CHINÊS ao
colaborador e a VINICIUS CLARET em 2010, em Montevidéu no Uruguai;
Que OLIVIO apresentou CHINÊS com o nome de “LEONARDO”; Que a
ODEBRECHT já possuía CHINÊS como cliente, mas não tinha esrutrura
para fazer a logística de custódia, transporte e liquidação de reais; Que
CHINÊS  era  um  grande  fornecedor  de  reais;  Que  as  operações  com
CHINÊS se iniciaram em 20/08/2010; Que no sistema ST do colaborador o
cliente  CHINÊS  possuiu  dois  codinomes  ao  longo  do  tempo;  Que  o
primeiro  cadastro  foi  com  o  codinome  “PAULO  CHINA”;  Que,
posteriormente, o codinome foi alterado para “MOJELLA” (…) (CLAUDIO
BARBOZA -  Termo de colaboração referente ao Anexo 45 – autos n.º
0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14)”.

37 Conforme registro na conta “MOLLEJA”.
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“Que  conheceu  o  MOLLEJA  através  de  MARCELO  RODRIGUES  e
OLÍVIO  RODRIGUES  JUNIOR,  operadores  da  ODEBRECHT  em  São
Paulo; Que começou a operar com MOLLEJA em meados de 2010; Que
MOLLEJA foi apresentado, inicialmente, como nome de PAULO CHINA;
Que,  posteriormente,  o  próprio  MOLLEJA  disse  que  seu  nome  era
LEONARDO;  Que  MOLLEJA  também  tem  o  apelido  de  DRAGÃO
CHINÊS; Que o colaborador não sabe ao certo qual o nome de MOLLEJA,
porém  tem  condição  de  reconhecê-lo;  Que  colaborador  reconhece
MOLLEJA na foto apresentada em anexo; Que a foto apresentada refere-
se  a  pessoa  de  WU  YU  SHENG,  conforme  registros  oficiais;   Que
MOLLEJA operava no Drousys como DRAGÃO e nas contas do sistema
ST e Bankdrop como PAULO CHINA e depois MOLLEJA; Que consta o
registro de ambas as contas (PAULO CHINA e MOLLEJA) no sistema do
ST e Bankdrop;(…)” (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente
ao Anexo 45 – autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14)”.

Destaca-se  que,  no  âmbito  da  23ª  Fase  da  Operação  Lava  Jato  em

Curitiba  (“Acarajé),  foi  localizado  com  a  funcionária  MARIA  LÚCIA  GUIMARÃES

TAVARES, da construtora ODEBRECHT, material que demonstrava a existência de uma

contabilidade paralela na empresa.

Dentre  o  material  apreendido,  foram  encontrados  e-mails  de  ÂNGELA

PALMEIRA  para  MARIA  LÚCIA  contendo  planilhas  com  codinomes  operadores

financeiros,  como,  por  exemplo,  “DRAGÃO”,  que,  como  acima  demonstrado,  era  o

codinome utilizado por WU YU SHENG em suas operações com a ODEBRECHT38.

Conforme  revelado  pelo  colaborador  VINICIUS  VEIGA  BORIN39,  que

trabalhava como de agente do mercado financeiro e responsável pelos bancos Antígua

Overseas Bank (AOB) e Meinl Bank (Antígua), onde a ODEBRECHT possuía contas, as

ordens de pagamentos eram transmitidas por intermédio dos sistemas “MyWebDay”40 e

“Drousys”41, que funcionavam com codinomes e senhas pessoais.

38 Material  disponível  em  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/03/1_REPRESENTACAO_BUSCA1-1.pdf. 
39 Acordo de Colaboração homologado pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba nos autos nº
5029481-61.2016.404.7000.
40 Alimentação e controle dos dados financeiros relativos à contabilidade paralela.
41 Comunicação entre os envolvidos nas transações.
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Por  meio  do seu  Termo de Colaboração  n.º  01 (DOC.  N.º  15), cujo  o

compartilhamento foi autorizado pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba nos autos

n.º  5018036-75.2018.4.04.7000/PR,  VINICIUS  VEIGA BORIN afirmou  que,  dentre  os

responsáveis por fazer as entregas de dinheiro em espécie no Brasil para a construtora,

estava um chinês apelidado de “DRAGÃO”, cujo o nome era WU YU SHENG:

“(…) as denominadas operações “Kibe”, “Dragão”, etc. referem-se, ao que
sabe, ao fornecimento de dinheiro (reais) no Brasil. Então, OLÍVIO fazia
uma transferência para a conta de TACLA e este, por sua vez, transferia
para uma das 4 contas de um chinês denominado Wu-Yu Sheng, cujas
contas eram All Team (aberta, US$ 23.000), Ample Power Ltd (encerrada),
Power Harvest International Ltd. (encerrada), Swen R2 Ltd (aberta, com
saldo  de  US$  266.000)  (“Operação  Dragão”),  KTJW  Investments  Ltd.
(conta encerrada) sendo que este entregava o dinheiro no Brasil a quem
fosse determinado; Que o referido chinês residia em São Paulo e foi no
escritório do depoente algumas vezes; Que esse Chinês foi apresentado
ao  pessoal  da  ODEBRECHT  (LUIZ  EDUARDO  e  MIGLIACCIO)  por
OLÍVIO, mas quem conhecia WU-YU era MARCELO RODRIGUES, pois
teriam estudado juntos possivelmente na faculdade (de administração de
empresas); Que após a operação Lava Jato, mais especificamente no ano
de 2015, WU-YU deixou o Brasil e foi residir na Florida/EUA, acreditando
que tal fato decorreu das investigações brasileiras; Que no Brasil WUYU
tinha  as  atividades  relacionadas  a  trading  e  sua  família  tinha
supermercado; Que WU-YU contou ao depoente que “fazia dinheiro” com
os lojistas chineses da região da 25 de Março em São Paulo/SP; (...)”

MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI, que trabalhava com VINICIUS

VEIGA BORIN e também celebrou acordo de colaboração com o MPF42,  ratificou as

informações prestadas por VINICIUS e destacou que (DOC. N.º 16):

“(…)  já  fez  operações  com  o  doleiro  apelidado  de  “Dragão”  (WU-HU
SHENG),  com o  fim  de  trazer  dinheiro  para  o  Brasil;  Que  fazia  estas
transações  via  DROUSYS,  sendo  que  o  nickname  do  Dragão  era
'bmw135'

O empresário e colaborador OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, que atuou na

intermediação dos pagamentos ilícitos da ODEBRECHT, controlando as contas bancárias

da  empresa,  igualmente  reconheceu  a  atuação  de  WU  YU  SHENG  como  doleiro

42 Acordo de Colaboração homologado pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba nos autos nº
5029481-61.2016.404.7000
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responsável  pelo  fornecimento  de  recursos  em  espécie  (DOC.  N.º  17),  tendo  sido

apresentado a ele pelo seu irmão MARCELO RODRIGUES:

“(…) Fui assessorado por MARCO BILINSKI. Eu solicitei  o nome desta
pessoa para o chinês WU YU, pessoa que eu conheci por ter estudado
com meu irmão MARCELO RODRIGUES. Creio que a documentação de
transferência  tenha  sido anexada às  contas  bancárias,  mas não  tenho
certeza disso. Eu apresentei  WU YU para FERNANDO MIGLIACCIO, em
um  almoço  há  muitos  anos  atrás,  possivelmente  em  2010,  que
posteriormente  apresentou  a  RODRIGO  TACLA  DURAN  para
operacionalizar a parte de reais no Brasil. (…)
(…) Lembro que pedi ao meu irmão, MARCELO, que acompanhasse WU
YU  ao  Uruguai  para  que  ele  conhecesse  JUCA e  fizessem  negócios
juntos, mas não me lembro que ano foi isso. (…) A conta do WUYU, era a
SWEN,  no  MEINL BANK.  Ele  era  conhecido como DRAGÃO e depois
mudaram os nomes no sistema, passou a ser ROBALO.

MARCELO RODRIGUES, que auxiliou  OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR no

gerenciamento das contas no exterior, ratificou as informações do seu irmão (DOC. N.º

18).

A  maioria  das  operações  do  cliente  “CHINÊS”  com  JUCA  e  TONY

consistia  na “compra” de dólares,  ou seja,  os colaboradores transferiam dólares para

uma conta indicada pelo denunciado no exterior e, em contrapartida, recebiam reais no

Brasil. 

A partir de 2016, ele passou a fornecer cheques e realizar TEDs e, diante

do  alto  volume  de  operações,  foi  necessário  criar  uma  subconta  para  registrar  as

operações efetivamente concretizadas:

“(…) Que MOJELLA tem apenas um tipo de operação: comprar dólares do
colaborador  no  exterior,  fornecendo  reais  em  espécie  no  Brasil;  Que
MOJELLA é sediado em São Paulo/SP; Que a operação de MOJELLA,
inicialmente, era feita 100% em espécie; Que, posteriormente, em 2016,
MOJELLA passou a dar cheques e TEDs para o colaborador;  Que tais
transações estão cadastradas sob o codinome MOJELLA/CH (cheques)
ou MOJELLATED (TED); Que as operações com MOJELLA eram muito
grandes;  Que,  em razão  disso,  o  colaborador  criou  uma sub-conta  de

165/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

nome MOJELLAPEN para selecionar as operações que realmente foram
concretizadas; Que todas as transações em dólares eram colocadas em
MOJELLAPEN  e,  assim  que  eram  confirmadas,  transferiam  o  dinheiro
para  a  conta  MOJELLA;  (...)”  (CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de
colaboração  referente  ao  Anexo  45  –  autos  n.º  0502688-
73.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 14)”.

“(…)  Que  LUIS  EDUARDO,  operador  e  colaborador  da  ODEBRECHT,
comentou com o colaborador que MOLLEJA operava para a ODEBRECHT
e  ofertou  a  oportunidade  de  operar  com  o  colaborador;  Que  a
ODEBRECHT utilizava-se de vários operadores;  Que MOLLEJA tinha o
perfil de comprador de dólares dos colaboradores; Que MOLLEJA sempre
tinha dinheiro em espécie na cidade de São Paulo para comprar dólares;
Que  os  colaboradores  realizavam  transferências  bancárias  em  dólares
(dólar  cabo)  para  contas  indicadas  por  MOLLEJA;  (…) (VINICIUS
CLARET  -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  45  –  autos  n.º
0502688-73.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 14).

A  atuação  do  “CHINÊS”  como  fornecedor  de  recursos  em  espécie

permaneceu  mesmo  após  o  encerramento  das  atividades  de  dólar  paralelo  com  a

ODEBRECHT e o fim da parceria entre TONY e JUCA, em 2015.

Com efeito, VINICIUS CLARET relata que “CHINÊS” teria se mudado para

Miami assim que as operações da Lava Jato se iniciaram, mas, ainda assim, continuou

utilizando os  serviços  de dólar-cabo do colaborador  que eram prestados,  a  partir  de

2015,  de  forma  autônoma.  Os  reais  fornecidos  pelo  “CHINÊS”  eram  utilizados  por

VINICIUS CLARET para a repatriação ilícita de dólares acumulados no exterior:

“(…)  Que  cabe  ressaltar  que  o  colaborador  saiu  da  sociedade  com
CLÁUDIO  em  outubro  de  2015  e  sabe  informar  que  a  operação  com
MOLLEJA continuou a ser realizada, pois aparece registro no sistema ST
e Bankdrop; Que MOLLEJA, após a saída do colaborador da sociedade
em  outubro  de  2015,  solicitou  que  o  colaborador  fizesse  algumas
operações  de  dólar  cabo  de  forma  autônoma,  assim  foi  feito  pelo
colaborador;  Que  essas  operações  não  estão  registradas  no  sistema
apresentado, pois era negócio autônomo do colaborador e esse não tem
registro dela;

(…)
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Que após a  suspensão  das  negociações  de  dólares  da ODEBRECHT,
MOLLEJA passou a comprar dólares do colaborador e esse utilizava os
reais  para  pagar  a  repatriação  de  valores  de  pessoas  que  desejavam
internalizar no Brasil  os dólares acumulados no exterior  e não queriam
pagar  impostos;  (…) (VINICIUS  CLARET –  Termo  de  colaboração
referente ao Anexo 45 – autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º
14).

Já CLAUDIO BARBOZA destacou que se encontrou com WU YU SHENG

em Miami, em 2016, ratificando que ele continuava com suas operações mesmo a saída

do país. Ademais, antes da prisão do colaborador, este teria recebido do “CHINÊS”  R$

499.950,00 e R$ 300.000,00,  nos dias  23/01/2017 e 03/02/2017, respectivamente, por

meio de seus funcionários, em São Paulo:

“(…) Que WU YU SHENG se mudou para Miami após a deflagração da
Operação Lava Jato; Que o colaborador já se encontrou em Miami com
WU YU, na Semana Santa de 2016; Que apesar de ter se mudado para
Miami, WU YU continuou as suas operações; (...) Que, recentemente, logo
antes da sua prisão, em 23/01/2017 e 03/02/2017, o colaborador recebeu,
por meio de seus funcionários em São Paulo, dinheiro em uma de suas
salas que possui controle de acesso; Que por meio do controle de acesso
será possível identificar o portador de WU YU; Que a primeira entrega foi
de R$ 499.950,00 e a segunda de R$ 300.000,00; Que no sistema do
colaborador  tais  transações  estão  registradas  como  C/FARIA;  Que
“C/FARIA”  é  codinome  para  “caixa  forte”  na  “Av.  Faria  Lima”;  Que  o
endereço da citada sala é Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 5º andar,
sala 526;(...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao
Anexo 45 – autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14).

Para  recebimento  dos  dólares,  WU YU SHENG  se utilizava  de  contas

bancárias  de  diversas  empresas  asiáticas  mantidas  perante  instituições  financeiras

localizadas em Hong Kong, com exceção da conta no Meinl Bank:

“(…)  Que MOJELLA não  tinha  contas  de  terceiros;  Que  as  contas  de
MOJELLA eram  todas  em  seu  nome;  Que  o  colaborador  considerava
MOJELLA como um doleiro do mercado asiático; Que MOJELLA utilizava
as seguintes contas para recebimento dos recursos em dólares: PRIME
CHEER LIMITED, no Hang Seng Bank, em Hong Kong, nº da conta: 788
484 061 883;  ACE TARGET LIMITED,  no Hang Seng Bank,  em Hong
Kong, nº da conta: 788 408 037 883; ALL TEAM, no Hang Seng Bank, em
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Hong Kong, nº da conta: 788 390 169 883; ULTRA SKY CORPORATION
LIMITED, no Hang Seng Bank, em Hong Kong, nº da conta: 788 408 045
883;  SWEN R2 LIMITED,  no  Banco  Hong Kong  and  Shangai  Banking
Corp, nº da conta: 053 255 998 838; SHIHANG TRADE CO. LIMITED, no
Agricultural Bank of China, em Zhejiang na China, nº da conta: 192 480
140 484 020 05; AMPLE POWER LIMITED, no Meinl Bank, na Áustria, nº
da conta:  244 045;  WIN CHAMP DEVELOPMENT LIMITED,  no Banco
Hong Kong and Shangai Banking Corp, em Hong Kong, nº da conta: 053
343 000 838;  POWER HARVEST INTERNATIONAL LIMITED, no Hang
Seng  Bank,  em  Hong  Kong,  nº  da  conta:  788  358  174  883;  UNITED
EXPRESS INTERNATIONAL LIMITED,  no  Hang  Seng  Bank,  em Hong
Kong, nº da conta: 788 353 166 883; SHAOXING BOYA UMBRELLA CO.
LTD, no Bank of China, na China, nº da conta 870 017 408 608 023 014
(…) (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 45
– autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101)(DOC. N.º 14).

As  empresas  supracitadas  também  passaram  a  receber  recursos  de

outros  clientes  dos  colaboradores  (casamento  de  operações)  e,  em contrapartida,  o

“CHINÊS” entregava reais em espécie:

“(…) Que quando a ODEBRECHT parou de operar, MOLLEJA passou a
operar  por  contas  de  empresas  exportadoras  da  China;  Que  essas
empresas  passaram  a  receber  ordem  de  transferência  diretamente  de
clientes dos colaboradores; Que, em contrapartida MOLLEJA, entregava
reais  no  Brasil  para  os  colaboradores;  Que  o  lucro  dos  colaboradores
decorria da taxa cobrada em cada transação (…)  (VINICIUS CLARET -
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  45  –  autos  n.º  0502688-
73.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 14)”.

Quanto à logística utilizada para entrega dos recursos, os colaboradores

esclareceram que WU YU SHENG sempre pedia que os recursos fossem recolhidos em

São  Paulo,  o  que  era  feito  por  meio  da  transportadora  de  valores  chamada

TRANSNACIONAL.

Após sofrer um assalto, “CHINÊS” parou de ter um endereço fixo e fazia

as entregas em hotéis ou salas alugadas pelos colaboradores, em São Paulo, obtendo

lucro a partir da taxa de câmbio utilizada para “venda” dos dólares:

“(…)  Que MOJELLA sempre  pedia  para  que  o  recolhimento  dos  reais
fosse feito em São Paulo na Rua Barata Ribeiro; Que os recolhimentos
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eram  feitos  por  meio  de  uma  transportadora  de  valores  chamada
TRANSNACIONAL;  Que  a  TRANS  NACIONAL  foi  apresentada  ao
colaborador  pela  TRANSEXPERT;  Que em certa ocasião MOJELLA foi
assaltado  e,  a  partir  daí,  parou  de  ter  um endereço  fixo;  Que,  então,
MOJELLA passou a fazer as entregas para o colaborador em hotéis ou
salas alugadas em prédios comerciais; Que as operações com MOJELLA
continuaram até a prisão do colaborador; Que a partir do momento que se
iniciaram as operações com cheques,  MOJELLA passou a  entregar  os
cheques ao colaborador em salas que o mesmo indicava; Que MOJELLA
lucrava com a taxa de câmbio;”  (…)  (CLAUDIO BARBOZA -  Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  45  –  autos  n.º  0502688-
73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14).

O funcionário dos colaboradores responsável pela entrega e recebimento

de  valores,  além da  locação  de  salas  em nome de  terceiros,  WALTER MESQUITA,

confirmou as operações realizadas com WU YU SHENG, afirmando que a frequência da

entrega  de  recursos  já  chegou  a  ser  diária  e  os  valores  giravam  em  torno  de  R$

1.000.000,00.

Ainda de acordo com WALTER MESQUITA, a entrega dos reais no Brasil

se  dava  no  escritório  dos  colaboradores  em  São  Paulo  e  WU YU SHENG enviava

emissários de sua confiança, identificados como CLAUDIA, LÍGIA e CARLOS:

“(…) QUE conheceu PAULO CHINA, apresentado por CLAUDIO, no lobby
do Hotel Meliá Jardim Europa; QUE somente o encontrou nessa ocasião;
QUE, inicialmente, a conta chamava-se PAULO CHINA, depois, passou a
se chamar MOLLEJA; QUE os portadores de PAULO CHINA/MOLLEJA
buscavam cheques e entregavam dinheiro no escritório do colaborador em
São Paulo; QUE a frequência era quase diária, em certas épocas; QUE os
valores giravam em torno de 1 milhão de reais ou, às vezes, mais; QUE os
portadores de MOLLEJA eram sempre os mesmos, com mais frequência
CLAUDIA e LIGIA e, eventualmente,  CARLOS; QUE, indagada por seu
advogado,  se  já  havia  buscado  valores  nos  endereços  de  PAULO
CHINA/MOLLEJA respondeu que sim, que no começo das operações era
no endereço da Avenida Paulista. (...)”  (WALTER MESQUITA - Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  45  –  autos  n.º  0502688-
73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14).

A partir  da  análise  dos  registros  de  controle  de  acesso  dos  edifícios

utilizados por VINÍCIUS e CLÁUDIO e seus ex-funcionários para recebimento, custódia e
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pagamento dos recursos utilizados em suas operações ilícitas obtidos na cautelar  de

busca  e  apreensão  autuada  sob  o  número  0032358-19.2018.4.02.5101,  chamou  a

atenção  a  alta  frequência  com  que  CLAUDIA MITIKO  EBIHARA DA COSTA (CPF

306.643.218-10), LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA (CPF 358.304.828-86) e CARLOS

ALBERTO LOPES CAETANO (CPF 146.625.998-14) compareciam aos edifícios.

Com  efeito,  em  cumprimento  ao  mandado  expedido  nos  autos  n.º

0032358-19.2018.4.02.5101  foram extraídos  os  registros  de  entrada  e  de  saída  dos

visitantes da A. J. COBRANÇAS, empresa que os colaboradores utilizavam para alugar

as salas comerciais sem despertar suspeitas.

No que tange aos registros de acesso ao Condomínio Edifício Seculum,

localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, constam os seguintes registros de

entrada e saída de CLAUDIA MITIKO EBIHARA DA COSTA,  LÍGIA MARTINS LOPES

DA SILVA e CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO:

REPRESENTADO NÚMERO DE
VISITAS

PERÍODO

CLAUDIA MITIKO
EBIHARA DA

COSTA

271 04/01/2016 a
28/10/2016

LÍGIA MARTINS
LOPES DA SILVA

391 03/12/2014 a
24/10/2016

CARLOS ALBERTO
LOPES CAETANO

298 05/11/2014 a
27/10/2016
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Por meio de depoimento complementar prestado ao MPF, o ex-funcionário

dos “doleiros”  WALTER MESQUITA  reconheceu,  a partir  das fotos apresentadas, que

CLAUDIA MITIKO EBIHARA DA COSTA e  LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA eram

portadoras de WU YU SHENG:

“(…)  Que  reconhece  nesse  momento,  a  partir  das  fotos  apresentadas
neste ato, as pessoas de CLAUDIA MITIKO EBIHARA DA COSTA (CPF
306.643.218-10) e LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA (CPF 358.304.828-
86) como  sendo  portadoras  do  doleiro  WU YU SHENG,  de  codinome
“MOJELLA”” 

Ainda quanto CLAUDIA MITIKO EBIHARA DA COSTA e LÍGIA MARTINS

LOPES DA SILVA os registros de acesso ao edifício São Luiz Gonzaga, localizado na

Avenida  Paulista,  2300,  Andar  Pilotis,  Centro,  São  Paulo,  também  utilizado  pelos

colaboradores,  indicaram a  visita  de  ambas as  representadas,  com destaque para  a

intensa presença de CLAUDIA DA COSTA.
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Oportuno destacar que o registro da última visita que as representadas

fizeram ao aludido edifício data do ano de 2017, ou seja, quando ocorreu a prisão dos

doleiros “JUCA” e “TONY”:

O acesso ao sigilo  telemático do e-mail  “gregorioap_123@hotmail.com”

autorizado  por  esse  d.  Juízo  nos  autos  da  cautelar  n.º  0502776-14.2018.4.02.5101

confirmou que os denunciados efetivamente trabalhavam para WU YU SHENG.

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme  as  telas  abaixo,  a  data  de  cadastro  do  primeiro  codinome

utilizado por WU YU se deu em 20/08/2010 (PAULOCHINA) e a última transferência se

deu em 10/02/2017 (MOLLEJA) (dias antes da prisão dos colaboradores).
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Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

20/08/2010  até  10/02/2017,  WU-YU  SHENG,  CLAUDIA  MITIKO  EBIHARA,  LÍGIA

MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO, além de outros

indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não

identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,

promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e

passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes,

estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º,

§ 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

173/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

4.10 – DA ATUAÇÃO DE RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e

JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º

0056944-23.2018.4.02.5101),  FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ

MELGAR,  vulgo  PACO  e  RAUL ALBERTO ZOBOLI  PEGAZZANO  eram clientes  de

CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET e  identificados no sistema de controle dos

“doleiros” por meio do codinome “JL”. 

O  codinome  utilizado  para  identificação  das  operações  envolvendo  os

doleiros  PACO  e  RAUL remete  a  outro  personagem  já  identificado  no  âmbito  da

Operação “Mãos à Obra” e que se encontra atualmente preso por ordem deste Juízo: o

doleiro  JUAN  LUÍS  BERTRAN  BITLLONCH,  que  realizou  diversas  operações  de

interesse  da  organização  criminosa,  em especial  do  colaborador  CELSO REINALDO

RAMOS JÚNIOR e do ex-Secretário Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA SILVA,

que são objeto de imputação nos autos da ação penal 0022096-10.2018.4.02.5101. 

A  sigla  JL  se  refere  às  iniciais  de  JUAN  LUÍS,  que  era  um  dos

responsáveis por efetivar operações de interesse de PACO e RAUL no Brasil.

As operações totalizaram pouco mais de 6 milhões de dólares de 2011 a

2017, sendo USD 2,6 milhões de venda de dólares a  PACO e RAUL,  USD 500 mil de

compra de dólares pelos colaboradores, além de USD 3,4 milhões de dólares em uma

operação  em  Buenos  Aires  em  uma  conta  destacada,  conforme  reconhecido  por

CLAUDIO BARBOZA e  VINICIUS CLARET  no anexo 28 do acordo de colaboração,

dedicado  a  narrar  as  operações  com  os  supracitados  clientes  (autos  n.º  0502671-

37.2018.4.02.5101).

Os denunciados PACO e RAUL são doleiros antigos no mercado, sendo

que na década de 90 já trabalhavam através da SULTOUR CÂMBIO, tendo, do mesmo
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modo sido sócios da FINAMBRÁS, e atualmente são doleiros conhecidos no Uruguai, e

trabalhavam na zona franca de Montevidéu. Inicialmente os colaboradores não tinham

relacionamento com PACO e RAUL, o que começou a se alterar a partir de 2003, quando

o colaborador CLAUDIO BARBOZA se mudou para o Uruguai. 

No  entanto,  como  relata  CLAUDIO  BARBOZA,  os  colaboradores  não

faziam  muitos  negócios  com  PACO  e  RAUL,  uma  vez  que  estes  eram  seus

“concorrentes”, isto é, tinham a mesma necessidade que os colaboradores no mercado: 

“Que PACO e RAUL são doleiros antigos do mercado; Que na década de
90 eles trabalhavam na SULTUR; Que RAUL era sócio da SULTUR; Que
não  sabe  o  nome  completo  de  cabeça  de  RAUL;  Que  PACO  é  a
abreviação  de  “FRANCISCO”  em  espanhol;  Que  também  não  sabe  o
nome completo de PACO, mas pode confirmar caso alguém indique os
seus sobrenomes; Que PACO e RAUL foram investigados na época do
BANESTADO e logo em seguida se mudaram para o Uruguai; Que PACO
e RAUL eram sócios da FINANBRÁS; Que são doleiros conhecidos no
Uruguai; Que não tinha relacionamento com PACO e RAUL, e apenas os
conhecia  por  trabalharem também no  mercado  paralelo;  Que  PACO e
RAUL se mudaram para o Uruguai no início da década de 2000 (2000-
2001);  Que  o  colaborador  se  mudou  para  aquele  país  em  2003;  Que
PACO e RAUL também desenvolviam suas atividades na zona franca de
Montevidéu;  Que,  a  partir  de  2003,  o  colaborador  começa  a  ter  mais
contato com ambos; Que o colaborador fez poucos negócios com PACO e
RAUL; Que tanto o colaborador quanto PACO e RAUL estavam sempre na
mesma “ponta”,  isto  é,  tinham  a  mesma  necessidade  no  mercado  de
comprar  reais;  Que PACO e RAUL eram concorrentes  no mercado  do
colaborador; (…)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente
ao Anexo 28 – autos n.º 0502671-37.2018.4.02.5101 – DOC. n.º 19)”.

O colaborador VINICIUS CLARET também relata que os investigados são

doleiros antigos que atuavam na compra e venda de dólar-cabo desde a década de 90, e

que eram, de certa forma, concorrentes dos colaboradores, por isso não fizeram tantas

operações:

“(…) Que conheceu PACO e RAUL na década de 90 quando entrou na
STREAM TUR; Que eles eram de uma empresa concorrente a SULTUR;
Que faziam negócios de compra e venda de dólar-cabo; Que depois no
Uruguai continuavam sendo concorrentes e faziam poucos negócios; Que
há poucos registros no sistema; Que a SULTUR acabou e PACO e RAUL
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operavam no Uruguai,  Rio de Janeiro e São Paulo,  provavelmente por
meio de outra empresa; Que eles ficavam em Montevideo(…)” ( VINICIUS
CLARET -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  28  –  autos  n.º
0502671-37.2018.4.02.5101 – DOC. n.º 19)”.

Os colaboradores ainda esclareceram que a sigla utilizada para identificar

as operações realizadas com PACO e RAUL, JL, se referida a JUAN LUIS BERTRÁN

BITLLONCH. Segundo os colaboradores,  JUAN LUIS  trabalhava com  PACO  e  RAUL

fazendo os contatos com clientes no Rio de Janeiro, não sabendo apontar se era sócio

ou funcionário dos investigados:

“(…)  Que  PACO  e  RAUL  tinham  como  codinome  no  sistema  do
colaborador a sigla JL; Que JL significa JUAN LUIS, e foi alvo de prisão na
Operação “Mãos à  Obra”;  Que não  sabe se JUAN LUIS era  sócio  ou
funcionário de PACO e RAUL, mas era a pessoa responsável por fazer os
contatos  com  clientes  do  Rio  de  Janeiro;  (…)”(CLAUDIO  BARBOZA-
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  28  –  autos  n.º  0502671-
37.2018.4.02.5101 – DOC. n.º 19)”.

“(…) Que acredita que PACO e RAUL são sócios do JUAN LUIS; Que eles
são uruguaios; Que FLAVIO apresentou JUAN LUIS ao colaborador como
sócio  de RAUL e PACO;  Que conhece apenas a  Casa e  Vídeo como
cliente deles;(…)”  (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente
ao Anexo 28 – autos n.º 0502671-37.2018.4.02.5101 –DOC. n.º 19)”.

Embora  tenham  feito  poucas  operações  junto  a  PACO  e  RAUL, os

colaboradores relatam algumas operações de compra e venda de dólar-cabo e inclusive

uma operação de interesse da  ODEBRECHT realizada em Buenos Aires,  apontando

ainda que PACO e RAUL operaram no mercado paralelo até o dia da prisão de JUCA e

TONY: 

“Que PACO e RAUL fizeram algumas operações de “casamento” com
o colaborador, isto é, entrega de papel moeda por uma das partes e
transferência de valores no exterior  pela outra;  Que sob o código
JLBUA.n,  em seu sistema, há um exemplo de transação feita pelo
colaborador  com  JL:  tratava-se  da  necessidade  de  geração  de
dólares  em  papel  para  a  Odebrecht  em Buenos  Aires;  Que  nessa
transação o colaborador creditou valores no exterior a JL e este entregou
dólares em Buenos Aires; Que consta uma observação no seu sistema
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que informa que as entregas foram feitas para GABRIEL BRONSTEIN;
Que  essas  transações  para  geração  de  dólares  em Buenos  Aires
foram  feitas  em  várias  parcelas,  que  foram  ajustadas  por  TULIA
(LUCIA  TAVARES,  secretária  da  Odebrecht)  e  totalizam  montante
aproximado de USD 3.000.000,00;  Que também constam registros  de
CARLOS  ESTEVAN  PALACIO  nessas  transações,  que  estão
discriminadas  de  maneira  individualizada  em  seu  sistema;  Que,  além
dessas transações de fornecimento de USD 500.000,00 em reais, isto
é,  comprou  dólares  de  PACO  e  RAUL  e  forneceu  a  quantia
correspondente em reais no Brasil; Que o colaborador vendeu USD
2.600.000,00  para  PACO  e  RAUL  no  exterior,  recebendo  reais  no
Brasil;  Que  tais  valores  foram  recebidos  na  TRANSEXPERT,  o  que
demonstra que PACO e RAUL também eram clientes da transportadora;
Que gostaria de registrar uma transação que foi feita com PACO e RAUL,
de venda de dólares, no valor USD 1.000.000,00; Que tal transferência foi
feita  pelo  colaborador  para  conta  indicado  por  PACO  e  RAUL,  em
21/03/2013;  Que  a  conta  estava  em  nome  da  offshore  NEONEL
INTERNATIONAL LTD, no banco Union Bancaire Privée, em Genebra, na
Suíça, IBAN CH0708657201006166829, nº da conta 616 682 9; Que tal
transferência foi feita de cliente do colaborador de nome BARISON; Que o
colaborador  fez  ainda  uma  transferência  de  USD  350.000,00,  em
19/12/2012, para conta indicada por PACO e RAUL de nome da offshore
FOWNER  INVESTMENT  SA,  no  banco  PQB  da  Suíça,  IBAN
CH800866311565300001, conta corrente nº 115 565 3; (…) 
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 28 –
autos n.º 0502671-37.2018.4.02.5101 - DOC. n.º 19)”.

“Que PACO e RAUL têm a conta JL e suas derivações; Que pediu a
eles algumas vezes dólar-papel em Buenos Aires para operações da
ODEBRECHT; Que foi um pedido da ODEBRECHT; Que acredita que
essa operação não está no sistema ST; Que ao consultar o sistema
ST verificou algumas operações no valor total de 3.400.000,00 dólares
feita  em  Buenos  Aires  sob  o  código  JL/BUA;  Que  consta  no  dia
06/12/2011 pagamento realizado a pessoa chamada senhor PALACIOS no
valor  200.000,00  dólares;  Que  no  dia  24/01/2012  há  pagamento  a
CARLOS ESTEVAN PALACIO no valor de 200 mil dólares; Que acredita
que é um funcionário da ODEBRECHT; Que no mesmo dia 24/01/2012 foi
feito outro pagamento de 100 mil dólares a CARLOS ESTEVAN PALACIO;
Que conforme o sistema há pagamentos no dia 01/03/2013 a GABRIEL
BRONSTEIN no valor de 35 mil dólares e no dia 12/09/2014 no valor de
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100 mil dólares; Que o valor total foi de 3.426.000,00 dólares; Que fez
operações de compra e venda normal para entregar reais no Brasil
(…)
Que compraram deles 500 mil dólares; Que chegaram a fazer pagamentos
para contas  de PACO e RAUL no  exterior;  Que conforme consulta  ao
sistema foi pago ao Banquet Jacob Safra Monte Carlo Monaco, na conta
AKITAU  SA  de  número  25281  no  valor  de  185  mil  dólares  no  dia
07/07/2008;  Que  há  outra  conta  no  UBP  Geneve,  conta  NEONEL
INTERNATIONAL LTD, número 6166829, na qual foi depositado 1 milhão
de dólares no dia 21/03/2013; Que há outra operação no dia 24/09/09 no
valor  de 35 mil  dólares (valor  total  89.127,00 dólares) para a conta do
UNION  BANK  NA,  em  Monterrey  na  Califórnia,  conta  SANDISK
CORPORATION número 6450147581; Que há outra conta no STANDARD
CHARTRED BANK em Hong Kong em nome de HARRY CHAN AND CO
LTD número 56400280603, no valor de 60 mil dólares, no dia 23/09/2009;
Que há outra conta no BANK OF CHINA, em Xian na China, em nome de
XIAN  FAREAST  IMPORT  AND  EXPORT  CO  LTD,  número
010401000514308093001, no dia 23/09/09, no valor de 49.390,20 dólares;
Que  há  outra  conta  no  WACHOVIA BANK,  Miami,  em  nome  de  GP
BATTERY MARKETING, número 2000029437720, no valor de 76.324,49
dólares, no dia 01/10/09; Que essas contas são exemplos de clientes de
PACO e RAUL que fazem importação e exportação; Que RAUL tinha o
apelido de Jerônimo; Que não se lembra do apelido do PACO; Que não
conhece quem faz as liquidações de reais no Brasil para eles; Que até a
data em que o colaborador foi preso eles continuavam operando; (…) 
(VINICIUS CLARET -  Termo de  colaboração  referente  ao  Anexo  28  –
autos n.º 0502671-37.2018.4.02.5101– DOC. n.º 19)”.

A partir  das informações prestadas pelos colaboradores foram realizadas

pesquisas em fontes abertas e nas bases de dados disponíveis, que permitiram não só a

identificação  de  RAUL  como  sendo  RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO,  mas

também a sua relação pretérita com JUAN LUIS BERTÁN BITLLONCH.

Em  tais  pesquisas  foi  confirmada  de  imediato  a  relação  de  RAUL

PEGAZZANO e JUAN LUIS com a FINAMBRAS e com a SULTOUR (DOC. N.º 20):
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A pesquisa dos atos arquivados da FINAMBRÁS na JUCERJA permitiram

verificar  que  RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO,  JUAN  LUIS  BERTRÁN

BITLLONCH, Ricardo Alberto Sanchez Pagola e Lúcio Assoni figuraram conjuntamente

como Diretores da FINAMBRÁS por longo período na década de 90 e até pelo menos o

ano de 2003:
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Verificou-se,  ainda,  por  meio  de  pesquisas  em  fontes  abertas,  uma

publicação no Diário Oficial que demonstra que FRANCISCO JOAQUIN MUÑOZ, vulgo

PACO, é sócio de RAUL ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO e de pessoa de nome Sérgio

Nicolas Bitlloch Gomez, possivelmente parente de JUAN LUIS BERTRÁN BITLLONCH,

na empresa a seguir indicada:

A atuação de PACO, RAUL e JUAN LUIS como doleiros é corroborada não

só pelos elementos trazidos pelos colaboradores, mas também por informações obtidas

em fontes  abertas,  relatos  derivados de outras  colaborações premiadas e elementos

colhidos na Operação “Mãos à Obra”. 

Em  primeiro  lugar,  registra-se  que,  como  relatado  pelos  colaboradores,

RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO,  ao  lado  de  JUAN  LUIS  BERTRÁN

BITLLONCH, foram investigados no caso do BANESTADO, tendo sido inclusive sugerido

seu  indiciamento  na  CPI  do  Banestado.  A lista  contava  com 88  nomes  de  diversos
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doleiros conhecidos e que foram inclusive citados na colaboração de JUCA e TONY,

tendo citados em sequência os nomes dos investigados supracitados43 (DOC. N.º 21):

Por  sua  vez, FRANCISCO  JOAQUIM  EDUARDO  APARÍCIO  MUÑOZ

MELGAR",  vulgo “PACO”, também foi  citado  na  mesma oportunidade  como doleiro

envolvido no escândalo do BANESTADO, não sendo utilizado seu nome completo44:

PACO e RAUL foram ainda citados na investigação da Operação “Castelo

de Areia”, realizada do ano de 2009, sendo apontados na ação penal como os doleiros

que realizaram operações de interesse da empreiteira Camargo Corrêa45.

Recentemente,  PACO e  RAUL  foram apontados  por  executivos  da  JBS

como sendo os doleiros responsáveis pelas operações em favor as empresas do grupo,

o  que  foi  confirmado  pelo  colaborador  DEMILTON  ANTONIO  DE  CASTRO  em

depoimento prestado ao Ministério Público Federal no dia 30/05/2018 (DOC. N.º 22):

“Que  sobre  o  TEMA DOLEIROS  RAUL  E  PACO,  tem  a  dizer:  QUE
trabalha no grupo J & F há mais de quarenta anos; Que já desempenhou
várias funções ao longo desses anos, sendo a função de gerente de caixa
a sua última; Que, em razão de sua função, recebeu ordens de JOESLEY
BATISTA para efetuar pagamentos de propina a pessoas indicadas pelo
último; Que os pagamentos eram feitos ora em espécie, ora por meio de
transferências bancárias para contas indicadas pelos favorecidos, ou, por
fim,  por  meio  da  quitação  de  boletos  bancários;  Que,  em  razão  da
dificuldade de obter dinheiro em espécie para pagamento das vantagens
indevidas, o colaborador foi instruído por JOESLEY BATISTA a procurar

43 http://www.tribunapr.com.br/noticias/brasil/cpi-do-banestado-afrouxa-e-indiciamentos-frustam-expectativa/ 
44 O nome completo de PACO foi indicado no site https://www.dci.com.br/servicos/relatorio-de-mentor-acusa-
klein-e-mais-87-1.44405 
45 https://oglobo.globo.com/economia/mpf-denuncia-tres-executivos-da-camargo-correa-por-evasao-de-
divisas-lavagem-de-dinheiro-3198995 
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pessoa de nome ANTONIO MIRANDA; Que ANTONIO MIRANDA prestava
serviços ao grupo J & F na área tributária, fazendo intermediação junto à
Receita  Federal  para  liberação  de créditos  legítimos da empresa;  Que
MIRANDA, então, apresentou ao colaborador, em meados de 2008/2009,
os doleiros uruguaios PACO e RAUL; Que PACO e RAUL passaram a
fornecer  reais  em  espécie  ao  colaborador  no  Brasil  para  quitar  o
pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e outras despesas
indicadas por JOESLEY; Que para se comunicar com PACO e RAUL o
colaborador  utilizava  um  sistema  próprio,  apresentado  pelos  próprios
doleiros; Que o sistema funcionava por meio de uma VPN; Que, por meio
do sistema, o colaborador conseguia se comunicar por texto e até mesmo
por voz, emitindo ordens de pagamento aos citados doleiros; Que PACO
era identificado no sistema com o número 101 e RAUL o número 100; Que
como contraprestação aos pagamentos feitos pelos doleiros no Brasil  o
grupo J & F realizava pagamentos no exterior para contas indicadas pelos
referidos doleiros, numa típica operação dólar cabo; Que o colaborador
possui um controle de parte das operações que efetuou com os doleiros;
Que tal controle encontra-se numa planilha que ora entrega às autoridades
e que contém os registros de operações efetuadas de 2010 a 2014; Que a
planilha  encontra-se  criptografada  com  senha,  sendo  a  senha
SEGREDO123;  Que  na  planilha  é  possível  encontrar  nas  colunas  da
esquerda os nomes das pessoas/contas favorecidas e algumas descrições
dos pagamentos feitos,  com indicação de datas,  valores e números de
contas e agências bancárias; Que, por vezes, os depósitos eram feitos de
forma fracionadas em datas sequenciais; Que a partir da linha 7364, no
canto  direito  da planilha  encontra-se  uma segunda  planilha  onde  há  o
controle da “conta-corrente” que o colaborador mantinha com os doleiros
PACO e RAUL,  isto é,  sempre que os doleiros efetuavam entregas de
reais  no  Brasil  para  o  colaborador  era  lançado  registro  na  coluna  de
“CRÉDITO”, informando o valor em dólares; Que todos os valores nesta
sub-planilha  encontram-se  em dólares;  Que  como contraprestação  aos
valores  entregues  pelos  doleiros  no  Brasil  a  empresa  efetuava
pagamentos  no  exterior  para  contas  indicadas  por  eles;  Que  os
pagamentos  saíam,  em  sua  maioria,  da  conta  da  empresa  offshore
VALDARCO no Banco JULIUS BAER na Suíça;  Que a VALDARCO foi
constituída  para  recebimento  de  valores  de  pagamentos  lícitos  de
comissões de exportações das empresas do Grupo J&F; Que em 2014 o
colaborador esteve com PACO e RAUL em Montevidéu no Uruguai; Que
nesta  ocasião os doleiros  apresentaram o Banco PKB,  tendo em vista
dificuldades  em  realizar  pagamentos  com  a  conta  existente  no  Banco
JULIUS BAER, e pediram para que o colaborador abrisse conta nesse
mesmo banco; Que os doleiros indicaram pessoa de nome, salvo engano,
SERGIO  VIEIRA,  para  a  abertura  da  referida  conta;  Que  houve
inicialmente um aporte de USD 2.000.000,00; Que em 2014, em razão de
dificuldades para utilização da conta do JULIUS BAER, houve segundo
aporte na conta PKB, no valor de USD 2.332.300,00; Que o colaborador
passou para os doleiros a senha da conta no PKB e os doleiros PACO e
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RAUL foram utilizando o crédito lá existente até quitar  os débitos;  Que
PACO e RAUL eram remunerados pela taxa do spread do dólar; Que a
última vez que esteve com os doleiros PACO e RAUL foi em 2015, em
Montevideu, quando tratou do encerramento da conta junto ao PKB; Que o
colaborador  afastou-se  da  negociação  com  doleiros  e  beneficiários  de
propinas em 2015, tendo mantido suas funções na empresa até os dias
atuais; (...)”;

Durante  as  investigações  que  resultaram  na  Operação  Mãos  à  Obra,

apurou-se que o doleiro  JUAN LUIS BERTRAN,  se valendo do auxílio de um doleiro

então  identificado  apenas  como  RAUL,  e  ainda  do  contador  uruguaio  JORGE LUIS

NAVARRO CAVIGLIA, realizou diversas operações de dólar-cabo e dólar-cabo invertido

no interesse do colaborador  CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e do ex-Secretário

Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA SILVA. 

Vejamos  o  relato  do  colaborador  CELSO JÚNIOR sobre  a  atuação  de

JUAN, RAUL e JORGE NAVARRO:

“(…) Que, no entanto, ao conversar com MOZART, o mesmo lembrou-se
da  figura  do  doleiro  JUAN  LUIS  BERTRAN  BITLLONCH;  Que  foi
apresentado a JUAN LUIS por MOZART no ESCH CAFE do centro do
Rio  de  Janeiro,  em  2011;  Que,  em  contato  com  JUAN  LUIS,  foi
exposta a necessidade de geração de reais no Brasil,  e  o  mesmo
disse que não seria difícil  operacionalizar  a geração do “caixa 2”;
Que a solução apresentada por JUAN LUIS seria a seguinte: a OAS, por
meio de suas sucursais na Bolívia e Peru,  celebraria contratos fictícios
com  a  BYNKELOR e  faria  a  transferência  dos  recursos  para  a  conta
bancária desta; Que, então, o dinheiro deveria ser transferido para contas
bancárias,  também  no  exterior,  indicadas  por  JUAN  LUIS;  Que  para
justificar contabilmente as saídas de recursos da BYNKELOR para as
contas indicadas por JUAN LUIS, JORGE NAVARRO sugeriu a criação
de  empresas  “fantasmas”  em  Belize  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas
(BVI);  Que, desta forma, contabilmente, os recursos recebidos da OAS
iriam para as empresas em Belize e em BVI; Que, no entanto, os recursos
iriam na  prática  para  as  empresas indicadas  por  JUAN LUIS;  Que as
empresas  criadas  em  Belize  e  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas  foram  as
seguintes:  CYMBAL  INTERNATIONAL  CORP.  e  KOLWITE
MANAGEMENT;  Que foi utilizada, ainda, uma terceira companhia já
existente de nome FOWNER INVESTMENT (…)”  (CELSO REINALDO
RAMOS JÚNIOR - Termo de colaboração referente ao Anexo 09 – DOC.
N.º 23)”.
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“(…) Que em 2013 teve conversa com ALEXANDRE PINTO a respeito de
contas bancárias no exterior; Que em razão do grau de confiança que o
colaborador  possuía  com ALEXANDRE PINTO,  indagou  ao  mesmo se
este possuía conta; Que ALEXANDRE PINTO afirmou que não possuía,
tendo perguntado se o colaborador poderia auxiliá-lo na sua abertura; Que
o colaborador, então, procurou o doleiro JUAN LUIS BERTRAN; Que
JUAN LUIS conversou com um outro doleiro de nome “RAUL” para
providenciar  a  abertura  da  conta;  Que,  ato  contínuo,  foi  marcada
reunião no escritório do colaborador, localizado na Rua Evaristo da
Veiga nº 55, sala 1107, em 2013; Que a referida sala localiza-se em
prédio comercial  que conta com controle de acesso de visitantes;
Que, via de regra, os visitantes são cadastrados ao subir; Que, na
reunião,  estavam  presentes,  além  do  colaborador,  JUAN  LUIS,
JORGE NAVARRO, “RAUL” e ALEXANDRE PINTO; Que na reunião foi
explicado a ALEXANDRE PINTO uma forma como a empresa poderia
ser aberta (ações ao portador) 
(…)
Que possui duas gravações, que fez de livre e espontânea vontade, com
JUAN BERTRAN em que o JUAN confessa que fez a citada operação;
Que uma das gravações foi no dia 16/08/2017, por meio de Whatsapp, e
que a segunda foi feita de forma presencial no dia 29/08/2017; Que ora
junta  as  citadas  gravações  em  mídia  junto  com  sua  transcrição;  (...)”
(CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR - Termo de colaboração referente
aos Anexos 4 e 10 – DOC. N.º 24 )”.

Como relatado no depoimento supra, o colaborador efetuou uma gravação

de uma conversa com JUAN LUIS BERTRÁN BITLLONCH, na qual tratam de diversos

aspectos, inclusive de contas indicadas pelo doleiro  RAUL para as operações de dólar

cabo, sendo mencionadas ainda operações realizadas por RAUL em favor da JBS, o que

seria objeto de preocupação em razão da colaboração celebrada por executivos da JBS.

Vale transcrever trecho da conversa em que tais operações são mencionadas (DOC. N.º

25): 
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O  depoimento  citado  de CELSO  JÚNIOR  em  relação  ao  anexo  09

menciona inclusive a FOWNER INVESTMENT, offshore que foi utilizada em operações

realizadas por PACO, RAUL e JUAN junto aos colaboradores:

“(…)  Que,  no  entanto,  os  recursos  iriam na  prática  para  as  empresas
indicadas por JUAN LUIS; Que as empresas criadas em Belize e nas Ilhas
Virgens Britânicas foram as seguintes: CYMBAL INTERNATIONAL CORP.
e  KOLWITE  MANAGEMENT;  Que  foi  utilizada,  ainda,  uma  terceira
companhia já existente de nome FOWNER INVESTMENT (…)”(CELSO
REINALDO RAMOS JÚNIOR - Termo de colaboração referente ao Anexo
09 – DOC. N.º 23)”.

Que o colaborador fez ainda uma transferência de USD 350.000,00, em
19/12/2012, para conta indicada por PACO e RAUL de nome da offshore
FOWNER  INVESTMENT  SA,  no  banco  PQB  da  Suíça,  IBAN
CH800866311565300001,  conta  corrente  nº  115 565 3;  (…)  (CLAUDIO
BARBOZA  -  Termo de colaboração referente  ao Anexo 28 –  autos n.º
0502671-37.2018.4.02.5101 -DOC. N.º 19)”.

Como  prova  de  corroboração,  CELSO  JÚNIOR  apresentou  SWIFTs

detalhados das operações feitas em benefício de contas administradas por JUAN LUIS

BERTRAN  BITLLONCH  (DOC.  N.º  26),  sendo  que  várias  delas,  além  da  acima
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apontada,  envolvem  empresas  indicadas  no  sistema  dos  colaboradores  como

favorecidas nas operações de dólar cabo. 

Das empresas envolvidas nas operações de  JUAN e  RAUL com CELSO

JÚNIOR  foram  identificadas  ao  menos  5  que  também  constam  dos  sistemas  dos

colaboradores  na  conta  “JL” como  tendo  participado  de  operações  de  dólar  cabo

realizada por VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA junto a PACO, RAUL e JUAN:

FOWNER  INVESTMENT  SA;  CONAIR  FAR  EAST  LIMITED;  SHANGUAI

DAREGLOBAL  TECHNOLOGIES;  WENHZOU  JINZHOU  GROUP  INT  TRADE  e

HARRY CHAN + CO LTDA.

A partir da quebra de sigilo dos registros telefônicos dos terminais em nome

de JUAN e suas empresas deferida por este Juízo, foram identificadas ainda inúmeras

ligações  telefônicas  entre  JUAN  LUIS  e  CELSO  JÚNIOR,  através  dos  terminais

telefônicos registrados em nome das empresas EXPERTRADE, de JUAN LUIS, e CAHPI

CONSULTORIA, de CELSO JÚNIOR (DOC. N.º 27).

Em seu depoimento, o colaborador CLAUDIO BARBOZA informou que em

determinado momento CARLÃO DA LYG TUR46 passou a realizar no Brasil a liquidação

das operações de  PACO e RAUL:  “Que depois  que RAUL e PACO foram morar no

Uruguai, em 2000, desmobilizaram sua liquidação no Brasil; Que a partir disso, RAUL e

PACO passaram a utilizar  os serviços de CARLÃO da LYG TUR para realizar a sua

liquidação”. 

Nesse sentido, também com base na quebra de sigilo supramencionada,

foram  identificadas  inúmeros  contatos  telefônicos  entre  os  terminais  pertencentes  a

JUAN LUIS (EXPERTRADE) e à LYGTUR (DOC. N.º 28), o que corrobora a informação

trazida pelo colaborador.

Mais  um  elemento  totalmente  independente  daqueles  fornecidos  pelos

colaboradores confirma a atuação ilícita dos doleiros.  Como relatado por  VINICIUS e

46 Denunciado nessa mesma denúncia.
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CLAUDIO, foi realizada uma operação de grande porte junto a PACO e RAUL, no valor

de 1 milhão de dólares, depositados na conta da offshore NEONEL INTERNATIONAL

LTD:

“(…) Que gostaria de registrar uma transação que foi feita com PACO e
RAUL,  de  venda  de  dólares,  no  valor  USD  1.000.000,00;  Que  tal
transferência foi feita pelo colaborador para conta indicado por PACO e
RAUL, em 21/03/2013; Que a conta estava em nome da offshore NEONEL
INTERNATIONAL LTD, no banco Union Bancaire Privée, em Genebra, na
Suíça, IBAN CH0708657201006166829, nº da conta 616 682 9; Que tal
transferência foi feita de cliente do colaborador de nome BARISON; Que o
colaborador  fez  ainda  uma  transferência  de  USD  350.000,00,  em
19/12/2012, para conta indicada por PACO e RAUL de nome da offshore
FOWNER  INVESTMENT  SA,  no  banco  PQB  da  Suíça,  IBAN
CH800866311565300001, conta corrente nº 115 565 3; (…) 
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 28 –
autos n.º 0502671-37.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 19)”.

“Que  compraram  deles  500  mil  dólares;  Que  chegaram  a  fazer
pagamentos  para contas de PACO e RAUL no exterior;  Que conforme
consulta  ao  sistema  foi  pago  ao  Banquet  Jacob  Safra  Monte  Carlo
Monaco,  na  conta  AKITAU SA de  número  25281  no  valor  de  185  mil
dólares no dia 07/07/2008;  Que há outra conta no UBP Geneve,  conta
NEONEL INTERNATIONAL LTD, número 6166829, na qual foi depositado
1 milhão de dólares no dia 21/03/2013; (…)
(VINICIUS CLARET -  Termo de  colaboração  referente  ao  Anexo  28  –
autos n.º 0502671-27.2018.4.02.5101– DOC. N.º 19)”

A  NEONEL  INTERNATIONAL,  offshore  com  sede  nas  Ilhas  Virgens

Britânicas,  foi objeto de investigação na Operação Lava Jato em Curitiba, em razão de

transações  realizadas  pelo  operador  ZWI  SKORNICKI em  favor  dos  marqueteiros

MÔNICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA,  segundo  representação  da  Polícia  Federal

localizada em fontes abertas47. 

Segundo consignado no documento, foi realizada busca e apreensão nos

endereços  de  ZWI  SKORNICKI tendo  sido  localizado  contrato  celebrado  entre  a

47 Íntegra em http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/02/representacaobusca.pdf
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NEONEL INTERNATIONAL LTD e a empresa WINSDOR VENTURES INTERNATIONAL

INC,  que,  segundo  a  investigação,  era  administrada  por  ZWI  SKORNICKI,  com

transferência  do valor  de 1  milhão de dólares,  em 4 parcelas,  em favor  da offshore

NEONEL INTERNATIONAL. Mais um indício, portanto, do envolvimento dos denunciados

em operações ilícitas envolvendo remessas de recursos espúrios ao exterior.

De  acordo  com os  extratos  relativos  ao  codinome “JL”48 dos  sistemas

“BANKDROP” e “ST” é possível identificar as operações com PACO e RAUL. De acordo

com o extrato do “ST” na conta “JL” e variações, com exceção da conta “JLBUA.N”, que

está em separado, o valor total de “vendas” de dólares pelos colaboradores a PACO e

RAUL apenas entre 2011 e 2017 foi de  USD 2,624,132.33, enquanto as “compras” de

dólares alcançaram o valor de USD 500,000.00.

 Por sua vez, a conta “JLBUA.N” aponta transações de entrega de dólares

em Buenos Aires por  PACO e  RAUL no valor de  USD 3,426,000.00.  Assim, o total de

operações  realizadas  junto  aos  denunciados  no  período  foi  de  cerca  de  USD

6,550,132.33.

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

PACO, RAUL e JUAN LUIS se deu em 12/03/2004 e a última transferência se deu em

15/01/2016

48 Também foram utilizadas as variações “JL.N”,  “JL/BRAD”, “JL/TED”, “JL2”, “JLBUA.N”, “JLCH”, “JLDEV”,
“JLDH”, “JLDHRJ”, ‘JLDHSP”, “JLM”, “JLM.N”, “JLMTV”, “JLRJ.N”, “JLSP” e JLSP.N”.
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Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

12/03/2004 até  15/01/2016, FRANCISCO  JOAQUIM  EDUARDO  APARÍCIO  MUÑOZ

MELGAR,  vulgo  PACO, RAUL  ALBERTO  ZOBOLI  PEGAZZANO  e JUAN  LUÍS

BERTRAN  BITLLONCH, além  de  outros  indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem

denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário,

estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e

integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de,

entre outros,  crimes de corrupção ativa e passiva,  evasão de divisas e lavagem dos

recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,  estando,  portanto,  todos  incursos  nas

penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.11  –  DA PARTICIPAÇÃO  DE RONY HAMOUI  (JACINTO),  BETINA CALICHMAN,

JOYCE GOMES E MARIA DOLORES SIQUEIRA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentro  dessa  gigantesca  e  complexa  organização  criminosa,  outro

importante doleiro integrante do núcleo econômico é RONY HAMOUI, titular da “conta”

de  codinome  “JACINTO”,  perante  o  sistema  de  compensações  financeiras

operacionalizado pelos colaboradores CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET.

RONY HAMOUI, grande doleiro relacionado à comunidade judaica de São

Paulo, realizou, apenas no período de janeiro de 2008 ao final de 2015, mais de 400
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operações de dólar-cabo por  intermédio  desse sistema dos colaboradores  CLAUDIO

BARBOZA e VINICIUS CLARET, sendo responsável por promover a remessa ilícita de

pelo menos USD 55.157.888,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e cinquenta e sete

mil, oitocentos e oitenta e oito dólares) para o exterior, destinados em sua maioria

para contas na China, Hong Kong, Taiwan e Suíça, dentre outros.

Segundo informações colhidas  no anexo 56 do acordo de colaboração

premiada  em  comento  (autos  nº  0502787-43.2018.4.02.5101),  RONY  HAMOUI era

atendido frequentemente por CLAUDIO BARBOZA, que o conhecia desde a década de

90, quando operava conjuntamente com o seu pai, RAFFAELE HAMOUI, sendo ambos

clientes  da  ANTUR  TURISMO,  casa  de  câmbio  que  operava  com  câmbio  oficial  e

também com câmbio paralelo, onde os colaboradores trabalharam (DOC. N.º 29). 

RONY  HAMOUI seguiu  como  “cliente”  dos  colaboradores  na  agência

STREAM  TOUR  e  permaneceu  com  tais  atividades  mesmo  quando  CLAUDIO

BARBOZA e  VINICIUS  CLARET se  mudaram  para  o  Uruguai,  em  2003,  havendo

contatos diários para cotação de dólar pelo sistema paralelo.

Essas  informações  foram  corroboradas  pelo  relato  do  colaborador

WALTER MESQUITA, que atuava como liquidante de algumas operações de câmbio em

São Paulo e, muito embora só tivesse contato com intermediários de  RONY HAMOUI,

tinha conhecimento da “conta” onde eram registradas as operações do referido doleiro

(DOC. N.º 29).

Como já esclarecido acima, os sistemas Bankdrop e ST, entregues pelos

colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET possuem funções distintas e

complementares: enquanto o Bankdrop armazena as informações detalhadas acerca das

operações de dólar-cabo, o ST registra a movimentação e o saldo da “conta-corrente” do

doleiro perante os colaboradores, com a indicação da entrada e saída dos recursos a

cada operação, seja em dólares, seja em reais. 
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Assim é que, no sistema Bankdrop, onde constam informações desde o

ano de 2008, as operações de dólar-cabo realizadas por RONY HAMOUI, registradas em

nome das contas “RONI”, “RO” e “JACINTO”, excluídos os estornos e cancelamentos,

alcançaram a  quantia  de  USD 55.157.888,00 (cinquenta e  cinco milhões,  cento e

cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito dólares). No sistema ST, por sua vez,

constam  as  informações  da  “conta-corrente”  de  RONY  HAMOUI perante  os

colaboradores apenas no período de 2011 a 2016, indicando a movimentação de USD

17,603,180.11 (dezessete milhões, seiscentos e três mil, cento e oitenta dólares e

onze centavos), durante esses anos (DOC. N.º 08).

A maioria  das operações de  RONY HAMOUI consistia  na “compra”  de

dólares, ou seja, o doleiro entregava reais no Brasil para os colaboradores, por meio de

cheques do comércio ou dinheiro em espécie, e recebia os dólares no exterior nas contas

que indicava, atuando como operador financeiro de comerciantes da comunidade judaica

de São Paulo, dentre outros.

Também chama a atenção que, além das operações de dólar cabo, RONY

HAMOUI utilizava os serviços dos colaboradores para realizar entregas de dinheiro em

espécie (reais) na cidade do Rio de Janeiro, mediante o pagamento de uma “taxa” entre

1,5% a 2%. Nesse caso, eram feitas entregas de cheques e/ou dinheiro em espécie nos

escritórios dos colaboradores em São Paulo e indicados os endereços no Rio de Janeiro

onde as quantias deveriam ser entregues.

Além  disso,  a  evidenciar  o  entrelaçamento  dos  integrantes  dessa

organização  criminosa,  os  colaboradores  relataram  que  RONY  HAMOUI também

costumava operar com o doleiro RAUL DAVIES para promover as entregas de reais no

Rio de Janeiro:

“(…) QUE o declarante tem conhecimento de que RONY trabalhava com o
doleiro RAUL DAVIES (GILO), pois RONY comentava sobre as taxas que
DAVIES cobrava para entregas no Rio de Janeiro; QUE frequentemente
RONY solicitava passagem de recursos da conta do DAVIES para sua
conta e  vice-versa; QUE quando DAVIES reduziu  suas operações no
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mercado de câmbio, RONY passou a demandar mais dos colaboradores o
serviço de entrega de reais no Rio de Janeiro; (...)” (CLAUDIO BARBOZA
-  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  56  –  autos  n.º  0502787-
43.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 29)”.

“ (…) QUE o declarante tem conhecimento de que RONY trabalhava com
o doleiro RAUL DAVIES (GILO), pois RONY comentava sobre as taxas
que DAVIES cobrava para entregas no Rio de Janeiro, comparando as
taxas;  (…)   (VINICIUS CLARET -  Termo  de  colaboração  referente  ao
Anexo 56 – autos n.º 0502787-43.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 29)”.

Para a execução das condutas delituosas de câmbio ilegal e lavagem de

dinheiro, RONY HAMOUI contava com o auxílio de operadoras financeiras de sua estrita

confiança,  identificadas  como  sendo  BETINA LUCIA COHEN  CALICHMAN,  JOYCE

PRESLEY GOMES e MARIA DOLORES FERREIRA SIQUEIRA, as quais integraram o

núcleo operacional dessa grande organização criminosa.

BETINA CALICHMAN,  funcionária  e  braço  direito  de  RONY HAMOUI,

conhecida pelo codinome “MAGALI”,  era responsável  por  gerenciar  as operações de

dólar-cabo determinadas por RONY HAMOUI, fazendo os contatos com os interlocutores

de CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, principalmente por Skype, controlando O

fechamento  dos  valores  das  transferências  e  dos  cheques/reais  correspondentes  e

coordenando  as  atividades  das  portadoras  JOYCE  GOMES e  MARIA  DOLORES

SIQUEIRA.

Em depoimento prestado na Polícia Federal no dia 03/05/2018,  MARIA

DOLORES FERREIRA foi categórica em afirmar que o codinome MAGALI era utilizado

por  BETINA CALICHMAN,  que  era  responsável  por  controlar  os  fechamentos  das

operações (DOC. N.º 30):

(…)QUE  quem  ficava  responsável  pelo  controle  do  fechamento  das
operações era uma equipe formada pelas funcionárias GOLDA, BETINA e
ESTELA; (…) QUE o codinome “MAGALI” era usado na empresa por
BETINA CALICHAM, não tinha muita relação com ela, ela trabalhava
com  os  sócios,  a  função  dela  era  controlar  os  fechamentos  das
operações;  QUE  (…)  conheceu  LEO  CALICHMAN,  ele  sempre  ia  na
empresa, mas não trabalhava lá, não sabe o que fazia lá (…)
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De fato, a atuação de BETINA CALICHMAN (“MAGALI”) nas centenas de

operações de dólar-cabo realizadas a mando de RONY HAMOUI ao longo de décadas é

demonstrada pelos diálogos registrados no campo “Seguimiento” do Sistema Bankdrop

entregue  pelos  colaboradores  CLÁUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET,  o  qual

arquiva  as  informações  sobre  as  ordens  de  compra  e  venda  de  dólares  e  as

confirmações das transferências.

A título de exemplificação, veja-se a seguinte tela do sistema Bankdrop,

referente  a  uma  operação  de  dólar-cabo  em  que  RONY  HAMOUI comprou  USD

200.000,00,  os  quais  foram depositados  em conta  no  exterior  por  ele  indicada,  com

recursos  oriundos  da  conta  de  codinome  “MERI2”,  controlada  pelos  colaboradores

CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET:

O diálogo que consta no campo “Seguimiento” do sistema Bankdrop, na

tela  reproduzida  acima  não  deixa  dúvidas  de  que  a  funcionária  que  se  utiliza  do

codinome  MAGALI,  no  caso,  especificamente  o  endereço  de  skype  “magali.1234”,

efetivamente trata das operações de câmbio no interesse do doleiro  RONY HAMOUI.
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Confira-se a troca de mensagens arquivada no sistema, que demonstra as instruções

para a realização da operação dólar-cabo indicada na imagem acima:

22/07/2011 - PATY

JACINTO - MAGALI.1234 says:

a de 200 esta ok

acabou de me confirmar que entrou 

14/07/2011 - PATY

WC  OK

TZ  SI

SWIFT  OK

ABA  OK

WEB  OK

GOOGLE  OK

END GM  X

EMP GM  X

R. PUB  X  

PANJIVA  OK

ALIBABA  OK

P.AMARI  OK

B.DATOS  OK

IBAN  X

RTTE  X

CNPJ   X

AUT  NO POR LAS NUESTRAS, NO TIENE REMITENTE

DALMA says:

 uma coisa tem remitente do cb 200?

JACINTO - MAGALI.1234 says:

 NAO

DALMA says:

 ok 

 sem remet poderia demorar um pouquinho, mas vamos ficar com ela, so

para vc saber ok?

JACINTO - MAGALI.1234 says:
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 OK

 MAS O SITE ESTA OK

DALMA says:

 site ok sim

Além disso, a partir de análise do material obtido com a quebra telemática

autorizada  nestes  autos,  identificou-se,  no  conteúdo  da  caixa  de  e-mail

magali.1234@hotmail.com diversas  mensagens  que  demonstram  o  seu  uso  para

operações relativas  ao pagamento  de boletos,  uma das formas utilizadas por  RONY

HAMOUI para compensar as operações de dólar-cabo. 

A título de ilustração, segue a imagem a seguir, cujo assunto indica “ref bol

roni” enviada em 02/03/2017:

Também  foi  possível  localizar  uma  mensagem arquivada  em pasta  de

nome  “meus”,  uma  mensagem  sem  assunto  remetida  por  “Betina”
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(betinacalichman@hotmail.com)  para  o  endereço  magali.1234@hotmail.com em

18/07/2014, a indicar que a mesma pessoa faz uso das duas contas de e-mail:

O  mesmo  endereço  de  e-mail  (betinacalichman@hotmail.com)  foi

identificado na agenda telefônica de RONY HAMOUI:

Segundo  afirmado  por  CLÁUDIO  BARBOZA,  em  seu  depoimento

referente ao anexo 56, a operadora de RONY HAMOUI de codinome MAGALI, possuía

tão  relevante  papel  nas  operações  do  referido  doleiro  que  prosseguiu  nas  suas

atividades ilícitas a partir de 2016, mantendo a mesma conta “JACINTO”. Acrescentou,

ainda,  que MAGALI era amiga da operadora de codinome BELA, vinculada à família

MATALON, posteriormente identificada como sendo  BELLA KAYREH SKINAZI (DOC.

N.º 29):

“QUE aproximadamente no início de 2016, RONY parou de operar com os
colaboradores e quem seguiu operando a conta JACINTO foi a funcionária
de RONY, de codinome “MAGALI”;  QUE neste momento o declarante
não possui maiores informações para identificar MAGALI, mas sabe
que era uma antiga funcionária da família de RONY; QUE o declarante
já  encontrou com MAGALI  há muitos  anos,  por  volta  de 2008,  no
shopping  Higienópolis;  QUE  nessa  ocasião,  o  declarante  estava
reunido com a “BELA”,  sócia  de  MATALON,  e  cruzou com RONY,
acompanhado de seu pai na cadeira de rodas, e de MAGALI, que foi
rapidamente  apresentada  ao  colaborador;  QUE nesse  momento,  o
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declarante percebeu que “BELA” conhecia “MAGALI” pois ambas se
cumprimentaram;  QUE  mais  recentemente,  em  2016,  quando  RONY
havia encerrado suas operações, o declarante marcou um encontro com
MAGALI para ajustar as operações; QUE o encontro foi em uma cafeteria
de um posto de gasolina, provavelmente em Higienópolis;  QUE MAGALI
confirmou que iria seguir operando a conta JACINTO e pediu para
continuar os serviços de entrega de reais no Rio de Janeiro; QUE
nessa ocasião,  “MAGALI” estava acompanhada de outra funcionária de
RONY, mas o declarante não se recorda o nome, nem possui  maiores
informações  sobre  ela;  QUE o declarante  sabe  que  “MAGALI”  e  outra
funcionária de RONY iam entregar  reais  e  cheques em escritórios  dos
colaboradores em São Paulo;”

Os vínculos de  BETINA CALICHMAN com  BELLA SKINAZI49,  sócia do

doleiro  MATALON,  e  também  integrantes  desta  organização  criminosa,  foram

corroborados por informações de suas redes sociais, como demonstram as telas abaixo:

49 Também denunciada.
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Além  disso,  a  partir  da  quebra  telemática  autorizada  nos  autos  nº

0052356-70.2018.4.02.5101 foi  possível  obter  prova absolutamente independente  que

também corrobora as declarações do colaborador  CLÁUDIO BARBOZA no sentido de

que BETINA CALICHMAN prosseguiu nas atividades de câmbio ilegal e as exerce até a

atualidade.

Com efeito, nos dados armazenados na nuvem (Icloud) vinculada à conta

betinacalichman@hotmail.com foram  identificadas  fotos  do  sistema  utilizado  para

controle  das  operações  de  BETINA  CALICHMAN,  que  demonstram  os  créditos  e

débitos, bem como o saldo do cliente de codinome “Ponto”, no dia 20/04/2018, portanto,

apenas alguns dias antes da deflagração da “Operação Câmbio, Desligo”: 
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Por  sua  vez,  as  operadoras  JOYCE  GOMES e  MARIA  DOLORES

SIQUEIRA atuavam  na  ponta  do  núcleo  operacional  da  organização  criminosa,

exercendo as funções de entrega e recolhimento de cheques e dinheiro em espécie nas

salas alugadas pelos colaboradores em São Paulo.

Com efeito, a partir de pesquisas realizadas nos registros de visitantes dos

prédios  onde  os  colaboradores  possuíam  escritório  em  São  Paulo,  apreendidos  por

ordem judicial proferida nos autos nº 0032358-19.2018.4.02.5101, foi possível identificar

diversas entradas das duas portadoras, em datas que coincidem com as entregas de

cheques  ou  dinheiro  em  espécie  na  conta  “JACINTO”  registradas  no  sistema  ST,

entregue pelos colaboradores. 

De  acordo  com  as  informações  constantes  no  anexo  2  do  acordo  de

colaboração premiada, as salas alugadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, utilizadas

pelos colaboradores para a movimentação de dinheiro em espécie, cheques e boletos de

comércio eram identificadas no Sistema ST por meio de siglas (DOC. N.º 31), conforme

imagem a seguir:
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Assim, por exemplo, constam no sistema ST registros na conta JACINTO

de entregas de dinheiro nos dias 16, 19 e 26 de julho de 2012, no Edifício DACON, na Av.

Cidade Jardim, nº 400, em São Paulo, identificado com a sigla Z/DACO (DOC. N.º 08):
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Por sua vez, nos registros de acesso do Edifício DACON, na Av. Cidade

Jardim,  nº  400,  em  São  Paulo,  foi  possível  identificar  que  JOYCE e  DOLORES,

estiveram no local nas datas das referidas entregas, com a observação de visita a “Cris”,

funcionária dos colaboradores:

Também foram identificadas 25 entradas de  JOYCE PRESLEY GOMES

no  Edifício  Seculum,  na  Av.  Brigadeiro  Faria  Lima,  3144,  com indicação  de  visita  a

WALTER MESQUITA, funcionário dos colaboradores, conforme imagem a seguir:
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No mesmo Edifício Seculum, constam 37 registros de entrada de MARIA

DOLORES FERREIRA, igualmente com indicação de visita a WALTER MESQUITA:

Em outro Edifício com salas utilizadas pelos colaboradores, na Av. Paulista

nº 2300, também constam diversas entradas de JOYCE e DOLORES, confira-se:
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Vale ressaltar que os nomes de JOYCE e DOLORES também constam em

observações no Sistema ST, como portadoras do doleiro RONY HAMOUI, a exemplo da

imagem abaixo (DOC. N.º 08):

Além  disso,  em  pesquisas  nas  bases  de  dados  disponíveis  nesta

Procuradoria  da  República  foi  possível  confirmar  que  JOYCE  PRESLEY GOMES e

MARIA DOLORES  FERREIRA SIQUEIRA trabalham  há  muitos  anos  em  empresas
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controladas  por  RONY HAMOUI,  o  que  corrobora  o  vínculo  entre  os  investigados  e

confirma a titularidade da conta “JACINTO” pelo referido doleiro.

Conforme  já  narrado  nos  autos  da  medida  cautelar  nº  0052356-

70.2018.4.02.5101, RONY HAMOUI integra e administra diversas empresas relacionadas

a atividades de “factoring” e fomento mercantil, o que explica a grande quantidade de

operações de dólar-cabo liquidadas por meio de cheques do comércio, como relatado

pelos colaboradores e registrado em seus sistemas.

Segundo informações constantes nas bases de dados da Receita Federal,

RONY HAMOUI figura  nos  quadros  societários  e  como administrador  das  seguintes

empresas:  ASIA  SERVICOS  DE  COBRANCAS  EIRELI (CNPJ  15390774000143  –

Avenida Angélica, 1761, 7º andar, Higienópolis, São Paulo); ASIA ASSET GESTORA DE

RECURSOS LTDA (CNPJ 19910578000103 – Av. Angélica, 2250, 8º andar, Consolação,

São  Paulo  –  endereço  anterior:  Rua  Sergipe  475,  10º  andar,  em  2014);  FOX

FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 67617985000170 – Av. Angélica,

1761, 7º andar, cjs. 73/74, Higienópolis, São Paulo); HERMITAGE - PARTICIPACOES E

REPRESENTACOES LTDA (CNPJ  62034210000158  –  Av.  Angélica,  1761,  7º  andar,

Consolação, São Paulo);  AR3 CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP

(CNPJ 29215906000105 – Av. Angélica, 2346, conjunto 112, Consolação); AR3 CAPITAL

FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ 29009713000106 – Av. Angélica, 2248, 8º andar,

Consolação).

JOYCE PRESLEY GOMES,  por sua vez,  consta como empregada das

empresas  HERMITAGE  -  PARTICIPACOES  E  REPRESENTACOES  LTDA,  ASIA

SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI e  ASIA FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ

07667672000102),  ao  menos  desde  1992,  a  evidenciar  o  vínculo  de  confiança  com

RONY HAMOUI:
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Vale destacar que, muito embora RONY HAMOUI não conste formalmente

como sócio da empresa ASIA FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ 07667672000102),

o seu quadro societário é integrado por dois irmãos do investigado e a empresa funciona

no mesmo endereço da HERMITAGE - PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA,

em que RONY HAMOUI figura como sócio-administrador junto a outro irmão. Além disso,

consta em nome da esposa do investigado uma aeronave operada pela empresa ASIA

FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ 07667672000102), sendo robustos, portanto, os

vínculos de RONY HAMOUI com a referida empresa familiar:
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Como  se  não  bastasse,  a  relação  de  proximidade  e  confiança  restou

evidenciada  pela  localização  do  contato  telefônico  de  JOYCE na  agenda  de  RONY

HAMOUI, obtida após a quebra de seu sigilo telemático deferida nestes autos: 

Já  MARIA DOLORES FERREIRA SIQUEIRA consta  como  empregada

das mesmas empresas HERMITAGE – PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA,

ASIA SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI e ASIA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ao

menos desde o ano de 2000, consoante dados do Ministério do Trabalho e Emprego:
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Não bastassem todas essas provas, em seu depoimento perante a Polícia

Federal,  MARIA DOLORES SIQUEIRA confirmou que realizava entregas de cheques a

mando  de  JOYCE  GOMES e  também  a  acompanhava  nas  entregas  de  dinheiro,

reconhecendo, inclusive, o funcionário dos colaboradores  WALTER MESQUITA (DOC.

N.º 30), responsável por liquidar as operações em São Paulo.

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos usando os colaboradores50. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

RONY  HAMOUI,  BETINA  CALICHMAN,  JOYCE  PRESLEY e  MARIA  DOLORES

SIQUEIRA se deu em 17/04/2009 e a última transferência se deu em 05/01/2017.

50 Convém  notar  que  no  caso  de  RONY,  BETINA JOYCE  E  DOLORES,  foi  possível  comprovar
transações até, pelo menos 23 de abril de 2018, por meio de outros sistemas de movimentação paralela de
recursos,  conforme  demonstra  a  tela  reproduzida  alhures,  extraída  do  icloud  da  conta
betinacalichman@hotmail.com.
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Por  todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo  menos desde a

década  de  1990  até  03  de  maio  de  2018,  RONY HAMOUI,  BETINA CALICHMAN,

JOYCE  PRESLEY e  MARIA  DOLORES  SIQUEIRA,  além  de  outros  indivíduos  já

denunciados  ou a  serem denunciados  oportunamente  ou ainda  não identificados,  de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha

por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de

divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto,

todos incursos nas penas do art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.12.  CHAAYA  MOGHRABI (“MONZA”)  E  MARCELO  FONSECA  DE  CAMARGO

(“MARCELO GORDO”)

Dentre os comparsas dos colaboradores, está CHAAYA MOGHRABI (CPF

082.383.278-30) e MARCELO FONSECA DE CAMARGO (“MARCELO GORDO”) (CPF

077.946.688-83),  doleiros  que,  segundo  os  colaboradores,  tinham  como  principais

clientes comerciantes do comércio popular de São Paulo, principalmente da Rua 25 de

Março.

MONZA era um dos principais doleiros de São Paulo e era frequentemente

atendido por CLAUDIO BARBOZA, que o conheceu na década de 90, quando CHAAYA
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era cliente  do  Sr.  MORDKO  MESSER,  na  ANTUR TURISMO,  casa  de  câmbio  que

trabalhava com câmbio oficial e também com câmbio paralelo, e onde os colaboradores

trabalharam.

Por  volta de 2005,  com a saída do sócio CLARK SETON da empresa

ANTUR, o Colaborador CLÁUDIO passou a viajar com frequência para São Paulo e a ter

maior  relacionamento  com  CHAAYA. A relação  se intensificou  quando o  colaborador

CLAUDIO BARBOZA se mudou para o Uruguai:

“(…)  Que  conheceu  nos  anos  noventa  o  doleiro  YASHA MOGHRABI
quando  trabalhava  na  agência  da  família  Messer  (ANTUR TURISMO);
Que YASHA era um dos maiores doleiros de São Paulo; Que YASHA já
trabalhou no Banco Safra,  onde ele conseguiu uma grande carteira de
clientes; Que quando se mudou para o Uruguai (2003) e com a saída de
Clark Seton da empresa, por volta de 2005 ou 2006, passa a ter mais
gerência sobre a empresa e, com isso, passa a ter mais contato com os
doleiros, inclusive com YASHA; Que passa a viajar mais para São Paulo
para  tratar  de  logística  das  atividades;  Que se encontrou com YASHA
umas quatro vezes, sendo uma em Punta Del Leste e três vezes em São
Paulo; (...)”  (CLAUDIO BARBOZA -  Termo de colaboração referente ao
Anexo 19 – autos n.º 0502660-08.2018.4.02.5101 – (DOC. N.º 32)”.

As  informações  acima foram corroboradas  por  VINICIUS CLARET  que

tinha ciência  das  operações  e  dos  valores  que  eram  objeto  das  operações,  pois

acompanhava os negócios,  apesar de  CLÁUDIO BARBOZA lidar diretamente com os

irmãos:

“(…)  Que conhece YASHA desde os meados da década de 90, quando
estava  na  STREAM  TUR;  Que  trabalhava  na  mesa  de  câmbio  nessa
empresa e YASHA era um dos clientes; Que depois que foi para o Uruguai
continuou a trabalhar com YASHA todo o tempo; Que desde a Stream Tur
fazia dólar-cabo; Que ele é um operador; (…) (VINICIUS CLARET - Termo
de  colaboração  referente  ao  Anexo  24  –  autos  n.º  0502660-
08.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 32)”.

As  contas  de  CHAAYA  MOGHRABI  registradas  nos  sistemas

informatizados  dos  colaboradores  foram cadastradas  com os  codinomes  “MONZA”  e
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variações, tendo movimentado a surpreendente cifra de USD 239.750.000,00 (duzentos

e trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta mil dólares), entre 2011 e 2017.

Para  operacionalizar  as  entregas  de  dinheiro  em  espécie,

MONZA/YASHA contava com o auxílio de um funcionário. 

Segundo relato do colaborador CLÁUDIO BARBOZA, um dos funcionários

de MONZA, responsável por levar valores em espécie até o escritório do Colaborador era

uma pessoa de nome “MARCELO”, conhecido como “GORDO”: 

“[…]  Que, às vezes, o Colaborador buscou em indústrias de tecido, no
bairro da Mooca, dinheiro em espécie, a mando do cliente; Que é possível
identificar  a  identidade  correta  do  funcionário  de  MONZA,  chamado
MARCELO,  apelidado  como  GORDO,  o  qual  levava  os  valores  ao
escritório do Colaborador em São Paulo, a partir dos registros de entrada
no  prédio;  Que,  a  título  de  exemplo,  no  dia  14  de  julho  de  2016,  o
Colaborador recebeu R$ 513.007,61 em cheques no endereço de código
Z/DACO;  Que,  a  título  de exemplo,  o Colaborador  recebeu,  em 22 de
outubro de 2013, o valor de R$ 350.000,00 em espécie no endereço de
código C/COUTO; Que outro exemplo foi o recebimento de R$ 353.500,00
em espécie, em 22 de março de 2016, no endereço de código C/FARIA;
[...]” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 24
– autos n.º 0502660-08.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 32).

Conforme transcrito,  uma das entregas foi  realizada em 22/03/2016 no

endereço C/FARIA (Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, São Paulo/SP). 

Ao consultar a lista de visitantes (cautelar de busca e apreensão de autos

n.º  0032358-19.2018.4.02.5101)  que  ingressaram  no  edifício  no  dia  22/03/2016,  foi

identificada a pessoa de MARCELO FONSECA DE CAMARGO, RG 203873798:
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Indagado sobre a pessoa de “GORDO”, em depoimento complementar, o

Colaborador CLÁUDIO BARBOZA reconheceu a pessoa de MARCELO FONSECA DE

CAMARGO.

Assim,  as  informações  obtidas  com  a  cautelar  de  autos  n.º  0032358-

19.2018.4.02.5101 corroboram a narrativa dos colaboradores. 

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  os  denunciados

desempenhavam importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita, tendo movimentado milhões de dólares ao longo de anos, concentrando operações

de grandes clientes.

A  comunicação  entre  os  colaboradores  e  CHAAYA  MOGHRABI  era

normalmente feita por meio do aplicativo PIDGIN, onde a identidade atribuída a MONZA

era medico1818@gmail.com.

Os  dados  extraídos  do  sistema  revelam  o  enorme  volume  negociado  entre  os

colaboradores e CHAAYA MOGHRABI.
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Da análise das transações indicadas no sistema BankDrop utilizado pelos

colaboradores, é possível verificar as contas indicadas por CHAAYA MOGHRABI para o

recebimento de dólares no exterior:

FAV_NOMBRE BANCO_BENEFICIARIO BANCO_BE_ESTADO BANCO_BE_PAIS CLIENTE

SKIWAY ENTERPRISES
GROUP LIMITED

BANK OF
COMMUNICATIONS CO LTD SHANGHAI CHINA MONZA

HO JUNG SUH
BANCO BRADESCO EUROPA

S.A LUXEMBOURG LUXEMBOURG MONZA

LOTTER VENTURE LTD BARCLAYS BANK GENEVA SUÍÇA MONZA

General Universe
Investment
Corporation Banque Safdie GENEVE SUÍÇA MONZA

LISE LTD. J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. GENEVE SUÍÇA MONZA

General Universe
Investment
Corporation Banque Safdie GENEVE SUÍÇA MONZA

LOTTER VENTURE LTD
BARCLAYS BANK (SUISSE)

S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

BENDOL FINANCE
CORP 

BARCLAYS BANK (SUISSE)
S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

LOTTER VENTURE LTD
BARCLAYS BANK (SUISSE)

S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

SHONA FINANCE &
CORPORATION HSBC GENEVE SUÍÇA MONZA

LINDSOR INT LTD BANQUE AUDI GENEVE SUÍÇA MONZA

Eyesblue Ltd. CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

DIAMOND
MOUNTAIN COMPANY

INC UNION BANCAIRE PRIVEE GENEVE SUÍÇA MONZA

Eyesblue Ltd. CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

LINDSOR INT LTD BANQUE AUDI GENEVE SUÍÇA MONZA

Eyesblue Ltd. CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

DAVID DAYAN
Banque Jacob Safra ( Suisse

) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

Eyesblue Ltd. CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

LINDSOR INT LTD BANQUE AUDI GENEVE SUÍÇA MONZA

TOPEQ UNION BANCAIRE PRIVEE GENEVE SUÍÇA MONZA

BRIGHT GROUP CORP. CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

LINDSOR INT LTD BANQUE AUDI GENEVE SUÍÇA MONZA

ZIPPY ENTREPRISES
GROUP SA UNION BANCAIRE PRIVEE GENEVE SUÍÇA MONZA
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SUNLIGHT INT
DEVELOPMENT INC HSBC GENEVE SUÍÇA MONZA

SUNLIGHT INT
DEVELOPMENT INC HSBC GENEVE SUÍÇA MONZA

THAROS INT CORP CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

TULL INVEST CORP CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

NORBEX INC UNION BANCAIRE PRIVEE GENEVE SUÍÇA MONZA

SHLOMO LTD CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

DOLORES KALLOSSIE CREDIT AGRICOLE GENEVE SUÍÇA MONZA

CHUL HONG KIM
BANK J. SAFRA SARASIN

LTD BASLE SUÍÇA MONZA

OCEAN CLAKE IDB(SWISS)BANK LTD GENEVA SUÍÇA MONZA

PICOLLI DOMENICO
ANTONIO

BANQUE HOTTINGER ET CIE
SA ZURICH SUÍÇA MONZA

MARCO OBBENS UBS AG (HEAD OFFICE) ZURICH SUÍÇA MONZA

SPARTS TELECOM LTD
BANK JACOB SAFRA

(SUISSE) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

NESER LTD
CREDIT AGRICOLE (SUIISE)

SA GENEVA SUÍÇA MONZA

CHUL HONG KIM
BANK J. SAFRA SARASIN

LTD BASLE SUÍÇA MONZA

ALMANDA
INVESTMENTS INC

BANK JULIUS BAER AND
CO.LTD., ZURICH ZURICH SUÍÇA MONZA

SPARTS TELECOM LTD
BANK JACOB SAFRA

(SUISSE) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

TREMONT
COMMODITIES
TRADING LTD

BANQUE JACOB SAFRA
( SUISSE ) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

THAROS INT CORP
Banque Jacob Safra ( Suisse

) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

WEXFORD ASSETS SA 
Banque Jacob Safra ( Suisse

) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

BETHEL VENTURES
CORPORATION UNION BANCAIRE PRIVEE GENEVA SUÍÇA MONZA

K&L HAKKA
INTERNATIONAL CO.

Banque Jacob Safra ( Suisse
) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

CANULI INVEST INC
BANK JACOB SAFRA

(SUISSE) SUÍÇA MONZA

K&L HAKKA
INTERNATIONAL CO.

Banque Jacob Safra ( Suisse
) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

TREMONT
COMMODITIES
TRADING LTD

BANQUE JACOB SAFRA
( SUISSE ) S.A. GENEVA SUÍÇA MONZA

GIOVANNI PICOLLI
LIECHTENSTEINISCHE

LANDESBANK (SCHWEIZ) ZURICH SUÍÇA MONZA

OCEAN CLAKE IDB(SWISS)BANK LTD GENEVA SUÍÇA MONZA
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UNIVERSO LTD. BANQUE CRAMER ET CIE SA GENEVA SUÍÇA MONZA

OCEAN CLAKE IDB(SWISS)BANK LTD GENEVA SUÍÇA MONZA

DOMENICO PICOLLI
LIECHTENSTEINISCHE

LANDESBANK (SCHWEIZ) ZURICH SUÍÇA MONZA

BUM CHUL PARK EFG BANK ZURICH SUÍÇA MONZA

ALMANDA
INVESTMENTS INC

BANK JULIUS BAER AND
CO.LTD., ZURICH LUGANO SUÍÇA MONZA

ROSMARINO LTD.
BANK MORGAN STANLEY

AG ZURICH SUÍÇA MONZA

DINGESS
MANAGEMENT LTD

BANK MORGAN STANLEY
AG ZURICH SUÍÇA MONZA

GREAT FALLS II LTD 
BANK MORGAN STANLEY

AG ZURICH SUÍÇA MONZA

JOSÉ SERRANO
JÚNIOR 

JPMORGAN CHASE BANK,
N.A. NEW YORK USA MONZA

BSI AG LUGANO UBS AG NEW YORK USA MONZA

Há, portanto, provas robustas de que CHAAYA MOGHRABI e MARCELO

FONSECA DE CAMARGO praticaram crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro

e corrupção, tendo integrado a organização criminosa da qual  CLAUDIO BARBOZA e

VINICIUS CLARET participavam, e contribuído para o cometimento de crimes em favor

da organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

CHAAYA MOGHRABI e MARCELO FONSECA DE CAMARGO se deu em 08/06/2006 e

a última transferência se deu em 06/03/2017 (mesmo após a prisão dos colaboradores)
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Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

08/06/2006 até  06/03/2017, CHAAYA  MOGHRABI e  MARCELO  FONSECA  DE

CAMARGO, além  de  outros  indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem  denunciados

oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em

comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,

pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros,

crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos

financeiros  auferidos  desses crimes,  estando,  portanto,  todos incursos nas penas do

artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.13 –  DA PARTICIPAÇÃO DE FRANCISCO ARAUJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e

AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES  (FALCÃO)  NA  ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas dos colaboradores,  estão  FRANCISCO ARAUJO

COSTA JÚNIOR (CPF 287.115.991-20) e  AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES

(CPF  764.464.501-25),  doleiros  que,  segundo  os  colaboradores,  tinham  atuação  em

Brasília e, forneciam serviços de entrega de valores em espécie para os Colaborares em

diversos estados da federação, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 
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O  Colaborador  CLÁUDIO  BARBOZA  narra  que  foi  apresentado  a

“JÚNIOR”  por  LÚCIO FUNARO,  em 2008,  como  sendo  “um doleiro  que  atuaria  em

Brasília” e, desde então passou a utilizar os serviços de JÚNIOR para fornecer dinheiro

em espécie em Brasília bem como a logística para entrega de dinheiro em espécie pelo

país:

“[…] Que conheceu JUNIOR por meio de LUCIO FUANARO; Que LUCIO
FUNARO o apresentou como sendo um doleiro que atuaria em Brasília;
Que JUBRA é a junção de “JUNIOR” com “BRASILIA”;  Que conheceu
JUNIOR no início de 2008; Que a partir de então o colaborador começou a
usar  JUNIOR como fornecedor  de  reais  em espécie  em Brasília;  Que
também já realizou esporadicamente operações de compra e venda de
dólares;  Que tem os registros  das operações entre  2011 a  2017;  Que
JUNIOR  operou  com  o  colaborador  até  o  dia  de  sua  prisão;  Que  o
principal  serviço  que  JUNIOR  fornecia  ao  colaborador  era  o  de
transportador/logística;  Que  JUNIOR  transportava  recursos  para  o
colaborador de SÃO PAULO para várias cidades; Que São Paulo era o
principal local de geração de reais do colaborador, conforme será descrito
em anexo  próprio;  Que  JUNIOR fazia  transporte  de  recursos  de  SÃO
PAULO  ao  RIO  DE  JANEIRO  (taxa  de  1,5%  em  cima  do  valor
transportado); (...)”  (CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de  colaboração
referente ao Anexo 38 – autos n.º 0502681-81.2018.4.02.5101 – DOC. N.º
33)”.

As  informações  acima foram corroboradas  por  VINICIUS CLARET  que

tinha ciência  das  operações  e  dos  valores  que  eram  objeto  das  operações,  pois

acompanhava  os  negócios,  apesar  de  CLÁUDIO BARBOZA lidar  diretamente  com

“JUBRA”:

“[…]  Que JUNIOR foi  apresentado ao CLÁUDIO, por LÚCIO FUNARO;
Que JUBRA  é conhecido no mercado como JÚNIOR; Que JÚNIOR atua
no mercado de BRASÍLIA; Que JUBRA começou a operar em 2008 com
os colaboradores; Que JUBRA tinha como negócio principal o transporte
de dinheiro em espécie para qualquer parte do Brasil; Que JUBRA tinha
mais  contato  com  o  CLÁUDIO;  Que  CLÁUDIO  tinha  a  função  de
administrar  a  liquidação  de  reais,  razão  da  maior  proximidade  com
JUBRA;  Que  consultando  o  sistema  ST,  o  colaborador  verificou  que
JUBRA realizou  entregas  de  reais  em  espécie  em ALAGOAS,  BAHIA,
PERNAMBUCO, BELO HORIZONTE, DISTRITO FEDERAL, CURITIBA e
PORTO ALEGRE; Que JUBRA dizia que realizava a entrega de reais em
espécie  através de automóveis,  razão pela  qual  demorava alguns dias
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para chegar no destino; […]” (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração
referente ao Anexo 38 – autos n.º 0502681-81.2018.4.02.5101 – DOC. N.º
33)”.

Por  sua  vez,  LÚCIO  FUNARO  confirma  ter  apresentado  FRANCISCO

JÚNIOR a CLÁUDIO e que utilizava os seus serviços para transporte de valores em

espécie, corroborando as declarações dos colaboradores CLÁUDIO e VINÍCIUS:

[…]  Que o  colaborador  utilizava o  serviço  de  JÚNIOR,  diretamente  ou
através  de  transações  com  TONY;  Que  quando  o  colaborador  tinha
dinheiro  em  espécie  utilizava  diretamente  o  serviço  de  JÚNIOR  para
realizar  entregas;  Que quando  o  colaborador  não  possuía  dinheiro  em
espécie utilizava o serviço do CLÁUDIO (TONY) para fornecer dinheiro em
espécie e posteriormente utilizava JÚNIOR para a logística de liquidação;
[...]

As contas de FRANCISCO ARAÚJO e FÁBIO AFONSO registradas nos

sistemas  informatizados  dos  colaboradores  foram  cadastradas  com  os  codinomes

“JUBRA”,  contendo  variações:  ambém  foram  utilizadas  as  variações  “JUBRA.N”,

“JUBRA/AL”,  “JUBRA/BA”,  “JUBRA/CH”,  “JUBRA/DIV”,  “JUBRA/PE”,  “JUBRABH”,

“JUBRADEV”,  “JUBRADEV15”,  “JUBRADF.N”,  “JUBRADH”,  “JUBRADHBA”,

“JUBRADHBH”,  “JUBRADHCUR”,  “JUBRADHDF”,  “JUBRADHPOA”,  “JUBRADHRJ”,

“JUBRADHSP”, “JUBRATED”.

Como dito, em que pese a principal atividade de realizada por “JUBRA”

concentrar-se no transporte de valores em espécie, ele também realizou operações de

compra e de venda de dólares:

“[…]  Que, além do transporte de recursos, o colaborador já comprou USD
1.200.000,00  de  JUNIOR  no  exterior  e  vendeu  USD  850.000  para  o
mesmo; Que tais transações estão registradas no sistema BankDrop; Que
no  citado  sistema  há  a  indicação  de  todas  as  contas  das  offshores
utilizadas para recebimento dos recursos; Que há, inclusive, pagamentos,
em  2013,  para  manutenção  de  aeronave  no  exterior  para  a  empresa:
BRAVAN AVIATION INC, no Bank of America, nº da conta: 898 049 285
108; [...]”  (CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de  colaboração  referente  ao
Anexo 38 – autos n.º 0502681-81.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 33)”.
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“[…]  Que  JUBRA,  por  vezes,  realizava  compra  de  dólares  com  os
colaboradores;  Que  em consulta  ao  sistema  ST  na  conta  denominada
JUBRA, o colaborador vendeu US$ 850.000,00 para JUBRA, até o ano de
2015, quando o colaborador saiu da operação; […] (VINICIUS CLARET -
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  38  –  autos  n.º  0502681-
81.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 33)”.

Um dos terminais telefônicos utilizados por  “JUBRA”  e informado pelos

Colaboradores  é  o  de  número  (61)  3321-1052,  que  está  registrado  em  nome  de

FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (CPF 287.115.991-20): 

O  endereço  fiscal  de  FRANCISCO  ARAUJO  COSTA  JÚNIOR é

justamente  em  Brasília:  SMPW  QD  26,  conjunto  03,  lote  09,  casa  E,  Park  Way,

Brasília/DF:
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Ademais  disso,  os  funcionários  de  CLÁUDIO  BARBOZA e  VINÍCIUS

CLARET, também colaboradores, identificaram FRANCISCO ARAUJO COSTA JÚNIOR:

“[…]  Que  o  colaborador  tinha  ciência  que  JÚNIOR  era  cliente  dos
colaboradores CLÁUDIO e VINÍCIUS; Que apresentada a foto em anexo,
reconheceu a pessoa do JÚNIOR; […] (LUIZ FERNANDO SOUSA - Termo
de  colaboração  referente  ao  Anexo  38  (complementação)  –  autos  n.º
0502681-81.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 33)”.

“[…] Que apresentada a foto em anexo, reconheceu a pessoa do JÚNIOR;
[…] (WALTER MESQUITA - Termo de colaboração referente ao Anexo 38
(complementação)  –  autos  n.º  0502681-81.2018.4.02.5101  –  DOC.  N.º
33)”.

A  quebra  do  sigilo  telefônico  (autos  n.º  0053376-96.2018.4.02.5101)

revelou dezenas de ligações telefônicas entre WALTER MESQUITA e os denunciados

FÁBIO AFONSO e FRANCISCO ARAÚJO, a exemplo de:

TERMINAL_1_ORIGINADO
R

LEMBRETE_TERMINA
L_1

TERMINAL_2_RECEBEDO
R

LEMBRETE_TERMINAL_2 DATA_INICIO

5561984248970
AFONSO FÁBIO

(FALCÃO)
5511948932215 WALTER MESQUITA

24/11/2016
14:02:24

5561984248970
AFONSO FÁBIO

(FALCÃO)
5511948932215 WALTER MESQUITA

06/12/2016
11:59:23

5561984248970
AFONSO FÁBIO

(FALCÃO)
5511948932215 WALTER MESQUITA

08/12/2016
10:13:13

5561984248970 AFONSO FÁBIO
(FALCÃO)

5511948932215 WALTER MESQUITA 15/12/2016
11:12:04
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5561984248970
AFONSO FÁBIO

(FALCÃO)
5511948932215 WALTER MESQUITA

12/01/2017
09:47:23

5561984248970
AFONSO FÁBIO

(FALCÃO)
5511948932215 WALTER MESQUITA

12/01/2017
09:55:25

5561984248970
AFONSO FÁBIO

(FALCÃO)
5511948932215 WALTER MESQUITA

12/01/2017
10:22:40

5561984248970
AFONSO FÁBIO

(FALCÃO)
5511948932215 WALTER MESQUITA

19/01/2017
12:38:35

Juntamente  a  FRANCISCO  ARAUJO  COSTA  JÚNIOR, trabalhava

pessoa  de  codinome  “FALCÃO”,  como  “portador”,  conforme  narrado  por  CLÁUDIO

BARBOZA:

“[…]   Que JUNIOR tem sempre um portador, de apelido “FALCÃO”, para
transporte  dos  recursos;  Que  não  sabe  declinar  o  nome  completo  de
FALCÃO, mas sua identificação pode ser realizada por meio dos registros
de controle de acesso do prédio da Av. Presidente Wilson; Que acrescenta
que FALCÃO sempre entregava os recursos na parte da manhã; Que as
entregas  de  FALCÃO  para  o  colaborador  eram  sempre  feitas  para
funcionário  deste  de  nome  LUIS  FERNANDO  DE  SOUZA;  Que  LUIS
FERNANDO poderá auxiliar na identificação do mencionado portador; [...]”
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 38 –
autos n.º 0502681-81.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 33).

Trata-se  de  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES (CPF

764.464.501-25),  sócio  de  FRANCISCO  ARAUJO  JÚNIOR  na  empresa  J  E  E

CONSTRUTORA LTDA (15.917.686/0001-57):
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AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES  (“FALCÃO”) também  foi

reconhecido 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. N.º 33)”.

“[…] 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 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. N.º 33)”.

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: 

Nesta mesma data, consta do Sitema ST (extrato JUBRADHRJ – DOC N.º

08) a entrega de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em espécie a FALCÃO:
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Por  fim,  anotações  contidas  nos  sistemas  apresentados  pelos

colaboradores demonstram depósito realizado em conta bancária em nome de AFONSO

FÁBIO BARBOSA FERNANDES, vinculado ao codinome “JUBRA”:

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  os  investigados

despenhavam importante papel na geração de recursos em espécie no Brasil,  valores

estes que foram utilizados para fins ilícitos, visando a atender aos interesses de pessoas

espalhadas por diversos estados da federação.
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Segundo  se  pode  observar  dos  referidos  sistemas  informatizados,  há

registros de transações envolvendo FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR e AFONSO

FÁBIO BARBOSA FERNANDES a partir de 2008 e foram realizadas até março de 2017,

quando, segundo o colaborador CLÁUDIO:

[…] Que, JUBRA operou com o Colaborador até o ano de 2017; Que, em
21/02/2017,  JUBRA buscou  no  escritório  do  Colaborador,  na  Av.  Faria
Lima  (São  Paulo),  R$  356.656,00  em  espécie;  Que,  no  mesmo  dia,
JUBRA entregou esse valor em dinheiro no Rio de Janeiro, no escritório
da Av. Presidente Wilson, o valor R$ 350.000,00; Que esse entrega deu-se
em  razão  do  serviço  de  transporte  realizado  por  JUBRA  para  o
Colaborador, entre São Paulo e Rio de Janeiro; Que, com isso, restou um
saldo devedor de R$ 26.266,99, o qual foi quitado no dia 10/03/2017; […]
(DOC. N.º 33)

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado entre

os  colaboradores  e  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  e  AFONSO  FÁBIO

BARBOSA FERNANDES.

Há,  portanto,  provas  robustas  de  que  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA

JÚNIOR e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES praticaram crimes de evasão de

divisas, lavagem de dinheiro e corrupção, tendo integrado a organização criminosa da

qual  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS CLARET participavam,  e  contribuído  para  o

cometimento de crimes em favor da organização criminosa liderada pelo ex-Governador

SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

JUBRA se deu em 03/04/2008 e a última transferência se deu em 23/02/2017 (dias antes

da prisão dos colaboradores).
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Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

03/04/2008 até 23/02/2017, FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR e AFONSO FÁBIO

BARBOSA  FERNANDES, além  de  outros  indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem

denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário,

estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e

integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de,

entre outros,  crimes de corrupção ativa e passiva,  evasão de divisas e lavagem dos

recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,  estando,  portanto,  todos  incursos  nas

penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.14  –  DA  PARTICIPAÇÃO  DE  PAULO  SÉRGIO  VAZ  DE  ARRUDA  (ZIPPO)  E

ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre os comparsas dos colaboradores, estão PAULO SÉRGIO VAZ DE

ARRUDA (CPF  151.882.838-83)  e  ROBERTA  PRATA  ZVINAKEVICIUS  (CPF  n.º

153.298.518-58), doleiros de São Paulo.

PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA,  na década de 90,  era cliente da

empresa STREAM TUR (casa de câmbio que trabalhava com câmbio oficial e também

com câmbio paralelo) onde conheceu os colaboradores. Quando estes se mudam para o
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Uruguai,  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA passa a  operar  diretamente  com eles,

ganhando o codinome “ZIPPO”: 

“(…)  Que  conheceu  PAULO  SERGIO  VAZ  DE  ARRUDA  (CPF
151.882.838-83) aproximadamente em meados da década de 90 em uma
reunião agendada pelo próprio PAULO junto a ROSANE MESSER; Que
sabe  dizer  que  entre  a  década  de  90  e  2003,  quando  o  colaborador
trabalhava na STREAM TUR, PAULO ARRUDA fez algumas operações;
Que quando o colaborador mudou as operações para o Uruguai, em 2003,
o contato com PAULO ARRUDA se intensificou;  Que PAULO ARRUDA
possuía o codinome de ZIPPO no sistema informatizado do colaborador;
Que  PAULO  ARRUDA  sempre  chamava  o  colaborador  na  mesa  de
operações  para  fechar  suas  transações;  Que  PAULO  ARRUDA é  ex-
funcionário do banco Credit Suisse; (...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  12  –  autos  n.º  0502648-
91.2018.4.02.5101 –DOC. N.º 34)”.

As  informações  acima foram corroboradas  por  VINICIUS CLARET  que

tinha  ciência  das  operações  e  dos  valores  que  eram  objeto  das  operações,  pois

acompanhava os negócios,  apesar de  CLÁUDIO BARBOZA lidar  diretamente com o

operador:

“(…) QUE PAULO ARRUDA foi apresentado ao CLAUDIO, posteriormente
sócio do colaborador, através de ROSANE MESSER, na década de 1990,
quando  o  colaborador  e  CLAUDIO  trabalhavam  na  Stream  Tur;  QUE
PAULO  ARRUDA,  à  época,  era  funcionário  da  área  internacional  do
Unibanco e que o colaborador  e CLAUDIO faziam operações com ele,
para remeter dinheiro de seus clientes ao exterior, porque todos queriam
estar ancorados em uma moeda forte; (…) (VINICIUS CLARET - Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  12  –  autos  n.º  0502648-
91.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 34)”.

A maioria das operações de “ZIPPO” consistia na “venda” de dólares, ou

seja,  PAULO ARRUDA  transferia  dólares  no exterior  para  uma conta  indicada pelos

colaboradores e, em contrapartida, recebia reais no Brasil:

“[…] Que as operações de ARRUDA consistiam, em sua maioria, na venda
de dólares no exterior ao colaborador para recebimento de reais no Brasil;
Que no Brasil uma parte das entregas de reais se dava em São Paulo e
outra parte no Rio de Janeiro; Que ARRUDA fazia transações para uma

227/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

série de clientes que possuía; Que as operações se davam por meio de
dolar cabo; Que o colaborador possui o registro das operações em seu
sistema ST desde 2011 até a data de sua prisão em 2017; Que nesse
período ARRUDA vendeu cerca de USD 12.000.000,00 de seus clientes;
[...]” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 12
– autos n.º 0502648-91.2018.4.02.5101 –DOC. N.º 34)”.

“[…] QUE, melhor esclarecendo, os clientes compravam dólares pagando
através  de  moeda  nacional,  no  Brasil,  para  receberem em dólares  no
exterior;  QUE, eventualmente poderia ser realizada a operação inversa,
quando os clientes pretendiam receber reais no Brasil; QUE, consultando
o sistema ST, observa que o cadastro da conta relativa a PAULO ARRUDA
com  o  codinome  “ZIPPO”,  foi  criado  em  10/07/2002;  […]  (VINICIUS
CLARET -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  12  –  autos  n.º
0502648-91.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 34)”.

As contas de  PAULO ARRUDA registradas nos sistemas informatizados

dos  colaboradores  foram cadastradas  com o  codinome  “ZIPPO”  e  variações,  dentre

outras, sempre identificadas pelo prefixo “ZIPPO”.

 Segundo  os  colaboradores,  cada  conta  guardava  relação  com

determinado cliente de PAULO ARRUDA, conforme se observa do sufixo do codinome

“CASTLE”,  em  possível  referência  a  JOSÉ  CASTELO  BRANCO.  O  colaborador

CLÁUDIO confirma essas informações:

“[…] Que sabe declinar o endereço de alguns dos clientes mais frequentes
de ARRUDA: (1) “SR. CASTELO”: Av. Presidente Wilson, 113, sala 1101,
Rio de Janeiro/RJ; [...]”  (CLAUDIO BARBOZA -  Termo de colaboração
referente ao Anexo 12 – autos n.º 0502648-91.2018.4.02.5101 – DOC. N.º
34)”.

Na prática criminosa,  PAULO ARRUDA contava com  ROBERTA PRATA

ZVINAKEVICIUS. Conforme relato do Colaborador CLÁUDIO BARBOZA, a responsável

por receber valores em espécie no escritório de  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA

(ZIPPO) era uma pessoa de nome “ROBERTA”:

“[…]  Que a secretária de ARRUDA chama-se ROBERTA e era a pessoa
que  recebia  os  recursos;  [...]”  (CLAUDIO  BARBOZA -  Termo  de
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colaboração  referente  ao  Anexo  12  –  autos  n.º  0502648-
91.2018.4.02.5101 –DOC. N.º 34)”.

Como prova de corroboração, o colaborador apresentou informação sobre

depósito realizado em conta de ROBERTA:

Segundo o colaborador CLÁUDIO, “[…] as anotações nos sistemas ST e

Bankdrop de nome “ROBERTA” refere-se à pessoa de ROBERTA PRATA que trabalhava

com PAULO ARRUDA”.

De fato,  o Sistema Bankdrop registra diversas operações em nome do

codinome “ROBERTA”:
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As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  os  denunciados

desempenhavam importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita, tendo movimentado milhões de dólares ao longo de anos, concentrando operações

de grandes clientes.

 Segundo  se  pode  observar  dos  referidos  sistemas  informatizados,  há

registros de transações envolvendo PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA e  ROBERTA

PRATA ZVINAKEVICIUS a partir de 2008 e foram realizadas até setembro de 2016. De

acordo com o colaborador  CLAUDIO, “[...] Que esteve com PAULO ARRUDA, em São

Paulo, no segundo semestre de 2016; Que almoçaram juntos no Ruffino, na Rua Mário

Ferraz,  e  PAULO  ARRUDA narrou  que  os  clientes  estavam  temerosos  com  as

investigações da Lava Jato e que, por isso, estava aguardando “as coisas se acalmarem”

e que em breve fariam novos negócios; [...]” DOC. N.º 34).

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado entre

os  colaboradores  e  PAULO  SÉRGIO  VAZ  DE  ARRUDA  e  ROBERTA  PRATA

ZVINAKEVICIUS.

Há, portanto, provas robustas de que PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA

e ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS praticaram crimes de evasão de divisas, lavagem

de  dinheiro  e  corrupção,  tendo  integrado  a  organização  criminosa  da  qual  DARIO

MESSER, CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET participavam, e contribuído para o

cometimento de crimes em favor da organização criminosa liderada pelo ex-Governador

SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores, foi

possível  extrair  (1)  a  data  em  que  os  denunciados  passaram  a  integrar  a  rede  de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a  tela  abaixo,  a data  de cadastro  do codinome utilizado  por

JUBRA se deu em 10/07/2002 e a última transferência se deu em 22/09/2016.
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Por  todo  o  exposto,  não  restam  dúvidas  de  que,  pelo  menos  desde

10/07/2002 até 22/09/2017, PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA  e  ROBERTA PRATA

ZVINAKEVICIUS, além de outros indivíduos já  denunciados ou a serem denunciados

oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em

comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,

pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros,

crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos

financeiros  auferidos  desses crimes,  estando,  portanto,  todos incursos nas penas do

artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.15  –  DA PARTICIPAÇÃO  DE  LINO  MAZZA FILHO  (WAVE)  NA ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  LINO  MAZZA  FILHO,

codinome  “WAVE”, que é  sócio  administrador  da  empresa  STAMPA  VIAGENS  E

TURISMO LTDA (CNPJ 01.335.651/0001-03), em atividade no Shopping da Gávea, loja

245. Além de funcionar como agência de viagens, a empresa atua como correspondente

autorizada em operações de câmbio.
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Por esta razão, LINO MAZZA FILHO tem facilidade em transacionar com

elevados volumes de moeda estrangeira em espécie, o que desperta o interesse por

parte de doleiros e outros agentes envolvidos com lavagem de capitais.

Com  efeito,  LINO  MAZZA FILHO vem  de  uma  família  conhecida  no

mercado de câmbio paralelo. Seu pai LINO MAZZA, em conjunto com o irmão TULIO

MAZZA e  o  primo  LAERTE  MAZZA,  operaram  durante  muito  tempo  a  MAZZA S/A

CORRETORA DE CAMBIO E VALORES, que funcionava na Rua da Assembléia,  67,

Centro do Rio de Janeiro.

A família MAZZA era “cliente” antigo da família MESSER nas operações de

câmbio paralelo, mas, no início dos anos 2000 deixou de operar em razão das notícias

do envolvimento de LAERTE MAZZA FILHO na lavagem de capitais de JORGINA DE

FREITAS, fraudadora do INSS51.

Registre-se ainda que LINO MAZZA FILHO já foi investigado em Inquérito

Policial52 instaurado com escopo de apurar o cometimento de crime de evasão de divisas,

por ter sido identificado como um dos controladores de conta corrente GOLDSTORM

mantida no Israel Discount Bank em Nova York.

Aquele  feito  iniciou  curso  a  partir  de  rastreamento  efetuado  com

autorização judicial no inquérito 2003.7000030333-4 (“Caso Banestado”) instaurado pela

Polícia Federal no Estado do Paraná, e posteriormente foi remetido ao Juízo Federal da

5ª  Vara  Federal  Criminal  da  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro,  em  declínio  de

competência.

Em que pesem os indícios de autoria e materialidade da ocorrência de

crime de evasão de divisas, aquele inquérito foi arquivado, em razão da ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva estatal.

51 https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorgina_de_Freitas
52 IPL 0088/2011 DELEFIN (0803188-13.2011.4.02.5101)
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Pois bem. Após o arquivamento daquele feito, agora surgem indícios de

que  LINO MAZZA FILHO permanece praticando atividades ilícitas de câmbio paralelo,

com evasão de divisas e lavagem de capitais.

Com efeito,  através da STAMPA VIAGENS E TURISMO, LINO MAZZA

FILHO operacionalizou  a  disponibilização  de  moeda  estrangeira  para  a  organização

criminosa  de  SÉRGIO  CABRAL,  por  intermédio  dos  irmãos  MARCELO  CHEBAR  e

RENATO CHEBAR.

Os  irmãos  CHEBAR,  em  acordo  de  colaboração  firmado  com  o  MPF,

confirmaram as práticas e informaram que, quando precisavam, solicitavam diretamente

a  LINO  MAZZA FILHO o  numerário  desejado,  e  os  funcionários  dos  colaboradores

VIVALDO  JOSÉ  DA  SILVA  FILHO  e  ANTONIO  CARLOS  MARTINS  DE  LUCENA

retiravam os valores na STAMPA TURISMO, no Shopping da Gávea (DOC. 01 dos autos

0050766-58.2018.4.02.5101):

“(…)  QUE,  em  algumas  oportunidades,  o  dinheiro  entregue  a  Carlos
Miranda era segundo este, destinado ao Sr. Sergio Cabral em razão de
viagens ao exterior; (...) QUE a operacionalizaçâo dos valores em espécie
em  moeda  estrangeira  objeto  do  presente  termo  complementar  era  a
seguinte: QUE, a moeda estrangeira era disponibiliza da por duas casas
de câmbio localizadas no Rio de Janeiro, Lyg Tur e Stampa Tur; (...) QUE,
com  relação  a  Stampa  Tur,  a  operação  consistia  na  solicitação
diretamente por parte dos colaboradores ao sócio da empresa Sr.  Lino
Mazza; QUE, é importante ressaltar que o Sr.  Lino Mazza muito embora
estivesse realizando uma operação de venda de dólar sem boleta, não
tinha conhecimento da origem dos recursos nem dos reais beneficiários da
operação  de  câmbio;  QUE,  a  Stampa  Turismo está  localizada  no
Shopping da Gávea - R. Marquês de São Vicente, 52 - Lj 245 - Gávea, Rio
de Janeiro - RJ, 22451-040; QUE, a retirada dos valores eram feitas pelos
funcionários dos colaboradores, Sr. Vivaldo José da Silva Filho e Antonio
Carlos  Martins  de  Lucena,  que  apenas  indicavam  na  recepção  do
estabelecimento que foram buscar uma encomenda "dos Chebar"; QUE,
para pagamento dos valores retirados em moeda estrangeira, ou seja, o
crédito correspondente em reais, os colaboradores combinaram com o Sr.
Lino  Mazza,  que  haveria  o  pagamento/liquidação  com  a  entrega  de
valores em reais no estabelecimento comercial deste (Stampa Tur); QUE,
para viabilizar o pagamento, faziam a solicitação da entrega dos reais na
Stampa Tur aos doleiros do Uruguai (Tony e Juca);  QUE, em algumas
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vezes, quando os colaboradores detinham reais estes providenciavam o
pagamento diretamente,  desta vez,  solicitando aos seus funcionários já
nominados que levassem os reais à Stampa Tur (...)” (DOC. N.º 35)

O pagamento em reais  da moeda estrangeira  disponibilizada por  LINO

MAZZA FILHO era feito ora através dos mencionados funcionários, ora por intermédio

dos doleiros CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA (TONY) e VINÍCIUS CLARET (JUCA),

que, como se sabe, vieram a firmar acordo de colaboração premiada (DOC. N.º 36).

A partir desta aproximação promovida pelos irmãos CHEBAR, em 2012 os

colaboradores CLÁUDIO e VINICIUS passaram a operar diretamente com LINO MAZZA

FILHO, comprando e vendendo dólares através de cabo e também em papel-moeda.

As informações acima foram corroboradas por CLÁUDIO BARBOZA, que

lidou diretamente com LINO MAZZA FILHO em algumas oportunidades:

“(...)  Que conhece a família  MAZA trabalhava no mercado paralelo  de
dólares,  desde  os  anos  1980;  Que  a  família  era  cliente  da  família
MESSER;  Que a  família  MAZA parou  de  trabalhar  em decorrência  do
escândalo dos fiscais do INSS, pois tinham relação com JORGINA; Que
durante anos perdeu contato com algum representante da família MAZA;
Que NILO MAZA foi apresentado ao colaborador pelo RENATO CHEBAR,
em 2012; Que a apresentação foi no SHOPPING da GÁVEA; Que NILO
tinha  o  codinome  de  WAVE no  sistema  ST  e  Bankdrop;  Que  NILO
comprava  e  vendia  dólares  com  o  colaborador;  Que  NILO também
fornecia dólar  papel-moeda para o colaborador quando esse precisava;
Que  algumas  vezes  o  RENATO  CHEBAR  pedia  ao  colaborador  para
entregar reais na loja no SHOPPING DA GAVEA; Que de 2012 a 2016, o
colaborador  comprou  dólares  de  NILO  no  valor  aproximado  de  US$
1.500.000,00  e  vendeu  US$  930.000,00;  Que  o  colaborador  comprou
US$635.000,00 em papel-moeda de NILO; Que NILO tem uma agência de
turismo chamada COTAÇÃO localizada no SHOPPING DA GAVEA; Que o
pagamento dos reais para o NILO sempre era feito na loja do Shopping da
Gávea;  Que eventualmente  o  colaborador  realizava  teds  para  quitar  a
compra dos dólares; Que os teds foram feitos em várias contas indicadas
pelo NILO; Que acredita ter alguns comprovantes de teds para apresentar;
Que  o  colaborador  tem  ciência  que  CURIÓ  comprava  doláres  papel-
moeda  com  NILO pois  o  colaborador  era  comunicado  pelo  RENATO
CHEBAR para que fosse entregue reais em espécie na loja da COTAÇÃO
no  Shopping  da  Gavea;  Que  o  colaborador  se  comunicava  com  NILO
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através do PIDGIN cuja a identidade era josebboss@gmail.com; Que os
demais  colaboradores  que  realizavam  entrega  de  dinheiro  em espécie
podem  identificar  NILO  MAZA;  Que  o  colaborador  tem  condições  de
identificar NILO MAZA (…) (CLÁUDIO BARBOZA - Termo de colaboração
referente ao Anexo 34 – autos n.º 0502677-44.2018.4.02.5101 – DOC. N.º
36)”

Veja-se  que,  embora  tenha-se  consignado  a  grafia  NILO  MAZA, o

colaborador  CLÁUDIO  BARBOZA posteriormente  reconheceu  LINO  MAZZA FILHO

através de fotografias apresentadas, como sendo aquele cliente mencionado no Anexo

34 de seu Termo de Colaboração.

“(…) Que a partir da foto apresentada neste ato, obtida em fonte aberta,
reconhece  LINO  MAZZA FILHO como  o  cliente  mencionado  em  seu
anexo 34; Que o nome correto é  LINO e não Nilo; Que da primeira vez
que encontrou com LINO MAZZA FILHO foi em uma casa de câmbio cujo
nome não se recorda,  no Shopping da Gávea,  no segundo ou terceiro
andar, mas com certeza não era no térreo (…) (DOC. N.º 36)

Como se observa, o colaborador também esclareceu a localização da casa

de  câmbio  mencionada  em  seu  depoimento,  que,  a  bem  da  verdade,  não  era  a

COTAÇÃO, mas sim a STAMPA TURISMO, de propriedade de LINO MAZZA FILHO. 

O  colaborador  CARLOS  JOSÉ  ALVES  RIGAUD,  funcionário  dos

colaboradores CLÁUDIO e VINÍCIUS, também reconheceu LINO MAZZA FILHO através

de fotos, bem como a STAMPA TURISMO como o local em que fazia a entrega e o

recolhimento dos numerários (DOC. N.º 36).

O colaborador VINICIUS CLARET, que tinha ciência das operações e dos

valores  que  eram objeto  das operações,  pois  acompanhava  os  negócios,  apesar  de

CLÁUDIO BARBOZA lidar diretamente com LINO MAZZA FILHO, também corroborou

as informações:

“(…) QUE o colaborador e seu sócio, CLAUDIO, conheceram NILO MAZA
através  de  RENATO  CHEBAR;  QUE,  salvo  engano,  CHEBAR  teria
indicado  um endereço  de  MAZA para  uma  entrega;  QUE,  a  partir  de
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então, o colaborador e seu sócio passaram a operar pontualmente com
MAZA;  QUE  sabe  que  os  irmãos  CHEBAR  utilizavam  os  serviços  de
MAZA para aquisição de notas de dólares e euros, porque os preços de
MAZA era atrativos em relação a operações com cédulas;  QUE  MAZA
tinha  facilidade  de  obter  cédulas,  porque  tinha  uma  casa  de  câmbio,
chamada COTAÇÃO, localizada no Shopping da Gávea; QUE não sabe
informar se a casa de câmbio de  MAZA ainda está em atividade, mas
acredita que sim; QUE, em consulta ao Sistema ST, pode informar que as
operações com  MAZA se iniciaram em 2012 e suas contas recebiam o
nome  de  WAVE;  QUE  o  colaborador  e  seu  sócio  compraram  USD
1.500.000,00  e  venderam  USD  900.000,00;  QUE  nas  operações  de
dólares em papel, o colaborador e seu então sócio, CLAUDIO, chegaram a
comprar cerca de USD 600.000,00; QUE quando MAZA comprava dólares
do colaborador, sempre indicava para pagamento contas na Ásia;  QUE
pode  indicar,  por  exemplo,  a  conta  de  nome  SEAHORSE no  BANCO
HSBC, de Hong Kong e a conta de EAST GREAT TRADING LTD, do DBS
BANK, também em Hong Kong, apontando o valor de USD 150.000,00,
nessa  última  operação  citada  (…)  (VINICIUS  CLARET -  Termo  de
colaboração  referente  ao  Anexo  34  –  autos  n.º  0502677-
44.2018.4.02.5101 DOC. N.º 36)”.

As informações ora reunidas demonstram que o investigado despenhava

importante papel na geração de recursos em espécie no Brasil, valores estes que, ao que

tudo indica, foram utilizados para fins ilícitos.

As declarações dos colaboradores são corroboradas pelas  informações

constantes  em  anexo,  referentes  aos  extratos  relativos  ao  codinome  “WAVE”  dos

sistemas “BANKDROP” (DOC. 05 dos autos 0050766-58.2018.4.02.5101) e “ST” (DOC.

06 dos autos 0050766-58.2018.4.02.5101) nos quais é possível identificar as operações

com LINO MAZZA FILHO.

Segundo  se  pode  observar  dos  referidos  sistemas  informatizados,  há

registros  de  transações  envolvendo  LINO  MAZZA FILHO a  partir  de  2012  e  foram

realizadas até 09/12/2016. 

Ao longo desse período foram realizadas diversas transações,  tanto de

compra, quanto de venda de dólares pelos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS. 
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Ao todo, por meio da consulta ao sistema informatizado de que se valiam

os  colaboradores  para  controle  de  todas  suas  transações,  verifica-se  que  foram

comprados aproximadamente USD 1.483.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e

três mil dólares) de LINO MAZZA FILHO ao longo desse período.

Quando se tratava da compra de dólares, a que se refere esse montante,

os colaboradores entregavam reais no Brasil a  LINO MAZZA FILHO, normalmente na

loja do Shopping da Gávea, ou realizavam TEDs ou depósitos bancários para contas

indicadas por LINO.

Na  outra  ponta  negocial,  os  colaboradores  estimam  que  venderam

aproximadamente USD 934.000,00 (novecentos e trinta e quatro mil  dólares) a  LINO

MAZZA FILHO. Nessas operações de venda de dólares os colaboradores transferiam os

dólares para contas indicadas por LINO MAZZA FILHO no exterior e recebiam os valores

correspondentes em reais no Brasil.

Da análise das transações indicadas no sistema BankDrop utilizado pelos

colaboradores, é possível verificar as contas indicadas por LINO MAZZA FILHO para o

recebimento de dólares no exterior:
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Os elementos de prova ora reunidos evidenciam, portanto, que  LINO

MAZZA FILHO se utilizou de sofisticado esquema de remessa de valores ao exterior e

geração  de  recursos  em espécie,  comandado  pelos  doleiros  “JUCA”  e  “TONY”  –

condutas que configuram, em tese, os delitos de lavagem de dinheiro e evasão de

divisas.

Todos  os  elementos  citados  se  mostram suficientes  a  demonstrar  a

atuação criminosa de  LINO MAZZA FILHO na prática de crimes contra o Sistema

Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa. As informações

reunidas apontam que o investigado desempenhava importante papel na organização

criminosa, em especial em sua atuação na parceria com os colaboradores JUCA e

TONY, auxiliando-os a implementar as transações de lavagem de capitais e dólar cabo

em benefício dos membros da ORCRIM, movimentando vultosos valores de origem

ilícita.

Conforme apontado, LINO MAZZA FILHO é doleiro que vem de família

conhecida  no  mercado  paralelo  de  câmbio  desde  a  década  de  90,  já  tendo  sido

investigado no Caso Banestado, e desde então não deixou de atuar, movimentando

habitualmente milhares de dólares em operações financeiras espúrias, com recursos

provenientes de infrações penais de diversas naturezas, possuindo uma vasta rede de

clientes e parceiros em todo o mundo para viabilizar a execução de tais transações. 

Convém registrar que LINO MAZZA FILHO no depoimento prestado em

sede policial não negou os fatos que lhe são imputados, do que se confirma 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 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.
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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 [...]” (DOC. N.º 37)

Há,  portanto,  provas robustas  de que  LINO MAZZA FILHO praticou

crimes de evasão de divisas,  lavagem de dinheiro  e corrupção,  tendo integrado a

organização  criminosa  da  qual  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET

participavam, e contribuído para o cometimento de crimes em favor da organização

criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 
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Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

LINO se deu em 19/06/2012 e a última transferência se deu em 08/02/2017 (dias

antes da prisão dos colaboradores).

Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde a

19/06/2012  até  08/02/2017, LINO  MAZZA  FILHO, além  de  outros  indivíduos  já

denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa  que

tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva,

evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,

estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art.

2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.16  –  DA PARTICIPAÇÃO  DE  FLAVIO  DIB  DAS  CHAGAS  MOURA (LIFE)  NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  FLAVIO  DIB  DAS

CHAGAS MOURA (CPF 963.714.397-15),  doleiro  que,  segundo  os  colaboradores,

tinha como principais clientes a rede varejista CASA & VIDEO e a corretora ADVALOR

DTVM, além de operar para a casa de câmbio de PEREIRA PINTO.

FLAVIO DIB já trabalhava com o mercado de câmbio paralelo desde a

década de 90, quando trabalhava na empresa SULTUR, que, por sua vez, mantinha

relações  com  a  STREAM  TUR,  onde  trabalhavam  os  colaboradores  CLAUDIO e
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VINICIUS. Aliás, ambas as empresas transferiram a sede física de seus negócios para

o Uruguai no início dos anos 2000, na tentativa de evitar a fiscalização e o controle

das autoridades brasileiras, muito embora permanecessem operando no Brasil.

Foi nesta época, já no Uruguai, que os colaboradores passaram a ter

um contato mais próximo com FLAVIO DIB, já que faziam parte do mesmo círculo de

amizades de brasileiros que residiam naquele país. 

Em determinado momento,  por volta  de 2008 ou 2009,  FLAVIO DIB

informou  aos  colaboradores  que  deixara  a  SULTUR  e  passou  a  operar  sozinho,

levando um de seus maiores clientes, a rede de lojas CASA & VIDEO, que precisava

comprar dólares, possivelmente para suas atividades de importação de produtos.

Os colaboradores CLAUDIO e VINICIUS assim descreveram esse início

das relações comerciais com FLAVIO DIB:

“(…) Que conheceu FLAVIO DIB quando trabalhava na tesouraria de
câmbio da ANTUR; Que FLAVIO trabalhava na SULTUR também na
parte  de câmbio  e  por  isso  mantinham relação  por  telefone;  Que a
relação do colaborador com FLAVIO se aproxima em 2003 quando o
colaborador  se  muda  para  o  Uruguai;  Que  FLAVIO  já  morava  no
Uruguai,  haja  vista  que  a  equipe da SULTUR,  tal  qual  a  equipe da
STREAM TUR da qual o colaborador fazia parte, se mudou para aquele
país para fugir do controle das autoridades; Que os patrões de FLAVIO,
RAUL  e  PACO,  são  uruguaios  e  residem  naquele  país  apesar  de
operarem  no  Brasil;  Que  no  sistema  informatizado  do  colaborador
RAUL e  PACO são  identificados  como “JL”;  Que  JL significa  JUAN
LUIS; Que não sabe qual a divisão de negócios entre RAUL, PACO e
JUAN LUIS; Que JUAN LUIS é operador financeiro que foi preso na
Operação “Mãos à Obra”; Que a partir de 2003, o colaborador passa a
ter relacionamento mais próximo com FLAVIO, já que faziam parte do
mesmo círculo  de amizades de brasileiros  que residiam no Uruguai;
Que a partir de certo momento, FLAVIO pediu demissão para RAUL e
criou conta corrente com o colaborador em fevereiro de 2009, de nome
LIFE1;  Que FLAVIO pediu  demissão para  operar  sozinho,  por  conta
própria;  Que LIFE1 possuía  apenas  uma operação  relevante  com o
cliente Casa & Video; Que RAUL e PACO já atendiam a empresa e
FLAVIO pegou apenas parte das transações para operar sozinho (...)”
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 17 –
autos n.º 0502653-16.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 38).

“(...) Que conheceu FLAVIO DIB na década de 90 na STREAM TUR;
Que os contatos eram por telefone; Que ele era funcionário da empresa
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SULTUR na época; Que faziam operações dólar-cabo; Que antes da
operação Banestado eles (a SULTUR) se mudaram para o Uruguai e
passaram a operar de lá; Que depois reencontrou o FLAVIO quando foi
para  o  Uruguai;  Que  nessa  época  ele  ainda  trabalhava  com  os
dissidentes  da  SULTUR e  já  era  sócio  da  empresa;  Que passou  a
operar com ele; Que então FLAVIO disse que sairia da empresa e que
trabalharia  sozinho;  Que  em  2008,  segundo  o  sistema  ST,  foi
cadastrada a conta do FLAVIO;  Que o codinome dele no sistema é
LIFE; Que desde o início FLAVIO já trouxe a Casa e Video que já era
cliente dele; Que a Casa e Video precisava comprar dólares na época;
Que fez operações de dólar-cabo; Que acredita que eram operações
relativas a importações; Que as operações foram feitas na conta em
nome da própria empresa; Que o último acesso da conta LIFE foi em
julho/2014;  Que  FLAVIO  nesse  época  já  tinha  outras  contas
cadastradas  no  sistema;  Que  FLAVIO  parou  de  operar  com  o
colaborador antes da prisão; Que isso ocorreu porque FLAVIO quebrou
e deu um prejuízo de mais de 600 mil dólares (...)” (VINICIUS CLARET
- Termo de colaboração referente ao Anexo 17 – autos n.º  0502653-
16.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 38).

As contas de FLAVIO DIB registradas nos sistemas informatizados dos

colaboradores foram cadastradas com os codinomes “LIFE” e variações, “F/ADVA” e

variações,  “F/GG”  e  variações  e  “F/LM”  e  variações,  dentre  outras,  sempre

identificadas pelo prefixo “F/”.

Segundo  os  colaboradores,  cada  conta  guardava  relação  com

determinado cliente de FLAVIO DIB, conforme se observa dos sufixos dos codinomes

“ADVA”, referente à corretora ADVALOR, e “LM”, referente ao sócio da CASA & VIDEO

LUIGI MILONE. O colaborador CLAUDIO confirma essas informações:

“(…)  Que  FLAVIO  passou  a  ter  3  sub-contas  que  tiveram
movimentações:  F/ADVA  (que  diz  respeito  à  corretora  de  valores
ADVALOR), F/GG (que tinha relação com a casa de câmbio do doleiro
PEREIRA PINTO) e a F/LM (criada em 2013 e finalizada no final de
2014); Que LM diz respeito às iniciais de um dos sócios da CASA &
VIDEO, de acordo com informações do próprio FLAVIO (…) (CLAUDIO
BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 17 – autos n.º
0502653-16.2018.4.02.5101 –  DOC. N.º 38).

“(…)  Que  FLAVIO  tem  outros  clientes,  dentre  eles  a  corretora
ADVALOR; Que além disso FLAVIO trabalhava com as contas F/LM e
F/GG; Que FLAVIO tinha as seguintes contas com o depoente e seu
sócio: 1) LIFE e suas derivações; 2) F/ADVA e suas derivações; 3) F/LM
e suas derivações; 4) F/GG e suas derivações (...)” (VINICIUS CLARET
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- Termo de colaboração referente ao Anexo 17 – autos n.º  0502653-
16.2018.4.02.5101 –  DOC. N.º 38)

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  denunciado

desempenhava importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita,  tendo  movimentado  milhões  de  dólares  ao  longo  de  anos,  concentrando

operações de grandes clientes.

A participação de  FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA em atividades

ilícitas  é  corroborada  pelos extratos  relativos  aos  codinomes  “LIFE”  “LIFE1”,

“F/ADVA”, “F/GG”, “F/LM” e outras variações dos sistemas “BANKDROP”  e “ST” nos

quais é possível identificar as operações com FLAVIO DIB.

Segundo se pode observar dos referidos sistemas informatizados, há

registros de transações envolvendo FLAVIO DIB a partir de 2008 e foram realizadas

até  julho de  2014,  quando,  segundo  o  colaborador  CLAUDIO,  “FLAVIO voltou  ao

Brasil  pois  começou  a  dever  dinheiro  para  o  colaborador  e  ficou  com  o  nome

‘queimado’ na praça”.

Ao  todo,  por  meio  da  consulta  ao  sistema informatizado  de  que  se

valiam   os  colaboradores  para  controle  de  todas  suas  transações  –  Sistema  ST,

verifica-se o seguinte quadro: 

Conta Venda U$
(Valor recebido em U$ no
exterior por FLAVIO DIB)

Venda U$
(Valor pago em R$ no
Brasil por FLAVIO DIB)

Compra U$
(Valor recebido em R$ no Brasil 

por FLAVIO DIB)

Compra U$
(Valor pago em U$ no exterior

por FLAVIO DIB)

LIFE U$ 170.748.77 R$ 387.416.39 R$ 85.000.00 U$ 50.000.00

LIFE1 U$ 704.155.00 R$ 1.260.807.96 R$ 15.575.700.00 U$ 8.327.500.00

F/ADVA 0 0 R$ 5.494.200.00 U$ 2.445.000.00

F/LM 0 0 R$ 5.630.977.89 U$ 2.507.660.88

F/GG U$ 127.710.00 R$ 309.312.40 R$ 10.739.855.20 U$ 4.817.770.00

F/BOTAO U$ 485.000.00 R$ 1.109.100.00 0 0

F/CAPNAS U$ 1.541.737.00 R$ 3.452.880.46 R$ 333.833.34 U$ 146.079.00

F/DGCAM 0 0 R$ 166.050.00 U$ 72.000.00

F/FOFONK.N U$ 20.000.00 R$ 42.400.00 0 0

F/GRILLO U$ 64.935.00 R$ 148.051.80 0 0
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F/KID U$ 14.369.00 R$ 33.910.84 0 0

F/MC 0 0 R$ 211.200.00 U$ 96.000.00

F/PP U$ 193.908.00 R$ 466.031.88 0 0

F/TB 0 0 R$ 135.152.00 U$ 60.600.00

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado

entre os colaboradores e FLAVIO DIB.

Da análise  das  transações  indicadas  no  sistema  BankDrop  utilizado

pelos colaboradores, é possível verificar as contas  indicadas por FLAVIO DIB para o

recebimento de dólares no exterior:
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FAV_NOMBRE BANCO_BENEFICIARIO BANCO_BE_ESTADO BANCO_BE_PAIS CLIENTE
ABLEK TECHNOLOGY LTD. E.SUM COMMERCIAL BANK WANCHAI HONG KONG LIFE
AMBER CORP BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG LUXEMBOURG LIFE1
APEX GEMS INC. BANK OF AMERICA NEW YORK USA LIFE1
Avraham Dayan UBS Bank ZURICH SUISSA LIFE
BANIF CAYMAN LTD BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. LISBON PORTUGAL LIFE1
BENQ LATIN AMERICA CORP CITIBANK CA USA LIFE1 
BERLITZ LANGUAGES INC. WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO - CA USA LIFE1
BEST FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED STANDARD CHARTERED BANK SHENZHEN CHINA LIFE1
BUCHWALD JEWELERS INC CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA MIAMI FLORIDA LIFE1
C.E.I. S.P.A.(COSTRUZIONE EMILIANA INGRANAGGI) BANCA ANTONVENETA SPA (BOLOGNA BRANCH) BOLOGNA ITALY LIFE1
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC. SUNTRUST BANK MIAMI - FL USA LIFE1
CADAC HOLDINGS LTD HSBC BANK PLC LONDON UNITED KINGDOM LIFE1
D.A.S AUDIO, S A BANCO DE SABADELL SABADELL ESPAÑA LIFE1
D&B AUDIOTECHNIK GMBH KREISSPARKASSE WAIBLINGEN WAIBLINGEN GERMANY LIFE1
DECOY PLANT CO., LTD MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK THAILAND LIFE1
EASTERN IMPEX (HK) LIMITED BANK OF BARODA, HONG KONG HONG KONG HONG KONG LIFE1
EASTERN IMPEX (HK) LTD BANK OF INDIA HONG KONG HONG KONG LIFE1
EVERSUN INTERNATIONAL (H.K) LTD HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE1
FACTUM CONSULTANTS LIMITED HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE1
FORCE LIMITED HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE1
FOREWISE ENTERPRISES LTD. SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED HONG KONG LIFE
G WORLD INTIMATES M AND T BANK NEW YORK USA LIFE1
GERARDO MARINO FERRALASCO WACHOVIA BANK MIAMI - FL USA LIFE1
GLOBAL GROWTH CORPORATION BSI OVERSEAS ( BAHAMAS) LIMITED NASSAU F/LM
GOLDEN DELIGHT GLOBAL INVESTMENT LIMITED HANG SENG BANK HONG KONG LIFE1
H&F ENTERPRISE (HK) COMPANY LIMITED SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK SHANGHAI CHINA LIFE
HANGZHOU GENTLEMAN IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE1
HANGZHOU JINGYING IMPORT & EXPORT CO., LTD. BANK OF CHINA ZHEJIANG - HANGZHOU CHINA LIFE
HERMISAN S.A CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE (BANCAJA) VALENCIA SPAIN LIFE1
HK QIYANG IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD. SHENZHEN CHINA LIFE1
HONG YE LEATHER COMPANY LIMITED HANG SENG BANK HONG KONG F/GG
HONGKONG BEST AUDIO VISUAL EQUIPMENT LIMITED HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE1
HONGKONG CHENGDE INT'T GROUP LIMITED SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK SHANGHAI CHINA LIFE
HONGKONG CHENGDE INT´L GROUP SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK SHANGHAI CHINA LIFE
HUALONG IMPORT AND EXPORT (HK) CO,,LTD  SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD SHENZEN CHINA LIFE1
INTOXIMETERS, INC. UMB BANK, N.A KANSAS CITY,MO USA LIFE1
J.P.K. CO.,LTD HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED TAIPEI TAIWAN LIFE1
JANSEI INC. CITIBANK MIAMI - FLORIDA USA LIFE1
JASO COMPANY, INC. BANK OF AMERICA NEW YORK NEW YORK USA LIFE
JING LI TECHNOLOGY CO,LTD UNION BANK OF TAIWAN TAIPEI TAIWAN LIFE1
KAYBEE EXIM PTE LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED SINGAPORE SINGAPORE LIFE1
LEE YING KAN HANG SENG BANK LIMITED HONG KONG LIFE
LIGHTSHEER SPECIALISTS, LLC  MEDICAL LASER REPAIR AND DESIGN  JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK USA LIFE1
LM PICTET & CIE GENEVE SUISSA LIFE1
Loyal Way International Trading Limited SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK SHANGHAI CHINA LIFE
LU & LU TRANSWORLD LIMITED HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE1
MCB EXPORTS AXIS BANK LIMITED MUMBAI INDIA LIFE1
MICROSIDE CORP WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA) MIAMI USA LIFE1
MOCA CO., LTD FIRST COMMERCIAL BANK TAIPEI TAIWAN LIFE1
NINGBO DATONG GARMENT CO., LTD NINGBO CIXI RURAL COOPERATIVE BANK CIXI CHINA LIFE1
NINGBO MH INDUSTRY CO.,LTD SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD NINGBO CHINA LIFE1
NORADU CONSULTANTS CORP BANQUE SAFRA LUXEMBOURG LIFE1
PALMVIEW ANZ LIFE1
PARKWAY HOLDINGS GROUP LTD REPUBLIC FEDERAL BANK MIAMI - FL USA LIFE1
PHILBERT WORLDWIDE LTD. BANQUE JACOB SAFRA ( SUISSE ) S.A. GENEVA SWITZERLAND LIFE
PRATA TRADE CORP. REGIONS BANK BIRMINGHAM,AL UNITED STATES LIFE1
PRIME SHINE LIMITED HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG F/GG
PROFIT SKY INT´L CORP. MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO KOWLOON HONG KONG LIFE1
QINGDAO ZHONGSEN INDUSTRIAL CO.,LTD BANK OF CHINA (SHANDONG BRANCH) QINGDAO CHINA LIFE1
RAOPING SHENGJIA CRAFT & ART CERAMIC FACTORY BANK OF CHINA CHAOZHOU CHINA LIFE1
REAL FIELD LIMITED BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD SHANGHAI CHINA LIFE1
RIBCO GROUP, INC. WACHOVIA BANK MIAMI - FL USA LIFE1
RIVIERA HOLDINGS INC CREDIT SUISSE NASSAU LIFE1
RUGGEDCOM INC. TORONTO-DOMINION BANK, THE TORONTO CANADA LIFE1
SAMOTRADE CHINA LTD. HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE
SETUP ENTERPRISES LTD BANQUE PRIVEE BCP ( SUISSE ) S.A. SWITZERLAND F/ADVA
SHENGTAI GROUP CO.,LTD. AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE BEIJING CHINA LIFE1
SHISHI HUAHAI IMP&EXP CO.,LTD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FUZHOU CHINA LIFE1
SKIWAY ENTERPRISES GROUP LIMITED BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD SHANGHAI CHINA LIFE1
Sky City Corporation Pictet And Cie GENEVE SUISSE LIFE
SMILE MARKET, INC. CITIBANK N.A. MIAMI - FL USA LIFE1
SUNDOWN LAKE WACHOVIA LIFE1
T&T INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP HONG KONG LIFE1
TC GROUP AMERICAS INC. PNC BANK, N.A. PHILADELPHIA USA LIFE1 
THE WINTERBOTHAN TRUST COMPANY LIMITED DEUSTSCHE BANK LIFE1
TIKI GLASSWARE CO., LTD CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BEIJING CHINA LIFE1
TOPLED LIGHTING ELECTRONICS LIMITED PING AN BANK CO.,LTD.(FORMERLY SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO.,LTD) SHENZHEN CHINA LIFE1
TRISTAN CO. INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOUL KOREA LIFE1 
VALCO MELTON S.L. BANCO DE SABADELL S.A SABADELL ESPAÑA LIFE1
VINAASTEE INTERNATIONAL PTE LTD CHINA TRUST COMMERCIAL BANK HONG KONG HONG KONG F/GG
WISE LUCK INTERNATIONAL LTD T/A DATSUN TRADING COMPANY HANG SENG BANK HONG KONG F/GG
XUZHOU XUGONG TYRES CO.,LTD BANK OF COMMUNICATIONS XUZHOU CHINA LIFE1
YANG SURNAME IMPORT AND EXPORT CO.LIMITED SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD. SHENZHEN CHINA LIFE1
YAWARD INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED BANK OF CHINA HONG KONG HONG KONG LIFE1
YI TZUNG PRECISION MACHINERY CORP. MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL  BANK CO., LTD. TAIWAN TAIWAN LIFE1
YOMAR HOLDING S/A BANQUE SAFRA LUXEMBOURG LIFE1
YUPOONG , INC. WOORI BANK SEOUL KOREA LIFE1
ZAFCO TRADING L.L.C STANDARD CHARTERED BANK DUBAI UNITED ARAB EMIRATLIFE1
ZHONG SHENG INT'L TRADING LIMITED CHINA MERCHANTS BANK SHENZHEN CHINA LIFE1
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Há,  portanto,  provas  robustas  de  que  FLAVIO  DIB  DAS  CHAGAS

MOURA praticou crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção, tendo

integrado  a  organização  criminosa  da  qual  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS

CLARET participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em  favor  da

organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

FLAVIO DIB se deu em 29/05/2008 e a última transferência se deu em 30/07/2014.

Por  todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

29/05/2008 até 30/07/2014, FLAVIO DIB, além de outros indivíduos já denunciados ou

a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente,

voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,

financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa  que  tinha  por

finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de

divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,  estando,

portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º,

II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
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4.17 – DA PARTICIPAÇÃO DE  CLÁUDIO  SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS operava na organização criminosa

sob o  codinome “PAPAIA”. Suas operações totalizaram cifras surpreendentes, sendo

de aproximadamente USD 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil dólares) de

“venda de dólares” (com  CLÁUDIO FREITAS  vendendo dólares no exterior e  os

colaboradores entregando reais  no Brasil)  e,  na outra ponta,  de aproximadamente

USD 5.650.000,00 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil dólares), de 2011 a

dezembro de 2015, pelo menos, conforme reconhecido por  CLAUDIO BARBOZA e

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, nos anexos 26 de seus respectivos acordos

de  colaboração  (autos  n.º  0502669-67.2018.4.02.5101),  dedicados  a  narrarem  as

operações com o supracitado cliente (DOC. N.º 39).

Segundo se pode observar no sistema informatizado dos colaboradores,

há registros de diversas transações envolvendo CLÁUDIO FREITAS a partir de 2011 e

foram realizadas ao menos até  02/12/2015.  A comunicação entre  o colaborador  e

CLAUDIO FREITAS era normalmente feita pelo aplicativo PIDGIN e pelo Skype.

CLAUDIO  FREITAS operava  sem  equipe  de  liquidação.  Suas

operações eram bastante  divididas  entre  “venda”  de  dólares  (CLAUDIO FREITAS

transferia  dólares  no  exterior  para  uma conta  indicada pelos  colaboradores  e,  em

contrapartida,  recebia  reais  no  Brasil)  e  “compra”  de  dólares  (os  colaboradores

transferiam dólares no exterior para uma conta indicada por  CLAUDIO FREITAS e,

em contrapartida, recebiam reais no Brasil).

Como se extrai do relato, interessante notar que em ao menos uma das

contas  indicadas  por  CLAUDIO  FREITAS  (KIARIA  INVESTIMENTS,  no  Banco

Bradesco Europa SA, em Luxemburgo, conta nº 110 671) as operações foram feitas

recursos  oriundos  de  contas  de  RENATO  CHEBAR,  um  dos  irmãos  CHEBAR,

identificado no sistema dos colaboradores como  CURIÓ. Como se sabe, os irmãos

CHEBAR eram operadores financeiros da organização criminosa liderada por SÉRGIO

CABRAL,  e,  após investigados e denunciados,  passaram a ser colaboradores das

investigações.
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Também CLAUDIO FREITAS já tem um histórico conhecido de ligação

com a organização criminosa de SÉRGIO CABRAL. O representado Cláudio Freitas já

foi,  inclusive,  denunciado  em  um  dos  processos  decorrentes  do  recebimento  de

propinas (corrupção passiva) e lavagem de ativos da organização criminosa liderada

por Sérgio Cabral.

No processo de autos nº 0505915-08.2017.4.02.5101, a denúncia narra

que,  no  período  compreendido  entre  20/07/2010  e  29/02/2016,  o  denunciado

ROGÉRIO ONOFRE, mediante conhecimento e anuência do ex-Governador SÉRGIO

CABRAL e com o auxílio determinante de CLÁUDIO FREITAS, de modo consciente e

voluntário, solicitou, aceitou promessa e efetivamente recebeu vantagem indevida em

razão  do  exercício  do  cargo  de  Presidente  do  Departamento  de  Transportes

Rodoviários  do  Rio  de  Janeiro  –  DETRO,  ofertada  por  ação  de  proprietários  de

empresas  de  ônibus  e/ou  integrantes  da  “cúpula”  da  FETRANSPOR  Tal  conduta

ocorreu ao menos 108 vezes, reveladas por meio de aportes regulares de valores a

título  de  propina,  que  totalizaram  R$  43.400.000,00  (quarenta  e  três  milhões  e

quatrocentos mil reais), em razão de acordos para beneficiar empresários do setor de

transportes públicos. Além disso, em consequência das vantagens recebidas, um dos

integrantes da organização criminosa,  ROGÉRIO ONOFRE, praticou atos de ofício

infringindo dever funcional.

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme as telas abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

CLAUDIO  FREITAS  se  deu  em 26/01/2011 e  a  última  transferência  se  deu  em

08/12/2015.
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Por todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

26/01/2011  até  08/12/2015, CLAUDIO  FREITAS, além  de  outros  indivíduos  já

denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa  que

tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva,

evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,

estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art.

2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.18 – DA PARTICIPAÇÃO DE NEI SEDA, RENÊ MAURÍCIO LOEB e ALEXANDER

MONTEIRO HENRICE (NEI/RENE) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB operavam sob o codinome “NEI”

perante a organização criminosa. Suas operações 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 clientes.

Os investigados NEI e RENÊ são doleiros antigos estabelecidos no Rio

de  Janeiro,  tinham  negócios  frequentes  com  os  colaboradores  e  eram  atendidos
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frequentemente  por  CLAUDIO  BARBOZA,  que  passou  a  atendê-los  após  2003,

quando se mudou para o Uruguai (DOC. N.º 40).

As informações acima foram corroboradas por VINICIUS CLARET que

tinha ciência  das  operações  e  dos  valores  que  eram  objeto  das  operações,

destacando  que conhece os  investigados  NEI  e  RENÊ desde a  década de  1990,

quando integrava a mesa de negócios da STREAM TOUR (DOC. N.º 40).

A maioria das operações dos doleiros NEI e RENÊ consistia na “venda”

de dólares, ou seja, eles transferiam dólares no exterior para uma conta indicada pelos

colaboradores e, em contrapartida, recebiam reais no Brasil.

Tudo  indica  que  NEI  e RENÊ dividam  as  funções  de  captação  de

clientes  e  ordenação  das  operações  e  ALEXANDER  MONTEIRO  HENRICE,  de

apelido BAMBAM,  era o funcionário responsável pelo recebimento de recursos em

espécie remetidos pelos colaboradores.

Esse núcleo da organização criminosa operou até inicio de 2017, mais

precisamente  até  03/01/2017,  ou  seja,  até  as  vésperas  de  serem  presos  os

colaboradores.

De fato, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi possível extrair (1) a data em que os denunciados passaram a integrar a rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado pelos

denunciados  (NEI)  se  deu  em  07/08/2000  e  a  última  transferência  se  deu  em

23/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
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Por todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

07/08/2000  a  23/02/2017, NEI  SEDA,  RENÊ  MAURÍCIO  LOEB  e  ALEXANDER

MONTEIRO  HENRICE, além  de  outros  indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem

denunciados  oportunamente  ou  ainda  não  identificados,  de  modo  consciente,

voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,

financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa  que  tinha  por

finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de

divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,  estando,

portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º,

II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.19 – DA PARTICIPAÇÃO DE JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA, CAMILO DE LELIS

ASSUNÇÃO  E  ALEXANDRE  SOUZA  SILVA  (SALIBA)  NA  ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

JOSÉ  CARLOS  MAIA SALIBA e  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO,

operavam na organização criminosa pelo codinome SALIBA, cujas operações, entre

os anos de 2011 e 2016,  conforme reconhecido por CLAUDIO BARBOZA no Anexo

39 do seu acordo de colaboração (autos n.º 0502682-66.2018.4.02.5101) dedicado a

narrar as operações com os supracitados clientes, totalizaram a surpreendente cifra de

USD 12.700.000,00 (doze milhões e setecentos mil dólares) vendidos por SALIBA e

comprados pelos colaboradores e, na outra ponta negocial, 860.000,00 (oitocentos e
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sessenta mil  dólares) vendidos pelos colaboradores no exterior  e comprados por

SALIBA com a entrega de reais no Brasil (DOC. N.º 41).

Normalmente as operações de SALIBA eram transferências de dólares

no exterior com o recebimento de reais em espécie no Brasil. A entrega dos reais no

Brasil normalmente se dava em São Paulo, no escritório dos colaboradores em São

Paulo, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Para tanto, JOSÉ CARLOS MAIA

SALIBA e CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO enviavam um emissário de sua confiança,

que  os  colaboradores  identificaram  como  ALEXANDRE  SILVA,  conhecido  sob  a

alcunha de Alex.

Foram, então, em cumprimento a mandado judicial, 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  SOUZA  SILVA,  RG  3912339-MG,  (CPF  59790458649),

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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Assim,  esse  núcleo  da  organização  criminosa  era  dividido  entre

CAMILO,  que  tratava  das  operações  diretamente  com  os  colaboradores  e  seus

funcionários,  JOSÉ CARLOS,  que cuidava da operacionalização  das liquidações e

ALEXANDRE,  que era o funcionário responsável pelo recebimento de recursos em

espécie remetidos pelos colaboradores.

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi possível extrair (1) a data em que os denunciados passaram a integrar a rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

SALIBA se  deu  em  04/07/2001  e  a  última  transferência  se  deu  em  02/12/2016

(poucos meses antes da prisão dos colaboradores).

Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde a

década de 1990 até 23/02/2017, JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA, CAMILO DE LELIS

ASSUNÇÃO  E ALEXANDRE  SOUZA  SILVA, além  de  outros  indivíduos  já

denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa  que

tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva,

evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,

estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art.

2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
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4.20 – DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUGUSTO RANGEL

LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) 

AUGUSTO RANGEL LARRABURE (CPF  055.358.558/47) e  BRUNO

FARINA (CPF 044.266.998/43) operavam na organização criminosa identificados sob

o codinome “BOXE”, que em quase todas as operações “compravam dólares”, isto é

indicavam aos colaboradores  contas no exterior  para  receber  recursos em moeda

estrangeira, e, em contrapartida, entregavam reais no Brasil.

As operações de AUGUSTO LARRABURE e BRUNO FARINA junto a

CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET totalizaram a surpreendente cifra de USD

22.800.000,00 (vinte  e  dois  milhões  e  oitocentos  mil  dólares),  de  2011  a  2017,

conforme reconhecido pelos colaboradores no Anexo 13 do acordo de colaboração

(autos  n.º  0502649-76.2018.4.02.5101)  dedicado  a  narrar  as  operações  com  os

supracitados clientes (DOC. N.º 42).

Como relataram os colaboradores, as transações realizadas totalizaram

cerca de 24 mil dólares, sendo compra de dólares por BOXE no valor total de US$

20.500.000,00 e venda de dólares no montante global de US$ 2.300.000,00 desde

2011, sendo que era AUGUSTO quem fazia os contatos no dia a dia com a equipe dos

colaboradores, enquanto BRUNO era apenas o sócio capitalista.

Importante notar que esse núcleo operou com a organização criminosa

até as vésperas da prisão dos colaboradores, no início de 2017, tudo indicando que

continuam operando até hoje.

De fato, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi possível extrair (1) a data em que os denunciados passaram a integrar a rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

BOXE  se deu em 22/03/2001  e a última transferência se deu em 07/03/2017  (dias

antes da prisão dos colaboradores).
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Por todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

22/03/2001  até  07/03/2017, AUGUSTO LARRABURE e  BRUNO FARINA, além de

outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda

não  identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de

vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,

organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de

corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros

auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288

do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.21 – DA PARTICIPAÇÃO DE PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO

CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO e  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO

(ASADO) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Os  irmãos  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO

CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO e  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO

atuavam junto à organização criminosa sob o codinome “ASADO”, cujas operações

totalizaram a surpreendente cifra de  USD 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil

dólares), de 2011 a 2014, conforme reconhecido por CLAUDIO BARBOZA no Anexo

33 do seu acordo de colaboração (autos n.º 0502676-59.2018.4.02.5101) dedicado a

narrar as operações com os supracitados clientes (DOC. N.º 43).
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A família  CORDEIRO é  “tradicional”  do mercado paralelo de câmbio,

atuando desde a década de 90. Segundo os colaboradores os irmãos trabalhavam em

parceria com a família DAVIES.

Os  colaboradores  passaram  a  trabalhar  com os  irmãos CORDEIRO

quando se mudaram para o Uruguai. 

O colaborador CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA acredita

que a empresa ODEBRECHT era um dos principais clientes dos irmãos CORDEIRO.

Desta  maneira,  o  colaborador  acredita  que,  além  de  operar  diretamente  com  os

colaboradores, a empresa ODEBRECHT ainda usava ASADO para suprir ilegalmente

suas necessidades de reais em Porto Alegre.

As operações realizadas por  ASADO,  tinham uma divisão de função

relativamente  clara.  O  irmão  ATHOS  CORDEIRO ALBERNAZ  CORDEIRO  era  o

contato político dos irmãos, que emprestava credibilidade às operações feitas todas na

base de confiança, fazendo com que grandes empresas, como a Odebrecht, tivesse

confiança de realizar as operações com seus irmãos. Não por outra razão era sempre

procurador de todas contas usadas para vender dólares no exterior.  Também pela

mesma razão  o  saldo  das  contas  usadas  no  exterior  foram transferidas  para  seu

nome, após aparentemente cessadas as operações com a organização criminosa em

2014.

ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  por  sua  vez,  era  o

responsável pela movimentação das contas no exterior, fazendo as operações junto

aos bancos estrangeiros.  PAULO CORDEIRO  era responsável  pelo recebimento e

repasse  de  reais  em  espécie  dentro  do  Brasil.  Para  tanto  contava  com  o  auxílio

operacional de  SUZANA MARCON, que atuava como sua secretária, conferindo os

valores depositados nas contas indicadas pelos irmãos na lavagem de dinheiro.

Por  fim,  a  irmã  CARMEN  REGINA  ALBERNAZ  CORDEIRO foi

responsável pela tentativa de ocultação do patrimônio ilegalmente obtido pelos irmãos,

forjando a realização de um empréstimo para os irmãos, a fim de que esses tentassem

realizar a repatriação dos valores usados para lavagem de capitais no exterior. Tanto é
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assim que admite ter sido paga, na metade do valor “emprestado” em dinheiro em

espécie, totalizando R$ 600.000,00. Assim, usou suas empresas e sua própria conta

para tentar lavar também a origem ilícita dos valores obtidos por seus irmãos.

Registre-se  que,  no  sistema  ST,  fornecido  pelos  colaboradores,  foi

possível extrair  (1)  a data em que os denunciados passaram a integrar a rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

ASADO se deu em 27/10/2008 e a última transferência se deu em 27/11/2014.

Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde a

década  de  1990  até  23/02/2017,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,

ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO, ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ

CORDEIRO, SUZANA MARCON  e CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO além

de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda

não  identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de

vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,

organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de

corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros

auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288

do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
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4.22  –  DA PARTICIPAÇÃO  DE  RAUL  FERNANDO  DAVIES e  JORGE  DAVIES

(GILÓ) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  estão  os  doleiros  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, que venderam para JUCA e TONY, entre os

anos  de  2011  e  2016,  a  quantia  de,  ao  menos,  U$  25.000.000,00  (vinte  e  cinco

milhões de dólares), que eram depositados pelos DAVIES em contas no exterior, em

troca de pagamentos em reais feitos em diversos endereços no Brasil (DOC. N.º 44).

Os  colaboradores  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA e

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO narram com precisão as condutas criminosas

praticadas por  RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES, que já trabalhavam

com o mercado de câmbio paralelo desde a década de 90, ocasião em que mantinham

relações  com  as  empresas  ANTUR  e  STREAM  TUR,  onde  trabalhavam  os

colaboradores CLAUDIO e VINICIUS. Tanto os colaboradores quanto os denunciados

RAUL e JORGE transferiram a sede física de seus negócios para o Uruguai no início

dos anos 2000,  na tentativa  de evitar  a  fiscalização  e  o  controle  das autoridades

brasileiras, muito embora permanecessem operando no Brasil.

Conforme se depreende dos depoimentos dos colaboradores CLAUDIO

e VINICIUS,  a atuação ilícita de  RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES foi

intensa, tendo ambos movimentado quantia significativa de recursos para os irmãos

CHEBAR, que por sua vez repassaram para SÉRGIO CABRAL.

O colaborador CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA também

relata  a atuação de doleiros conhecidos como  DAVIES na entrega de propina para

SÉRGIO CABRAL:

“Que,  em  2007,  no  início  do  Governo  CABRAL,  o  Colaborador  foi
informado  por  WILSON  CARLOS  que  teria  sido  feito  acordo  com
RICARDO GALVÃO para pagamento de propina na proporção de 5%
dos pagamentos feitos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à
empreiteira; Que os pagamentos na ordem de 5% deveriam ser feitos
após o início das obras a serem contratadas; Que até o início das obras
foi sendo paga mesada no valor de R$ 300.000,00; Que a QUEIROZ
GALVÃO possuía dificuldade em gerar dinheiro em espécie no Brasil,
tendo sido feitas apenas uma ou duas entregas de valores na sede da
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empresa, localizada no edifício Avenida Central, no Centro do Rio de
Janeiro;  Que, após certo tempo, a sede da empresa se mudou para
prédio localizado ao lado da Academia Brasileira de Letras; Que, em
razão da dificuldade em gerar dinheiro em espécie, a empreiteira optou
por realizar os pagamentos por meio de doleiro de nome DAVIES; Que
o Colaborador informou a RICARDO GALVÃO que RENATO CHEBAR
tinha apelido de “ZÉ BONITINHO” no MSN para repassar a DAVIES;
Que, então, CHEBAR passou a receber os valores por meio do doleiro
DAVIES em reais no Brasil; Que o colaborador ligava do seu telefone
fixo  do  escritório  (21-2511-7877)  (Leblon)  (21-2223-2247)  (Jardim
Botânico)  para  o  telefone  da  QUEIROZ  GALVÃO;  Que  o  segundo
telefone  está  em  nome  de  OSCAR  VAZ  PEDROSO;  Que  não  tem
certeza quanto ao sufixo do telefone do Jardim Botânico; Que no prédio
atual da QUEIROZ a portaria possui registro de visitantes, onde deve
haver  sua  entrada  no  prédio;  Que  o  saldo  devedor  da  QUEIROZ
GALVÃO, ao final do Governo Cabral, seria de R$ 20.000.000,00, de
acordo com a contabilidade do colaborador; Que, em reunião na casa
de  CABRAL,  em  2014,  após  o  mesmo  sair  do  governo,  RICARDO
GALVÃO apresentou  outras  despesas  que  teria  feito  para  CABRAL,
tendo o saldo caído para R$ 14.000.000,00; Que a QUEIROZ pagou R$
4.000.000,00 do doleiro DAVIES  e R$ 6.500.000,00 em contribuições
de campanha de 2014; Que em operação policial em 2014 foi achada
uma lista escrita a mão na sede da QUEIROZ em SP; Que, nessa lista,
o primeiro nome era “SC” associado a um valor de R$ 9.000.000,00;
Que, na época, não vincularam SÉRGIO CABRAL a isso, mas era o
que havia sido pedido a QUEIROZ na campanha; Que o colaborador
teve conhecimento de tal documento por meio da imprensa” (DOC. N.º
45)

A colaboradora TANIA MARIA SILVA FONTENELLE também relata a

atuação de doleiros conhecidos como  DAVIES na geração de dinheiro em espécie

para a CARIOCA ENGENHARIA pagar propinas para agentes públicos:

“QUE ainda sobre essa questão de geração de dinheiro em espécie,
valores menos elevados também foram obtidos com doleiro;  QUE, a
pedido  de  RICARDO  PERNAMBUCO,  entrava  em  contato  com  o
doleiro, pegava com ele dados de uma conta no exterior, repassava a
RICARDO PERNAMBUCO e depois recebia do doleiro o dinheiro em
espécie;  QUE  o  doleiro  com  quem  tratou  foi  o  Sr.  DAVIES,  num
escritório  na  Avenida  Rio  Branco,  no  Rio  de  Janeiro;  QUE
aparentemente era uma operação de câmbio ilegal para trazer dinheiro
do exterior, mas não sabe como RICARDO PERNAMBUCO transferia
recursos para as contas que eram indicadas por DAVIES”.  (DOC. N.º
46)

O colaborador  RENATO HASSON CHEBAR esclarece que na planilha

de controle de gastos da organização criminosa liderada pelo ex Governador SÉRGIO
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CABRAL entregue por  ele  por  força do acordo de colaboração premiada,  o  nome

DAVIES se refere a doleiro do Uruguai:

“Que não pode precisar o significado de todos os nomes que constam
na segunda coluna da planilha, mas recorda-se dos seguintes: “Talho
Capix. - Brad” que consta na primeira linha refere-se a um depósito na
conta bancária do Banco Bradesco da Delicatessen Talho Capixaba no
valor  de R$ 1.510,00 no dia 01/08/2014; “Hotel Porto” significa Hotel
Portobello; “Dani” refere-se a pessoa que recebia frequentes entregas
de dinheiro em escritório localizado na Av. Nilo Peçanha,  nº 50, sala
3207,  Centro Rio  de Janeiro;  “DAVIES”  refere-se a um doleiro do
Uruguai”. (DOC. N.º 47)

Saliente-se que, corroborando o depoimento dos colaboradores, o nome

de  DAVIES  aparece  em  duas  oportunidades  na  planilha  entregue  pelos  irmãos

CHEBAR, sendo uma no dia 04/08/2014, com um crédito de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais) e outra no dia 14/08/2014, com outro crédito de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais).

De  outro  giro,  em  extrato  bancário  entregue  pelos  colaboradores

CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET,  as  mesmas  operações  também  são

registradas, sendo certo que o codinome utilizado para os irmãos CHEBAR é CURIÓ,

e  para  os  doleiros  RAUL  FERNANDO  DAVIES e  JORGE  DAVIES,  utiliza-se  o

codinome  GILO.  Há,  portanto,  coincidência  de  datas  e  valores  em  documentos

entregues por colaboradores em momentos distintos e de maneira independente.

Nos  extratos  bancários  e  comprovantes  de  depósitos  apresentados

pelos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINÍCIUS CLARET há comprovação de

centenas de operações financeiras ilícitas de RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE

DAVIES (GILO),  no  período de 10/01/2011 a  01/02/2017,  realizadas  com diversos

doleiros  que operam no Brasil  e  no exterior,  dentre os quais: 1)  PAULO ARAMIS

ALBERNAZ  CORDEIRO (CPF  370.835.200-97),  ANTONIO CLAUDIO  ALBERNAZ

CORDEIRO (CPF  209.950.400-87),  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO

(CPF  281.598.100-91)  e  CARMEN  REGINA  ALBERNAZ  CORDEIRO  (CPF

139.974.320-15) identificados no sistema de controle dos colaboradores por meio do

codinome “ASADO”; 2)  FRANCISCO ARAUJO COSTA JÚNIOR (CPF 287.115.991-

20) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (CPF 764.464.501-25), identificados
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no sistema de controle dos colaboradores por meio dos codinomes, respectivamente,

“JUBRA” e “FALCÃO”; 3)  FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (CPF 963.714.397-

15),  identificado  no sistema de controle  dos colaboradores  por  meio  do codinome

“LIFE” e variações, como “F/ADVA”, “F/GG” e “F/LM”; 4)  CLAUDINE SPIERO (CPF:

696.475.008-82) identificada no sistema de controle dos colaboradores por meio do

codinome “CABRAL”; 5) SÉRGIO MIZRAHY, identificado no sistema de controle dos

colaboradores por meio dos codinomes Miz / Mizha / G.Rio; 6) YASHA MOGHRABI,

identificado no sistema de controle dos colaboradores por meio do codinome Monza;

7) HENRIQUE, identificado no sistema de controle dos colaboradores por meio do

codinome FOFINHO; 8) Os irmãos CHEBAR, identificados no sistema de controle dos

colaboradores por meio do codinome CURIÓ. 

Ademais,  é  importante  salientar  que  RAUL  FERNANDO  DAVIES e

JORGE DAVIES praticaram crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro

mesmo  após  os  fatos  objeto  do  processo  nº  5014170-93.2017.4.04.7000,  em

tramitação no juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que se refere a auxílio no

pagamento  de  propina  em  benefício  de  diretores  da  PETROBRAS,  utilizando  as

offshore Aristan INC, TM Peel e Guadix Corporation.

Há  provas  robustas  de  que  RAUL FERNANDO  DAVIES  e  JORGE

DAVIES praticaram crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção,

tendo integrado a organização criminosa da qual  CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS

CLARET participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em  favor  da

organização criminosa liderada pelo ex- Governador SÉRGIO CABRAL. 

De fato, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi possível extrair (1) a data em que os denunciados passaram a integrar a rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

GILÓ se deu em 26/08/2004 e a última transferência se deu em  10/02/2017 (dias

antes da prisão dos colaboradores).
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Por todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

26/08/2004 a  10/02/2017,  RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES, além de

outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda

não  identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de

vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,

organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de

corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros

auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288

do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.23 – DA PARTICIPAÇÃO DE  ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

 

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  o  doleiro  ALBERTO

CEZAR LISNOVETZKY  que vendeu para  JUCA e TONY, entre os anos de 2011 e

2016,  a  quantia  de,  ao  menos,  U$  11.000.000,00  (onze  milhões  de  dólares),  e

comprou aproximadamente US$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil dólares)

(DOC. N.º 48).

Os  Colaboradores  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA e

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO narram com precisão as condutas criminosas

praticadas  por  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY, que era  genro  de  LEON
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ABRAMOFF,  antigo  doleiro  do  Rio  de  Janeiro,  amigo  de  MORDKO  MESSER,  e

operador do mercado ilegal de câmbio desde a década de 1990. 

Para movimentar quantias milionárias de diversos clientes ao longo de

anos,  ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY utilizou-se da empresa SILET VIAGENS E

TURISMO,  que  inicialmente  funcionava  na  Rua  São  José,  nº  70,  Centro,  Rio  de

Janeiro.  Mais  recentemente,  até  a  deflagração  da  denominada  Operação  Câmbio

Desligo,  ALBERTO passou a operar na Av. Nilo Peçanha, nº 50, sala 1912, Centro,

Rio de Janeiro, local em que os colaboradores CLAUDIO e VINICIUS faziam entregas

de dinheiro em espécie. Para as mencionadas entregas os colaboradores, a mando de

ALBERTO, utilizavam como uma espécie de código que as entregas eram a mando

de “ZÉ ROBERTO”.

O denunciado  ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY utilizou dezenas de

contas no exterior para movimentação de recursos de maneira ilícita, dentre as quais

as contas em nome de  JOLIE MODELS ROUPAS, SERGI ROUPAS CONFECÇÕES

LTDA,  INOR  PARTICIPAÇÕES  SA,  GAVEA  TUR,  TRANSPORTE  E

TERRAPLANAGEM RUBÃO LTDA, PORTOBELLO ROAD PARTNERS SA e MORAN

PORTOFOLIO SA.

Nos  extratos  bancários  e  comprovantes  de  depósitos  apresentados

pelos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINÍCIUS CLARET há comprovação de

centenas de operações financeiras ilícitas de ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY, no

período de 10/01/2011 a 17/02/2017, realizadas com diversos doleiros que operam no

Brasil  e  no exterior,  dentre os quais:  1)  PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO

(CPF  370.835.200-97),  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO (CPF

209.950.400-87), ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO  (CPF 281.598.100-91)

e CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO (CPF 139.974.320-15) identificados no

sistema de controle dos colaboradores por meio do codinome “ASADO”; 2)  FLAVIO

DIB  DAS  CHAGAS  MOURA (CPF  963.714.397-15),  identificado  no  sistema  de

controle dos colaboradores por meio do codinome “LIFE” e variações, como “F/ADVA”,

“F/GG”, “F/LM” e “JL”; 3) SÉRGIO MIZRAHY, identificado no sistema de controle dos

colaboradores por meio dos codinomes Miz / Mizha / G.Rio; 4) CHAAYA MOGHRABI,

identificado no sistema de controle dos colaboradores por meio do codinome Monza;
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5)  HENRIQUE,  identificado no sistema de controle dos colaboradores por meio do

codinome FOFINHO; 6)  ALESSANDRO LABER, identificado no sistema de controle

dos  colaboradores  por  meio  do  codinome  Birusa;  7)  HENRIQUE  CHUEKE,

identificado no sistema de controle dos colaboradores por meio do codinome KALUF;

8)  JORGE  DAVIES  e  RAUL  FERNANDO  DAVIES,  identificados  no  sistema  de

controle  dos colaboradores  por  meio  do codinome  GILO;  9) Os irmãos CHEBAR,

identificados no sistema de controle dos colaboradores por meio do codinome CURIÓ. 

Outrossim,  os  colaboradores  apresentaram  298  telas  do  sistema

Bankdrop, detalhando 298 operações de compra, venda e transferência de dólares

liquidadas em bancos no exterior. As mencionadas operações foram realizadas com

diferentes doleiros entre 11/02/2008 e 09/12/2016.

A quantidade de operações entre  ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY

(LEONCIO) e  outros  doleiros  foi  intensa  e  se  protraiu  no  tempo,  tendo  ocorrido,

inclusive  depois  do  investigado  ter  sido  condenado  por  crimes  contra  o  sistema

financeiro  e  lavagem  de  dinheiro,  em  decorrência  da  denominada  Operação  First

Curaçao, no processo n. 5017770-69.2010.404.7000, pelo juízo da 13ª Vara Federal

de Curitiba.

Há provas robustas  de que  ALBERTO CESAR LISNOVETSKY vem

cometendo crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro de maneira

habitual,  em  conjunto  com  outros  doleiros,  tendo  sua  atuação  ilícita  contribuído

diretamente  para  a  movimentação  de  recursos  ilícitos  em  favor  da  organização

criminosa do ex Governador SÉRGIO CABRAL.

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

LEONCIO  se deu  em  11/08/2000 e  a  última  transferência  se  deu  em 17/02/2017

(poucos dias antes da prisão dos colaboradores).
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Por todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

11/08/2000 até 17/02/2017,  ALBERTO  CESAR  LISNOVETSKY, além  de  outros

indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não

identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades,

promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa

e passiva,  evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses

crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal

c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.24 – DA PARTICIPAÇÃO DE  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE (KALUF) E  WANDER

BERGMANN VIANNA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre os comparsas dos colaboradores, estão os doleiros HENRIQUE

JOSÉ CHUEKE  E  WANDER  BERGMANN  VIANNA,  que  venderam para  JUCA e

TONY, entre os anos de 2011 e 2016, a quantia  de,  ao menos,  U$ 15.550.000,00

(quinze milhões quinhentos e cinquenta mil dólares), e compraram aproximadamente

US$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil dólares) (DOC. N.º 49).

Os  Colaboradores  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA e

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO narram com precisão as condutas criminosas

praticadas por  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E  WANDER BERGMANN VIANNA, que

operam no mercado ilegal de câmbio desde a década de 1990, utilizando-se, até a

deflagração da Operação Câmbio Desligo, da empresa  TRADE MONEY CAMBIO E
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TURISMO  EIRELI,  cujo  nome  fantasia  é  Belle  Tours  Viagens  LTDA,  CNPJ

31.422.595/0001-05,  em  funcionamento no Shopping Cassino Atlântico no segundo

piso, loja 230. 

Conforme esclarecem os colaboradores, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE é

o principal responsável pela loja de câmbio, sendo  WANDER BERGMANN VIANNA

seu operador  que fica na linha de frente. O colaborador  EDWARD GAEDE PENN

reconheceu HENRIQUE JOSÉ CHUEKE como sendo o responsável pela Belle Tours

Viagens LTDA, tendo informado que realizou operações ilícitas de câmbio com ele até

o ano de 2018.

Nos  extratos  bancários  e  comprovantes  de  depósitos  apresentados

pelos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINÍCIUS CLARET há comprovação de

centenas de operações financeiras ilícitas de HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER

BERGMANN VIANNA (KALUF), no período de 22/02/2011 a 24/02/2017, realizadas

com diversos doleiros que operam no Brasil e no exterior, dentre os quais: 1) PAULO

ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO (CPF  370.835.200-97),  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ  CORDEIRO (CPF  209.950.400-87),  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ

CORDEIRO   (CPF 281.598.100-91) e  CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO

(CPF  139.974.320-15) identificados  no  sistema de  controle  dos  colaboradores  por

meio  do  codinome  “ASADO”;  2)  FLAVIO  DIB  DAS  CHAGAS  MOURA (CPF

963.714.397-15), identificado no sistema de controle dos colaboradores por meio do

codinome “LIFE”  e  variações,  como “F/ADVA”,  “F/GG”,  “F/LM”  e  “JL”;  3)  SÉRGIO

MIZRAHY,  identificado  no  sistema  de  controle  dos  colaboradores  por  meio  dos

codinomes Miz / Mizha / G.Rio; 4) CHAAYA MOGHRABI, identificado no sistema de

controle dos colaboradores por meio do codinome Monza; 5) HENRIQUE, identificado

no  sistema  de  controle  dos  colaboradores  por  meio  do  codinome  FOFINHO;  6)

FRANCISCO  ARAUJO  COSTA JÚNIOR,  identificado  no  sistema  de  controle  dos

colaboradores  por  meio  do  codinome  JUBRA;  7)  JORGE  DAVIES  e  RAUL

FERNANDO  DAVIES,  identificados  no  sistema de  controle  dos  colaboradores  por

meio do codinome GILO; 8) Os irmãos CHEBAR, identificados no sistema de controle

dos colaboradores por meio do codinome CURIÓ.
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Outrossim,  os  colaboradores  apresentaram  31  telas  do  sistema

Bankdrop,  detalhando  31 operações  de compra,  venda e  transferência  de dólares

liquidadas em bancos no exterior. As mencionadas operações foram realizadas com

diferentes doleiros entre 18/04/2008 e 17/08/2016.

A  quantidade  de  operações  entre  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  E

WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) e outros doleiros foi intensa e se protraiu

no tempo. Há, portanto,  provas de que os investigados vêm cometendo crimes de

lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro de maneira habitual, em conjunto

com  outros  doleiros,  tendo  sua  atuação  ilícita  contribuído  diretamente  para  a

movimentação  de  recursos  ilícitos  em  favor  da  organização  criminosa  do  ex

Governador SÉRGIO CABRAL.

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi possível extrair (1) a data em que os denunciados passaram a integrar a rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

KALUF se deu em 07/08/2000 e a última transferência se deu em 24/02/2017  (dias

antes da prisão dos colaboradores).

Por  todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

07/08/2000 a  24/02/2017, HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e WANDER  BERGMANN
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VIANNA (KALUF), além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados

oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e

em  comunhão  de  vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,

pessoalmente,  organização  criminosa  que  tinha  por  finalidade  a  prática  de,  entre

outros,  crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas

penas  do  artigo  288  do Código  Penal  c/c   art.  2º,  §  4º,  II,  III,  IV  e  V,  da  Lei

12.850/2013.

4.25 – DA PARTICIPAÇÃO DE CLAUDINE SPIERO (CABRAL) NA ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  CLAUDINE  SPIERO

(CPF: 696.475.008-82), doleira de São Paulo.

CLAUDINE  SPIERO  (CABRAL) já  atuava  no  mercado  de  câmbio,

desde a década de 90, quando era cliente da empresa STREAM TUR (casa de câmbio

que trabalhava com câmbio oficial e também com câmbio paralelo, ligada à família

MATALON).  Quando  os  colaboradores  se  mudaram  para  o  Uruguai,  CLAUDINE

SPIERO (CABRAL) passa  a  operar  diretamente  com eles,  ganhando  o  codinome

“CABRAL”, conforme se pode observar dos seguintes depoimentos prestados pelos

colaboradores: 

““(…) Que conheceu CLAUDINE a partir  do momento que foi para o
Uruguai  em  2003;  Que  CLAUDINE  era  uma  cliente  da  família
MATALON; Que CLAUDINE tinha o codinome de “CABRAL” no sistema
informatizado do colaborador; Que antes de “CABRAL” o colaborador
tinha CLAUDINE registrada em seu sistema como CLAUDINE mesmo;
Que CLAUDINE é uma doleira típica, comprando e vendendo; Que no
Rio de Janeiro o colaborador era a única pessoa com a qual CLAUDINE
operava;  Que  sabe  dizer  que,  por  volta  de  2007,  CLAUDINE  teve
problemas  com  a  justiça  com  a  Operação  KASPAR;  Que  a  citada
operação redundou em prejuízo para o colaborador, pois CLAUDINE foi
interceptada telefonicamente falando com um banco suíço, fornecendo
endereço do colaborador; Que, em razão disso, a Polícia Federal foi ao
escritório do colaborador e chegou a prender o funcionário que alugou a
sala:  JULIO  CESAR  MACHADO  RODRIGUES;  Que  nessa  época
JULIO trabalhava para ENRICO MACHADO; Que o colaborador não
sabe o paradeiro atual de JULIO; Que de 2007 a 2013 o colaborador
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continuou pagando um valor de aproximadamente R$ 3.000,00 a título
de compensação pelos problemas na justiça; Que em razão da citada
Operação  CLAUDINE  se  afastou  do  mercado  e  fez  colaboração
premiada; Que um ano após a Operação, em 2008, CLAUDINE voltou a
operar e continuou até o dia da prisão do colaborador em 2017; Que no
momento  de  sua  prisão,  o  colaborador  ainda  devia  dólares  para
CLAUDINE,  não  sabendo  informar  se  a  dívida  foi  quitada;  Que  o
colaborador já se encontrou com CLAUDINE por diversas vezes tanto
em São Paulo quanto em Montevideu; Que sabe dizer que CLAUDINE
operava  tanto  com  o  colaborador  quanto  com  MATALON;  Que  a
operação  de  CLAUDINE  consistia  na  venda  de  dólares  para
colaborador,  e  na  compra  de  dólares  junto  a  MATALON;  Que
CLAUDINE lucrava na diferença das taxas; Que além de vender dólares
para o colaborador, CLAUDINE também comprava, pagando por meio
de boletos bancários e cheques; Que o colaborador já fez transações
de  notas  físicas  de  dólares,  tanto  de  compra quanto  de venda (...)”
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 40 –
autos n.º  0502683-51.2018.4.02.5101 -  DOC. N.º 50).

A maioria das operações de CLAUDINE SPIERO (CABRAL) consistia

na “compra” de dólares, ou seja, os colaboradores transferiam dólares no exterior para

uma  conta  indicada  por  CLAUDINE e,  em  contrapartida,  recebiam  reais  de

CLAUDINE no Brasil, para alimentar o ciclo de dinheiro vivo necessário ao pagamento

de propinas:

“(…) Que a maioria das transações, CLAUDINE comprava dólares dos
colaboradores;  Que  o  CLAUDINE   comprou  aproximadamente
US$41.000.000,00 dos colaboradores, entre o período de 2011 a 2016;
Que,  por  outro  lado,  CLAUDINE  vendeu  US$7.800.000,00  para  os
colaboradores, no mesmo período; Que CLAUDINE tinha o codinome
de CABRAL no sistema ST e Bankdrop; Que pode esclarecer que as
contas  apresentadas por  CLAUDINE para  receber  cabos no exterior
eram,  em  sua  maioria,  de  exportadores  na  China  e  EUA;  Que
CLAUDINE, por vezes, indicava contas de pessoas físicas e contas de
investimentos  no  exterior  para  receber  o  dólar  por  transferência
bancária;  Que  CLAUDINE  entregava  dinheiro  em  espécie,  pagava
boletos bancários e depositava cheques para os colaboradores e esses,
por sua vez, faziam dólar cabo (transferências internacionais) para as
contas  por  ela  indicada  (…)  (VINICIUS  CLARET -  Termo  de
colaboração  referente  ao  Anexo  40  –  autos  n.º   0502683-
51.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 50).

As  contas  de  CLAUDINE  SPIERO registradas  nos  sistemas

informatizados dos colaboradores foram cadastradas com o codinome “CABRAL” e

variações  (CABRAL,  CABRAL.N,  CABRAL/BA,  CABRAL/BOL,  CABRAL/CH,
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CABRAL/DH,  CABRAL/GAB,  CABRAL/ITA,  CABRAL1,  CABRALBA,  CABRALDEV,

CABRALDHDF,  CABRALDHSP,  CABRALMTV,  CABRALTED,  CLAUDINE,

CLAUDINE.N.,  dentre  outras),  sempre  identificadas  pelo  prefixo  “CABRAL”  ou,

eventualmente, “COLON”.

Cabe esclarecer que os dados gravados no Sistema ST, entregue pelos

colaboradores,  apontam  para  a  existência  da  conta  de  CLAUDINE  SPIERO

(CABRAL),  ao  menos,  a  partir  de  2008,  época em que teria  voltado a  operar  no

mercado paralelo de dólares, logo após sua prisão e delação premiada firmada junto à

6ª Vara Federal Criminal de São Paulo (Operação Kaspar),  estando evidenciada a

permanência  e  estabilidade  das  relações  entre  os  integrantes  da  organização

criminosa, uma vez que suas operações somente foram interrompidas por força da

prisão dos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS:

“(…)  o  colaborador  se  recordou  que  enquanto  preso  no  Uruguai  a
poucos dias do retorno do colaborador para o Brasil, provavelmente na
semana anterior a sua extradição entre os dias 17 a 23 de dezembro de
2017,  CLAUDINE entrou  em contato  com  o  colaborador  através  do
telefone  oficial  Cárcere  Central  de  Montevideo  desejando  instruir  o
colaborador;  Que  o  colaborador  não  sabe  exatamente  qual  era  a
instrução porém CLAUDINE já havia passado pela mesma situação e
acredita  que iriam conversar  sobre atitude do colaborador  (modo de
proceder)  em relação as  autoridades brasileiras;  Que CLAUDINE se
ofereceu  para  visitá-lo  na  prisão  no  Uruguai;  Que  estando  certo  da
extradição o colaborador não incluiu o nome da CLAUDINE na lista de
visitação do Cárcere Central de Montevideo; Que após a extradição não
teve mais contato com CLAUDINE (…) (VINICIUS CLARET - Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  40  –  autos  n.º   0502683-
51.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 50).

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  a  denunciada

desempenhava importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita,  tendo  movimentado  milhões  de  dólares  ao  longo  de  anos,  concentrando

operações de grandes clientes, tornando evidente a sua função de geração de fluxo de

caixa  para  a  prática  dos  crimes  de  corrupção  por  outros  núcleos  da  organização

criminosa, bem como sua participação nos crimes de lavagem com vistas à ocultação

das vantagens indevidas recebidas por agentes públicos.
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Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado

entre os colaboradores e CLAUDINE SPIERO (CABRAL), da ordem de cerca de USD

48 milhões.

Há, portanto, provas robustas de que  CLAUDINE SPIERO (CABRAL)

praticou  crimes  de  evasão  de  divisas,  lavagem  de  dinheiro  e  corrupção,  tendo

integrado  a  organização  criminosa  da  qual  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS

CLARET participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em  favor  da

organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  a  denunciada  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme as telas abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

CLAUDINE SPIERO (CABRAL) se deu em 05/11/2008 e a última transferência se deu

em 07/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).

Por  todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

05/11/2008 a 07/02/2017, CLAUDINE SPIERO (CABRAL), além de outros indivíduos

já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de

modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promoveram,

constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa  que

tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva,
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evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,

estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c  art.

2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

26  –  DA  PARTICIPAÇÃO  DE  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA)  NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  MARCO  ANTÔNIO

CURSINI (CPF: 521.521.038-15), doleiro de São Paulo.

MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA) trabalha no câmbio paralelo, há

muito  tempo,  em  São  Paulo.  CURSINI era  atendido  frequentemente  por  CLARK

SETTON  e,  posteriormente,  passou  a  ser  atendido  pelo  colaborador  CLAUDIO

BARBOZA.  CURSINI é  proprietário  de  uma  agência  de  câmbio  turismo  chamada

TRAVELCENTER CÂMBIO E TURISMO LTDA (CNPJ 55.432.595/0001-46), da qual

atualmente os filhos são os sócios formalmente, em São Paulo, e já foi preso, por

ocasião da Operação Farol da Colina, em razão de suas negociações de dólar no

paralelo. Após a ida dos colaboradores para o Uruguai, MARCO ANTÔNIO CURSINI

(MASITA) ficou um período sem operar, tendo retomado seus negócios ilícitos com os

colaboradores  em  2010,  conforme  se  pode  observar  dos  seguintes  depoimentos

prestados pelos colaboradores: 

“(…) Que em 2010, CURSINI procurou o colaborador para retomar as
negociações  de  dólar  paralelo;  Que  tem  ciência  de  que  CURSINI
realizou  acordo  de  colaboração  premiada  com  o  MPF no  processo
judicial decorrente da operação farol da colina ou BANESTADO; Que as
negociações  foram  retomadas  depois  da  colaboração  firmada  (...)”
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 18 –
autos n.º 0502654-98.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 51).

As informações acima foram corroboradas por VINICIUS CLARET que

tinha ciência das operações e dos valores que eram objeto das operações 

“(…) Que CURSINI em virtude da operação Banestado fez acordo de
delação  premiada  e  ficou  fora  do  mercado  ilegal  de  câmbio  por
aproximadamente  10  anos;  Que  CURSINI  retornou  ao  mercado  de
câmbio  paralelo  no  ano  de  2010;  Que  o  colaborador  retomou  os
negócios com CURSINI; Que CURSINI foi ao Uruguai entrar em contato
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com o colaborador para retomar os negócios (…)” (VINICIUS CLARET -
Termo de  colaboração  referente  ao  Anexo  18  –  autos  n.º  0502654-
98.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 51).

A maioria  das operações de  MARCO ANTÔNIO CURSINI  (MASITA)

consistia na “compra” de dólares, ou seja, os colaboradores transferiam dólares no

exterior para uma conta indicada por CURSINI e, em contrapartida, recebiam reais de

CURSINI no Brasil, para alimentar o ciclo de dinheiro vivo necessário ao pagamento

de propinas:

“(…)  Que  CURSINI  é  cadastrado  no  sistema  ST  e  Bankdrop  como
MASITA; Que o  CURSINI tinha maior demanda por dólares; Que no
período  de  2011  a  2016  o  volume  total  de  compras  foi  de  US$
27.600.000,00;  Que  CURSINI  vendeu  dólares  aos  colaboradores  no
valor de US$ 6.050.000,00; Que CURSINI atuava no mercado paulista
de câmbio (…)”. (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente
ao Anexo 18 – autos n.º 0502654-98.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 51).

As contas de  MARCO ANTÔNIO CURSINI registradas nos sistemas

informatizados dos colaboradores foram cadastradas com o codinome “MASITA”  e

variações (M.CURSINI, MASITA, MASITA.2, MASITA.N, MASITA/BOL, MASITA/TED,

MASITACH,  MASITADEV,  MASITADHSP,  dentre  outras),  sempre  identificadas  pelo

prefixo “MASITA”.

Cabe esclarecer que os dados gravados no Sistema ST, entregue pelos

colaboradores, apontam para a existência da conta de  MARCO ANTÔNIO CURSINI

(MASITA),  ao  menos,  a  partir  de  2010,  época  em  que  teria  voltado  a  operar  no

mercado paralelo de dólares, logo após sua prisão e delação premiada firmada junto à

13ª Vara Federal Criminal de Curitiba (Operação Banestado), estando evidenciada a

permanência  e  estabilidade  das  relações  entre  os  integrantes  da  organização

criminosa, uma vez que suas operações seguiram até o final de 2016, pouco antes da

prisão dos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS.

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  denunciado

desempenhava importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita,  tendo  movimentado  milhões  de  dólares  ao  longo  de  anos,  concentrando

operações de grandes clientes, tornando evidente a sua função de geração de fluxo de
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caixa  para  a  prática  dos  crimes  de  corrupção  por  outros  núcleos  da  organização

criminosa, bem como sua participação nos crimes de lavagem com vistas à ocultação

das vantagens indevidas recebidas por agentes públicos.

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado

entre os colaboradores e MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), da ordem de cerca

de USD 33 milhões.

Há,  portanto,  provas  robustas  de  que  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA) praticou crimes de evasão de divisas,  lavagem de dinheiro e corrupção,

tendo integrado a organização criminosa da qual  CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS

CLARET participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em  favor  da

organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

MASITA se deu em 16/08/2010 e a última transferência se deu em 04/01/2017 (meses

antes da prisão dos colaboradores.

Por  todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

16/08/2010 a  04/01/2017, MARCO ANTÔNIO CURSINI  (MASITA), além de outros

indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não
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identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades,

promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa

e passiva,  evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses

crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal

c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.27 –  DA PARTICIPAÇÃO DE RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU)  NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre os comparsas dos colaboradores, está RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (CPF: 043.719.548-12), doleiro de São Paulo.

RICHARD  DE  MOL  VAN  OTTERLOO (XOU) trabalha  no  câmbio

paralelo, há muito tempo, em São Paulo. RICHARD OTTERLOO já tinha relações com

a STREAM TUR, ligada a CLARK SETTON e à família MATALON, época em que veio

a  ter  contato com os colaboradores  CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET,

tornando-se cliente deles, posteriormente, a partir da época em que se estabeleceram

no Uruguai, conforme se pode observar dos seguintes depoimentos prestados pelos

colaboradores: 

“(…) Que RICHARD WATERLOO é um doleiro antigo, sediado em São
Paulo;  Que a partir  de 2003,  quando o colaborador se muda para o
Uruguai,  passa  a  falar  mais  com  RICHARD;  Que  RICHARD  é  um
“cambista  clássico”,  possuindo  as  “duas  pontas”:  que  tanto  “vende
dólar”  quanto  “compra”;  Que,  no  entanto,  ele  é  mais  comprador  de
dólares do que vendedor, isto é, ele paga reais em espécie no Brasil
para ter dólares creditados em suas contas no exterior; Que 90% dos
negócios  de  RICHARD  são  para  comprar  dólares;  Que  RICHARD
possui  codinome  de  XOU  no  sistema  informatizado  operacional  do
colaborador; Que RICHARD possui alguns sub-códigos no sistema do
colaborador, como: PAPA, MODOK e JAZZ (sendo que “JAZZ” possui
cadastro até 2006);  Que há uma outra sub-conta de nome SIL;  Que
essas  sub-contas  possuem pequenas  variações,  como CH (para  se
referir a cheques), DH (para se referir a dinheiro), .N (notas em papel
físico) ou BOL (para se referir a boletos); Que o colaborador gostaria de
registrar a movimentação que as contas PAPA, SIL e XOU tiveram no
período de 2011 a abril  de 2017 (quando da prisão do colaborador);
Que na conta XOU o colaborador comprou USD 1.700.000,00, isto é,
teve contas em dólares no exterior creditadas mediante a entrega de
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dinheiro em espécie no Brasil; Que também vendeu USD 21.300.000,00
para XOU, transferindo dólares no exterior e recebendo reais no Brasil
(...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo
29 – autos n.º 0502672-22.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 52).

As informações acima foram corroboradas por VINICIUS CLARET que

tinha ciência das operações e dos valores que eram objeto das operações 

“(…)  Que  RICHARD  tinha  perfil  de  comprador  de  dólares  do
colaborador;  Que  RICHARD  entregava  reais  no  Brasil  para  o
colaborador e esse realizava transferências de dólares em contas no
exterior; Que as contas indicadas por RICHARD para recebimento de
dólares no exterior  eram, dentre outras:  SURE SKY CORP. LTD,  no
banco HSBC, Hong Kong; EUROPARTS ELETRONICS LLC no Wells
Fargo Bank, Miami; ANTARES INVESTMENT GROUPS SA, ANDBANC
GROUP AGRICOLE,  Les  escaldes,  Andorra;  SOUTHSEA ESTATES
LTD, banco Bradesco Europa SA, Luxemburgo; Que RICHARD também
tinha outras subcontas no sistema ST e Bankdrop de codinome PAPA,
SIL, e MODOCK; Que na conta XOU foi comprado dos colaboradores
aproximadamente  USD  21.000.000,00,  na  conta  PAPA  comprou
aproximadamente  USD  2.000.000,00  e  na  conta  SIL  mais
aproximadamente  USD  8.000.000,00;  Que  na  conta  MODOCK  há
apenas registro de transações entre contas;(…)” (VINICIUS CLARET -
Termo de  colaboração  referente  ao  Anexo  29  –  autos  n.º  0502672-
22.2018.4.02.5101 -  DOC. N.º 52).

A maioria  das  operações  de  RICHARD  DE  MOL VAN  OTTERLOO

(XOU) consistia na “compra” de dólares, ou seja, os colaboradores transferiam dólares

no exterior para uma conta indicada por RICHARD OTTERLOO e, em contrapartida,

recebiam reais de RICHARD OTTERLOO no Brasil, para alimentar o ciclo de dinheiro

vivo necessário ao pagamento de propinas.

As  contas  de  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO registradas  nos

sistemas informatizados dos colaboradores foram cadastradas com o codinome “XOU”

e  variações  (XOU,  XOU.2,  XOU.N,  XOU/BOL XOU/BOL.2,  XOU/BRAD,  XOU/CH,

XOU/DH, XOU/DHRJ, XOU/TED, XOU1, XOU1/BOL,  XOU1/TED, XOU2, XOU2/TED,

XOU2DHRJ,  XOUAMIGO,  XOUDEV,  XOUDEVPEND,  XOUDHDF,  XOUDHRJ,

XOUDHSP,  XOUEURO,  XOUJU,  XOULE,  XOULE/DH,  XOUMTV,  XOURJ.N,

XOUSP.N, XOUZIDHSP, XOUZINHO, dentre outras), havendo ainda as contas PAPA,

MODOK, JAZZ e SIL além das identificadas pelo prefixo “XOU”.
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Cabe esclarecer que os dados gravados no Sistema ST, entregue pelos

colaboradores,  apontam  para  a  existência  da  conta  de  RICHARD  DE  MOL VAN

OTTERLOO (XOU), ao menos, a partir de 2011, estando evidenciada a permanência e

estabilidade das relações entre os integrantes da organização criminosa, uma vez que

suas  operações  seguiram  até  o  final  de  2016,  pouco  antes  da  prisão  dos

colaboradores CLAUDIO e VINICIUS.

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  denunciado

desempenhava importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita,  tendo  movimentado  milhões  de  dólares  ao  longo  de  anos,  concentrando

operações de grandes clientes, tornando evidente a sua função de geração de fluxo de

caixa  para  a  prática  dos  crimes  de  corrupção  por  outros  núcleos  da  organização

criminosa, bem como sua participação nos crimes de lavagem com vistas à ocultação

das vantagens indevidas recebidas por agentes públicos.

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado

entre os colaboradores e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), da ordem de

cerca de USD 41 milhões.

Há,  portanto,  provas  robustas  de  que  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU) praticou  crimes  de  evasão  de  divisas,  lavagem  de  dinheiro  e

corrupção, tendo integrado a organização criminosa da qual  CLAUDIO BARBOZA e

VINICIUS CLARET participavam,  e  contribuído  para o  cometimento de crimes em

favor da organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

RICHARD  DE  MOL VAN  OTTERLOO  (XOU)  se  deu  em 25/04/2006 e  a  última

transferência se deu em 12/01/2017 (meses antes da prisão dos colaboradores).
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Por todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

25/04/2006 a  12/01/2017, RICHARD  DE  MOL VAN  OTTERLOO  (XOU), além  de

outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda

não  identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de

vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,

organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de

corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros

auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288

do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.28  –  DA  PARTICIPAÇÃO  DE  HENRI  JOSEPH  TABET  (FOFINHO) NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre os comparsas dos colaboradores, está HENRI JOSEPH TABET,

doleiro integrante e intensamente envolvido com as atividades da ORCRIM (DOC. N.º

53).

A partir de sua Casa de Câmbio, a Lafayette Turismo, nome fantasia

para COPA EXCHANGE que produzia reais no Brasil e enviava divisas para o exterior,

usando entre outras contas a  offshore  RASAN ASSOCIATES no Barclay´s Bank na

Suíça,  HENRI se constituía em peça essencial  na engrenagem do anel  criminoso.

Vejamos o depoimento do colaborador Cláudio já citado na peça:
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“Que  lidos  os  termos  do  seu  anexo  32,  confirma  o  seu  teor;  Que
FOFINHO confirma o seu teor; Que FOFINHO operava desde a década
de 90, na ANTUR TURISMO; Que, em seguida passou a operar com a
STREAM  TUR;  Que  quando  o  Colaborador  foi  para  o  Uruguai
FOFINHO seguiu  trabalhando  com ele  ate  o  momento  da prisão  do
Colaborador; Que FOFINHO opera por meio da empresa LAFAYETTE
TURISMO  (COPA  EXCHANGE  TURISMO  LTDA  –  CNPJ
32.379.380/0001-03), localizada na Av. Nossa Senhora de Copacabana,
n.  395,  loja  B;  Que  FOFINHO  chama-se  HENRI  JOSEPH  TABET
(590.597.336-53); Que reconhece HENRI como sendo a pessoa da foto
em anexo; Que o movimento de FOFINHO é normalmente de compra
de  dólares  no  exterior  do  colaborador,  isto  é,  FOFINHO  entregava
recursos em reais no Brasil e o colaborador creditava contas no exterior
indicadas por FOFINHO; Que FOFINHO trabalhava muito com JORGE
DAVIES;  Que  o  colaborador  sabe  dizer  que  FOFINHO  abastecia
DAVIES de reais;”

A principal, mas não única, função de HENRI na ORCRIM era produzir

reais no Brasil, enquanto recebia dólares no estrangeiro a partir de transferências para

as diversas offshores ligadas aos demais membros da ORCRIM e seus clientes.

Após essa fase da operação, OSWALDO recebia reais em espécie na

Lafayette Turismo, situada na Av Nossa Senhora de Copacabana, Loja 395, Loja B.

Assim  fechava-se  o  ciclo  da  operação,  evidenciando-se,  ao  mesmo

tempo a enorme importância de HENRI como peça nessa engrenagem espúria.

A estabilidade e permanência de HENRI na ORCRIM é evidente diante

da realização de centenas de operações, apenas das narradas nestes autos e nas

cautelares em apenso, em um periodo que vai de 22/01/2008 a 03/01/2017, ou seja,

praticamente em uma década de crimes no mínimo.

Também digno de nota, sua grande relação ilícita com JORGE DAVIES,

expoente da ORCRIM, atuando fortemente na produção de reais para ele.

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  denunciado

desempenhava importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita e ocultação de valores em reais no Brasil.
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Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado

entre os colaboradores e HENRI  da ordem de cerca de USD $ 50 milhões.

Há,  portanto,  provas  robustas  de  que  HENRI  JOSEPH  TABET

(FOFINHO) praticou  crimes  de  evasão  de  divisas  e  lavagem  de  dinheiro,  tendo

integrado  a  organização  criminosa  da  qual  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS

CLARET participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em  favor  da

organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO)  se deu em 16/12/2004 e a última transferência

se deu em 02/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).

Por  todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

16/12/2004 a 02/02/2017, HENRI  JOSEPH  TABET (FOFINHO), além  de  outros

indivíduos  já  denunciados  ou  a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não

identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades,

promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa
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e passiva,  evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses

crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal

c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.29  –  DA PARTICIPAÇÃO  DE  OSWALDO  PRADO  SANCHES  (BARBEAR)  NA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dentre  os  comparsas  dos  colaboradores,  está  OSWALDO  PRADO

SANCHES,  doleiro  responsável  pela  posição  das  empresas  do  Grupo  Bozano  na

instituição  financeira  ilícita  mantida  por  DARIO  MESSER,  VINICIUS  CLARET  e

CLÁUDIO BARBOZA, era ele fundamental da ORCRIM nesse seu braço operativo

(DOC. N.º 54).

Na  pessoa de  OSWALDO se concentrava a operação de lavagem de

ativos; com a remessa de valores para o exterior e a ocultação da internalização de

reais  por  parte  de  membros  e  clientes  da  ORCRIM.  Vejamos  o  depoimento  do

colaborador Vinicius:

“Que lidos  os termos do seu anexo 21,  confirma o seu teor;  Que o
grupo BOZANO era cliente desde a época da ANTUR. nos anos 1990;
Que pessoa com quem realizavam a operação era OSWALDO; Que o
grupo BOZANO era grande cliente do colaborador; Que desde que o
colaborador  foi  para  o  Uruguai,  as  negociações  prosseguiram;  Que
BOZANO SIMONSEN é cadastrado no sistema ST e Bankdrop como
BARBEAR; Que BARBEAR decorre do nome da espuma de barbear;
Que  O  grupo  BOZANO  sempre  vendeu  dólares  aos  colaboradores,
atraves  de  depósitos  em  contas  bancárias  indicadas  pelos
colaboradores;  Que  no  periodo  de  2011  a  2016  o  volume  total  de
vendas foi de US$ 15.500.000,00;” 

A função de OSWALDO na ORCRIM era basicamente produzir dólares

no estrangeiro, especialmente a partir das contas do Grupo Bozano nos EUA, de onde

eram  realizadas  transferências  para  as  diversas  offshores  ligadas  aos  demais

membros da ORCRIM e seus clientes.

Após essa fase da operação,  OSWALDO recebia reais em espécie no

endereço do Grupo Bozano, Rua Visconde de Ouro Preto nº 5, 10 andar e no de sua

empresa DH4S na Rua Dois de Dezembro, 78
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Assim  fechava-se  o  ciclo  da  operação,  evidenciando-se,  ao  mesmo

tempo a enorme importância de OSWALDO como peça nessa engrenagem.

A estabilidade e permanência de OSWALDO na ORCRIM é evidente

diante  do número de 187 operações identificadas apenas nesta  denúncia,  em um

período de vários anos de operação de atividades ilícitas.

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  denunciado

desempenhava importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira

ilícita,  tendo  movimentado  milhões  de  dólares  ao  longo  de  anos,  concentrando

operações de grandes cliente dos colaboradores, o Grupo Bozano, tornando evidente

a  sua  função  de  geração  de  recursos  no  exterior  para  a  prática  dos  crimes  de

corrupção por outros núcleos da organização criminosa, bem como sua participação

nos crimes de lavagem com vistas à ocultação das vantagens indevidas recebidas por

agentes públicos.

Os dados extraídos do sistema revelam o enorme volume negociado

entre os colaboradores e OSWALDO PRADO SANCHES, da ordem de cerca de R$

29 milhões.

Há, portanto, provas robustas de que  OSWALDO PRADO SANCHES

(BARBEAR) praticou  crimes  de  evasão  de  divisas  e  lavagem  de  dinheiro,  tendo

integrado  a  organização  criminosa  da  qual  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS

CLARET participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em  favor  da

organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. 

Por fim, registre-se que, no sistema ST, fornecido pelos colaboradores,

foi  possível  extrair  (1)  a  data  em que  o  denunciado  passou  a  integrar  a  rede de

lavagem e (2) sua última transferência de recursos. 

Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por

OSWALDO  PRADO  SANCHES (BARBEAR) se  deu  em 18/05/2006 e  a  última

transferência se deu em 19/05/2016.
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Por todo o exposto,  não restam dúvidas de que,  pelo menos desde

18/05/2006 a19/05/2016, OSWALDO  PRADO  SANCHES (BARBEAR), além  de

outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda

não  identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de

vontades,  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,

organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de

corrupção  ativa  e  passiva,  evasão  de  divisas  e  lavagem  dos  recursos  financeiros

auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288

do Código Penal c/c  art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.

4.30  –  DA  PARTICIPAÇÃO  DE  CARLOS  ALBERTO  BRAGA  DE  CASTRO

(ALGODÃO) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme sobejamente demonstrado no item 21 adiante, o denunciado

CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO fez operar verdadeira instituição financeira

clandestina,  dedicada  à  prática  de  atos  de  lavagem  de  dinheiro  por  parte  da

organização  criminosa,  sendo  parte  fundamental  para  o  sucesso  das  empreitadas

delitivas.

Segundo informado pelos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS, após

lançadas as operações de dólar-dabo nos sistemas informatizados, os colaboradores
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faziam  uso  de  transportadoras  de  valores,  dentre  as  quais  a  TRANS-EXPERT

VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S/A – cujo contato se dava através de

CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, vulgo ALGODÃO - que movimentava os

recursos em uma contabilidade paralela, servindo de local seguro para a custódia do

dinheiro.

As operações não se limitavam à custódia e ao transporte de moeda em

espécie.  Como  mencionado  anteriormente,  a  TRANS-EXPERT funcionava  como

verdadeira instituição financeira clandestina, onde os colaboradores “abriram conta” e

passaram a negociar valores com outros doleiros.

A participação  de  ALGODÃO e  da  TRANS-EXPERT nas  atividades

ilícitas  operadas  pelos  colaboradores  CLAUDIO  e VINICIUS não  se  limitava  à

modalidade  acima  narrada.  ALGODÃO também  participava  da  geração  de  reais

através  do  fornecimento  de  boletos  com  a  correspondente  entrega  de  reais  em

espécie. Na posse dos boletos, os colaboradores CLAUDIO e VINICIUS os quitavam

através de empresas de fachada,  e ficavam com o dinheiro em espécie limpo,  ou

entregavam para que outros clientes quitassem os boletos e ficassem com crédito

junto aos colaboradores.

Há, portanto, provas robustas de que CARLOS ALBERTO BRAGA DE

CASTRO, vulgo ALGODÃO, praticou crimes de operação de instituição financeira não

autorizada e lavagem de dinheiro, tendo integrado a organização criminosa da qual

CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET participavam,  e  contribuído  para  o

cometimento  de  crimes  em  favor  da  organização  criminosa  liderada  pelo  ex-

Governador SÉRGIO CABRAL. 
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5 – DARIO MESSER E SUA LIDERANÇA SOBRE O SISTEMA TRANSNACIONAL

DE CÂMBIO PARALELO E LAVAGEM DE ATIVOS ILÍCITOS POR SI CONCEBIDO

Consumados  os  delitos  antecedentes  contra  o  sistema  financeiro

nacional  e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER) e VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes

diretamente de infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda

ilegalmente e lavava dinheiro), determinou o pagamento, em 31.7.2015, 29.4.2016 e

29.7.2016,  de  impostos  federais  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato  GREENWOOD

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no total  de  R$ 98.241,27,  através de conta

bancária  da  empresa  de  fachada  PRESTO  SERVICE  2015  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo

de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa (Conjunto de Fatos 02:

Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71

do Código Penal).

Consumados  os  delitos  antecedentes  contra  o  sistema  financeiro

nacional  e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER) e VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes

diretamente de infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda

ilegalmente e lavava dinheiro), determinou o pagamento, em 29.4.2016 e 31.7.2016,

de  impostos  federais  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato  DOUCET

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no total de  R$ 108.434,34, através de conta

bancária  da  empresa  de  fachada  PRESTO  SERVICE  2015  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo

de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa (Conjunto de Fatos 03:

Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71

do Código Penal).

287/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Consumados  os  delitos  antecedentes  contra  o  sistema  financeiro

nacional  e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER) e VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes

diretamente de infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda

ilegalmente e lavava dinheiro), determinou o pagamento, em 31.7.2015 e 29.4.2016,

de  impostos  federais  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato  BELIVER

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no total  de  R$ 52.767,22,  através de conta

bancária  da  empresa  de  fachada  PRESTO  SERVICE  2015  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo

de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa (Conjunto de Fatos 04:

Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71

do Código Penal).

Consumados  os  delitos  antecedentes  contra  o  sistema  financeiro

nacional  e  organização  criminosa,  DARIO  MESSER,  com  operacionalização  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER) e VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes

diretamente de infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda

ilegalmente e lavava dinheiro), determinou o pagamento, em 31.7.2015, de imposto

federal  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato  BLOSTOCK  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS, no total de R$ 21.461,31, através de conta bancária da empresa de

fachada  PRESTO  SERVICE  2015  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  convertendo  o

produto  do  crime  em  ativos  pretensamente  lícitos,  agindo  por  intermédio  de

organização criminosa (Conjunto de Fatos 05: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°,

inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98).

Além do crime de pertinência a organização criminosa já tratado, nos

próximos  capítulos  desta  denúncia  serão  narrados  e  imputados  face  a  DARIO

MESSER, dezenas de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, porque,

entre os anos de 2011 e 2016, dirigindo os atos dos seus subordinados  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER)  e  VINICIUS CLARET VIEIRA
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BARRETO  (JUCA  BALA),  em  diversas  oportunidades  distintas  e  em  favor  dos

clientes do seu sistema paralelo de câmbio e transferência de recursos para o exterior,

efetuou várias operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão

de divisas do País e/ou promoveu, sem autorização legal, saídas de moeda ou divisa

para o exterior. Tais operações tiveram como propósito distanciar o dinheiro derivado

de crimes de corrupção, sonegação fiscal e praticados por organização criminosa de

sua  origem  ilícita,  ocultando  e  dissimulando  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de recursos em espécie no Brasil.

Neste  capítulo  serão  narrados  quatro  conjunto  de  fatos  típicos

praticados  por  DARIO  MESSER,  consistentes  em  lavagens  de  dinheiro

operacionalizadas por CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER)

e  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), para ocultar e dissimular a

natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores

provenientes  diretamente  de  infração  penal  (lucros  obtidos  com  a  ORCRIM  que

cambiava  moeda  ilegalmente  e  lavava  dinheiro),  tendo  MESSER determinado  o

pagamento,  entre  os  anos  de 2015 e  2016,  de  imposto  federal  (DARF)  das suas

empresas de fato  GREENWOOD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  DOUCET

EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS,  BLOSTOCK  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS  e  BELIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no total de  R$

280.904,14,  através de conta bancária da empresa de fachada PRESTO SERVICE

2015  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  convertendo  o  produto  do  crime  em  ativos

pretensamente  lícitos,  agindo  de  forma reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa (Conjunto de Fatos 2, 3, 4 e 5: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°,

inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Mas antes é preciso narrar  o contexto da concepção e liderança de

MESSER no sistema transnacional de câmbio paralelo e lavagem de ativos ilícitos,

objeto da presente acusação.

Esclarece-se que os documentos citados no presente capítulo  foram

reunidos no DOC. N.º  55,  que reúne diversas provas sobre  a atuação de  DARIO

MESSER.
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Ao  transferir  as  suas  operações  financeiras  para  o  Uruguai,  onde

instituiu verdadeira instituição financeira clandestina, na qual cada cliente mantinha

uma conta-corrente própria com apelido, DARIO MESSER criou uma gigantesca rede

de  lavagem  de  dinheiro,  essencial  para  a  prática  de  crimes  como  corrupção,

sonegação tributária e evasão de divisas. Como sócio capitalista do “negócio”, no qual

angariava 60% dos lucros,  MESSER financiava o sistema, aportando nele recursos

próprios, e dava lastro às operações de câmbio realizadas por seus sócios minoritários

CLAUDIO (TONY) e VINÍCIUS (JUCA BALA). 

Além disso cooptava “clientes” para o seu esquema de câmbio ilegal,

lavagem e evasão de divisas, mercê da sua reconhecida atuação ilícita e profissional,

há décadas,  no submundo do branqueamento de capitais,  “clientes” estes que em

muitos casos também eram “doleiros” em busca de compradores de dólares, e outros

em busca de reais no Brasil. MESSER, portanto, era o “doleiro dos doleiros”, capaz de

dirigir,  interligar,  articular,  racionalizar  e  potencializar  os  lucros  de  dezenas  de

operadores do mercado de negociação de moeda estrangeira que agiam à margem da

lei,  chegando  a  movimentar  entre  os  anos  de  2011  e  2016  mais  de  USD

1.652.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e dois milhões de dólares), em

contas que se espalharam por 52 países e que envolveram mais de 3.000 offshores.

A assustadora movimentação de recursos no exterior requereu que uma

estrutura de logística  fosse montada no Brasil  a  fim de permitir  que reais  fossem

transportados,  custodiados  e  liquidados.  Para  isso,  MESSER e  os  colaboradores

usavam  um  sistema  informatizado  chamado  “ST”,  a  fim  de  controlar  toda  a

movimentação  de  recursos  (em  dólares  e  em  reais).  No  referido  sistema,  que

funcionava como uma conta-corrente, eram lançadas as informações de cada um dos

clientes do esquema.

Os  relatos  dos  colaboradores  e  os  elementos  de  corroboração

produzidos pelos mesmos e pelas medidas cautelares de quebra de sigilos telefônico,

bancário, fiscal e telemático que se seguiram levaram à segura conclusão não só da

existência desse sistema transnacional de câmbio e lavagem, mas também que de

fato MESSER era o seu líder. 
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Com efeito,  CLAUDIO (TONY) explicou em depoimento ao MPF que

MESSER participou de todas as reuniões preparatórias que antecederam a sua ida e

de VINICIUS (JUCA BALA) ao Uruguai, instituindo inicialmente como chefe imediato

dos mesmos CLARK SETON (KIKO) e após ENRICO MACHADO. Disse ainda como

MESSER se inteirava das operações e das atividades dos seus principais clientes,

como os irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR (doleiros de SÉRGIO CABRAL), e

como dava as instruções, inclusive de rateio do lucro do negócio (DOC. N.º 55):

“…Que  DARIO  participou  de  todas  as  reuniões  preparatórias  que
antecederam  a  ida  do  colaborador  e  de  VINICIUS CLARET para  o
Uruguai;  Que  nesse  momento  os  contatos  com  DARIO  se
intensificaram; Que de 2003 a 2005, o chefe da mesa de operações no
Uruguai é KIKO; Que KIKO fez acordo de colaboração premiada e se
retirou das atividades da empresa por volta de 2005; Que, em razão da
saída de KIKO, a mesa de operações passou a ser comandada pelo
colaborador, VINICIUS CLARET e JACQUES ABOULAFIA; Que, nesse
momento,  DARIO  colocou  a  figura  de  ENRICO  MACHADO  para
supervisionar os trabalhos da mesa de operações; Que DARIO passou
a ir mais ao Uruguai encontrar com o colaborador a partir da saída de
KIKO; Que quando o colaborador vinha ao Rio de Janeiro fazia visitas a
DARIO para informar o andamento dos negócios; Que DARIO ia ao
Uruguai por volta de duas vezes ao ano e o colaborador vinha ao
Brasil cerca de três vezes;     Que DARIO costumava perguntar como
estavam determinados clientes e se atualizava da saúde financeira das
operações  nessas  oportunidades; Que  em  2003,  com  a  ida  do
colaborador para o Uruguai, foram destinados ao mesmo, VINICIUS e
JACQUES 3% dos resultados dos lucros; Que o colaborador não tinha
acesso a como o restante era dividido, mas pode dizer que os 91%
restantes eram divididos entre DARIO e KIKO; Que não sabe precisar a
proporção que ia para cada um; Que sabe dizer que DARIO dava parte
de seus lucros para ENRICO; Que com a saída de KIKO, a participação
do colaborador nos lucros foi  crescendo, passando a 5% e depois a
10% - mesmo percentual de VINICIUS e JACQUES; Que, em 2008,
com  a  saída  de  JACQUES,  o  colaborador  e  VINICIUS  passam  a
receber 18% dos lucros cada um, proporção essa que se manteve até a
data de sua prisão em março de 2017; Que dos 64% restantes, 4%
eram  para  custear  custos  e  despesas  em  geral,  e  60%  iam  para
DARIO; ...; Que no início de 2013 o colaborador se reuniu com DARIO
em Cidade Del  Leste para tratar  de passivos trabalhistas de antigos
funcionários da STREAM TUR, que totalizaram aproximadamente USD
1.627.000,00; Que tal valor está registrado na conta “INDENI”; Que no
ano de 2013 sequer houve participação de lucros, em razão disso; Que
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na  referida  conta  constam  inclusive  os  nomes  dos  funcionários
demitidos;  Que a decisão de indenizar os funcionários e a reunião em
Cidade  Del  Leste  demonstram  a  ingerência  de  DARIO  sobre  os
negócios; Que  DARIO,  apesar  de  não  tocar  os  negócios  de  frente,
sabia os valores e os detalhes dos maiores clientes, fazendo reuniões
com os IRMÃOS CHEBAR, ODEBRECHT, etc;”. 
(CLAUDIO BARBOZA (TONY)  –  Termo de  colaboração  referente  ao
Anexo 41 – autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101) 

Bem esclarecedor da dinâmica e do peso de DARIO MESSER no topo

da estrutura criminosa e a sua preocupação em se blindar de possíveis investigações,

a seguinte passagem do depoimento do referido colaborador:  “Que o colaborador

mencionava o nome de DARIO para clientes grandes, quando precisava demonstrar a

solidez  dos  negócios;  Que,  com  relação,  a  funcionários  e  doleiros  de  pouca

confiança, no entanto, o colaborador não mencionava o nome de DARIO para não

expô-lo”.

A posição de destaque de DARIO MESSER também foi corroborada por

VINICIUS  CLARET (JUCA BALA),  para  quem  MESSER concebeu  o  sistema  e  a

divisão do seu lucro, além de ter total ingerência sobre o mesmo, sendo comumente

consultado sobre decisões estratégicas do negócio, bem como o quanto de crédito

poderia ser concedido aos principais clientes do grupo (DOC. N.º 55):

“Que DARIO MESSER é filho de MORDKO MESSER dono da ANTUR
e um dos principais doleiros do Rio de Janeiro à época; ...; Que no ano
de 2002, quando se decide fechar a STREAM TUR, DARIO realizou
reunião  com  CLAUDIO,  KIKO,  JAQUES  ABOULAFIA  e  o
colaborador  em  SÃO  PAULO  para  informar  que  iriam  passar  a
operar de Montevideo; Que essa reunião ocorreu na casa da irmã do
KIKO; Que não se recorda se e ENRICO estava presente, mas pode
afirmar que ENRICO sabia de toda a negociação;  Que nessa época
ENRICO era o braço direito e sócio do DARIO; Que nessa oportunidade
DARIO  ofereceu  ao  colaborador,  CLÁUDIO  e  a  JAQUES  a
participação de 3% do negócio para cada um dos três; Que após a
ida  do  colaborador  para  o  Uruguai  em  2003,  a  sociedade  estava
dividida em 3% para CLÁUDIO, JAQUES e o colaborador, mais 22,5 %
para KIKO, o restante para ENRICO e DARIO MESSER; Que descobriu
a  participação  de  KIKO,  pois  na  repartição  do  lucro  o  colaborador
calculou que KIKO ficou com 22,5%;   Que o colaborador escutou do  
próprio DARIO que ENRICO ficava com metade da participação do
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DARIO em todos  os  negócios  que  os  dois  administravam; Que
nesse  período  KIKO era  o  coordenador  do  negócio;  Que  em 2005,
KIKO saiu do negócio em virtude de uma colaboração premiada, razão
pela  qual  o  colaborador,  CLÁUDIO,  JAQUES  passam  a  ter  5%  do
negócio, sendo o restante de ENRICO E DARIO; Que ENRICO passou
a coordenar o negócio substituindo KIKO; Que no final  de  2007 ou
início de 2008, JAQUES decide sair do negócio, restando CLÁUDIO e o
colaborador,  e,  após  alguns  meses,  entrou  no  negócio  como  sócio
NAJUN TURNER; Que nessa época a composição societária ficou da
seguinte forma: CLÁUDIO, NAJUN e o colaborador ficaram com 10%
cada um, e ENRICO e DARIO passaram a ter o restante de 70%; Que
em  2010,  NAJUN  decidiu  sair  do  negócio,  em  virtude  de
desentendimentos; Que, com a saída do NAJUN,  restou CLÁUDIO, o
colaborador,  ENRICO  e  DARIO,  na  proporção  de  18%  para  o
colaborador  e  CLÁUDIO,  4%  para  as  despesas  de  escritório  e  o
restante  de  60%  para  DARIO  e  ENRICO; Que  após  a  briga  entre
DARIO e ENRICO,  no ano de 2012, ENRICO saiu da  sociedade e
CLÁUDIO e o colaborador continuam a ter 18% da sociedade cada,
4% para o caixa do negócio e o restando 60% para     DARIO; Que  
todas  as  mudanças na participação societária  DARIO participou
das decisões; Que após 2012, DARIO passou a ter mais contato
com  os  colaboradores  em  virtude  da  ausência  de  ENRICO  no
controle  das  finanças;  Que  DARIO  passou  a  receber  as
informações  que  antes  eram  enviadas  a  ENRICO; Que  assim
perdurou  até  2015,  quando  em  novembro  o  colaborador  saiu  da
sociedade, passando a compor o quadro societário apenas CLÁUDIO e
DARIO;..” 
(VINICIUS CLARET – Termo de colaboração referente ao Anexo 41 –
autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101).

Em sua colaboração também homologada perante esse juízo (processo

nº 0501755-37.2017.4.02.5101) ENRICO MACHADO confirmou essa mesma dinâmica

operada na última instância da hierarquia por DARIO MESSER:

“…  Que as  operações  de  câmbio  ilegal  no Brasil  comandadas  pela
família MESSER foram transferidas para o Uruguai aproximadamente
em  2002;  Que  os  principais  funcionários  que  participavam  das
atividades  de  câmbio  paralelo  -  VINICIUS  CLARET  (JUCA BALA),
CLAUDIO SOUZA (TONY/ PETER), PATRICIA MATALLON, ROBERTO
MATALLON  e  JACQUES  ABOULAFIA,  bem  como  uma  mulher  cujo
nome não se recorda – se mudaram para o Uruguai, para a cidade de
Montevideu, como forma de dar prosseguimento às atividades de forma
segura;  Que o Uruguai  foi  escolhido em razão da legislação vigente
bem como da facilidade de comunicação;  Que no Uruguai havia um
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advogado,  de  nome  OSCAR  ALGORTA,  que  providenciou  a
implementação das   atividades no país  ;

As visitas de MESSER ao Uruguai e inclusive os seus encontros com o

advogado  uruguaio  OSCAR ALGORTA,  tanto  naquele  país  como no  Brasil,  foram

corroborados pelos elementos produzidos com a quebra telemática deferida por esse

juízo nos autos da medida cautelar  0056357-98.2018.4.02.5101. Veja-se na troca de

mensagens  a  seguir,  entre  MESSER,  ALGORTA,  e  suas  respectivas  secretárias

CAROLINA SÉRVULO e MARIA ESTHER CAMPA, datada de 20/11/2012, em que fica

claro  que  ALGORTA é  o  advogado  uruguaio  de  MESSER,  e  o  visitaria  no  Brasil

naquela oportunidade:

Não por mero acaso as visitas de MESSER ao Uruguai passaram a ser

menos frequentes após o início da Operação Lava-Jato em Curitiba,  cuja primeira
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operação, que resultou na prisão do “doleiro” ALBERTO YOUSSEF, ocorreu em 17 de

março de 201453. Dias após MESSER determinou o cancelamento de viagem que faria

a Montevidéu, conforme a mensagem de sua então secretária a seguir:

Por outro lado, o relacionamento para negócios espúrios entre  DARIO

MESSER e CLÁUDIO (TONY) é corroborado pela quebra telemática das mensagens

de  CAROLINA  SÉRVULO  (carol.servulo@hotmail.com>),  deferida  nos  autos  da

referida cautelar,  em que esta relata a determinado jornalista,  no  dia 15/04/2015 -

portanto anos antes da revelação do “doleiro” TONY no complexo de investigações da

Lava-Jato no Rio de Janeiro54,  suas experiências enquanto secretária executiva de

MESSER entre os anos de 2010 e 2014. Segundo sua narrativa, que é ratificada por

vários outros e-mails entre ela e  MESSER, suas principais atribuições tangenciavam

as atividades ilícitas do seu chefe55.  Confira-se passagens de sua mensagem, que

constituem incontestáveis provas de corroboração quanto ao relato de TONY e JUCA

BALA:

“(...)
Ali o espremi mais ainda, fechei a porta do escritório e disse por favor
para ele me dizer que o que estava acontecendo e disse que ouvi essa

53Fonte: http://especiais.g1.globo.com/politica/2015/lava-jato/linha-do-tempo-da-lava-jato/
54Delatado pelos irmãos CHEBAR e denunciados em 8 de março de 2017 por fatos apurados no curso
das Operações Eficiência e Hic et Ubique.
55 “-  controlar  a  locação e  recebimento  de  aluguéis  de imóveis  que ele  tinha  na  pessoa física dos
familiares dele e nas empresas imobiliárias dele
- responsável pela organização dos e-mails e da sua movimentação das contas no exterior através de e-
mails que ele enviava a mim para que eu scaneasse
- Responsável pelo dinheiro vindo do Paraguay que muitos eram parte do meu salário que ele me pedia
pra pedir contas de amigos (como cito acima). Hoje em meu entendimento – acredito que seja para que
entrasse seu dinheiro no país – e eu também guardava pra ele as confirmações de movimentação que ele
fazia através do nome dele e movimentações que ele fazia em nome de sua mãe para suas contas no
Paraguay via bancos do exteriores no qual tenho uma pasta com todas as transferências scaneadas.
– às vezes que fui ao Paraguay ele me pediu que trouxesse dinheiro vivo, todos no limite que eu podia
trazer, uma vez, no qual cito abaixo, O Ilan me disse preu trazer pra ele o valor de 7 mil reais porque ele
estava trazendo mais, só que eu já estava entrando com meu limite no Brasil e não concordei em entrar
com esse valor excedente.
- controlar todos os depósitos e recebimentos de ordem dele e de sua família”
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ligação e inclusive que ele falava quase que diariamente com esse Toni
do Uruguai.

Nilton me disse apenas que nunca falou com Toni e que não abriria
conta nenhuma e pra eu me preparar que ele pedir  coisas pra mim
achando que eu ia ceder. Eu disse a ele que jamais abriria nada em
meu nome assim como nunca abri. E ele ficou quieto e disse que não
podia mais falar nada.

Nilton  não quis  responder  a  dezenas de perguntas  que  eu fiz  além
dessa minha pergunta, se ele conhecia esse Toni do Uruguay como:
se o Dario estava metido com problemas, se o dinheiro que chegava
até nós era ilícito, se o que Dario trabalhava era o que ele havia sido
acusado e que eu tinha lido  na internet.  Falou que não tinha como
responder as minhas perguntas e falou mais uma vez que eu “era uma
menina muito boa e nova para continuar trabalhando pro Dario” e saiu
nervoso e acuado. Desde então, eu tentava falar no assunto e Nilton se
resumia em falar: “Carol também não sei, só quero sair da empresa”.
(...)” (gg.nn)

E não é só. CLAUDIO (TONY) revelou em seu depoimento os nomes de

pessoas  que  trabalhavam  com  DARIO  MESSER no  recebimento  de  valores  em

espécie para as suas despesas e investimentos no Brasil e no Paraguai: “Que DARIO

pedia,  ainda, para entregar valores para um de seus funcionários,  NILTON SORDI

(Pidgin  isaacnewton@hotmail.com e  emails  nilton@xasset.com

isaacnewton17164@hotmail.com);  Que  as  entregas  para  NILTON  eram  feitas  em

escritório deste no Leblon, na Ataulfo de Paiva; Que outras entregas eram feitas para

empregada de DARIO de nome  DIVINA ou  ELZA; Que DARIO pedia ainda para o

colaborador entregar valores para doleiro no Paraguai chamado LUCAS, sediado em

Cidade Del Leste”.

A veracidade  no  relato  de  CAROLINA SÉRVULO  é  constatada  pela

circunstância dela ter aposto no referido documento,  muito antes da revelação dos

fatos pelos colaboradores, os nomes de NILTON, DIVINA e ELSA56 como pessoas que

de fato trabalhavam para MESSER no Brasil:

“(...)

56 ELZA foi  identificada  como ELSA FILOMENA FERNANDES DOS SANTOS,  referida  no
Relatório de Inteligência Financeira – RIF 32791.3.4878.199, que revelou várias operações com suspeita
de lavagem de dinheiro que foram objeto de comunicação pelas instituições coobrigadas,  envolvendo
principalmente DARIO MESSER, sua esposa ROSANE MESSER, o filho do casal DAN MESSER e a
empresa DT DIATRADE, cujos sócios são ROSANE e ELZA. 
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- Dos empregados de Dario e suas funções - no Brasil

Nilton trabalha há anos pro Dario, acho que há cerca de 20 anos. É um
empregado e assim como eu fazia pagamentos por ordem do Dario. A
diferença é que ,além dos anos que ele tinha na família, desde antes do
Sr Marco Messer, pai de Dario, falecer, ela assinava pelas empresas
por meio de uma procuração.
(…)
Divina e Luzimar – Empregadas
Elsa – Secretária da Rosane Messer 
(...)
O Ilan é o braço direito, na realidade é o Dario no Paraguay. Ele cuida
de  todos  os  relacionamentos  do  Dario,  assina,  compra  e  revende
terrenos, faz todas as transações de como o dinheiro chega no Brasil e
falava muito com 2 homens que faziam a parte de pagamento também
– Toni que morava no Uruguai e Lucas que morava no Paraguai e acho
que era um dos donos do Banco Guarany.
(...)” (gg.nn.)

Ainda segundo relato do colaborador CLÁUDIO, entre os anos de 2007

e  2008,  DARIO  MESSER e  ENRICO  MACHADO  abriram  o  banco  chamado

Evergreen – EVG, localizado em Antígua e Barbuda, o qual passou a ter relações com

os negócios desenvolvidos pelo colaborador  no Uruguai,  uma vez que esse banco

“tinha como escopo ocultar recursos de clientes que atuavam no mercado paralelo”. 

Daí é que, outra prova de corroboração totalmente independente quanto

aos fatos trazidos pelos colaboradores, consiste na lista de clientes do EVG, fornecida

pelo também colaborador ENRICO MACHADO57, donde se vê que um dos clientes do

sistema  paralelo  de  câmbio,  evasão  e  lavagem  de  MESSER era  VITTORIO

TEDESCHI, titular da conta “ALBANY LTD”:

E não por  acaso  VITORIO TEDESCHI  e  DARIO MESSER (além de

suas respectivas esposas BERTA MEDINA e ROSANE MESSER), foram denunciados

57Já junta aos autos da Cautelar nº 0060662-28.2018.4.02.5101.
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ao juízo da  4a.  Vara Federal  Criminal  do Rio de Janeiro por crimes de evasão de

divisas  e  lavagem  de  dinheiro e  tiveram  decretadas  constrições  pessoais  e

patrimoniais  nos  autos  no  processo  2009.5101.813928-1  (Operação  Sexta-Feira

Treze58).

Segundo a acusação da qual a referida cautelar é subjacente,  DARIO

MESSER se  valeu de uma sofisticada engenharia  financeira  para lavar  dinheiro  e

ocultar patrimônio ilícito de VITTORIO TEDESCHI59, cuja movimentação financeira se

dava,  invariavelmente,  por  intermédio  de  CLARK SETTON,  ROBERTO MATALON,

GABRIEL LEWI e CLEMENTE DANA, os quais recebiam ordens dos gestores de fato

para promover as respectivas movimentações financeiras, inclusive no que tange à

evasão e posterior repatriamento na forma de ativos branqueados.

Já  àquela  altura  se  sabia  que  DARIO  MESSER há  muito  operava

clandestinamente,  promovendo  transações  financeiras  à  margem  do  sistema

financeiro nacional, sobretudo através do esquema dólar-cabo. Inclusive, em buscas

determinadas à época, foram encontrados diversos registros nas agendas pessoais de

VITTÓRIO com alusões a entrega de cheques para ROSANE MESSER, notadamente

para lastrear as transferências financeiras tidas no exterior. Nessas agendas aparecia

ao lado dos nomes de ROSANE e   DARIO MESSER   o nome do doleiro “TONY”, não  

identificado à época mas que agora se sabe ser do colaborador   CLAUDIO BARBOZA.  

Nota-se, portanto, que desde a deflagração da referida operação Sexta-

Feira Treze, e apesar dela, o esquema de câmbio clandestino para evasão de divisas

e  lavagem  de  dinheiro  conduzido  por  DARIO  MESSER perdurou,  desta  feita  por

intermédio de novos comparsas e instalação da base operacional no Uruguai. Ou seja,

MESSER  nunca  abandonou  a  atividade  de  doleiro,  pelo  contrário,  incrementou  e

sofisticou  o  núcleo  financeiro  da  organização  criminosa,  passando  à  liderança  do

esquema bilionário de blindagem patrimonial60. 

58 Já junta aos autos da Cautelar nº .0060662-28.2018.4.02.5101
59 Pelas contas abertas no exterior DEPOLO, BRADNER e MIDLER
60 Alie-se a isso o fato de um dos mais conhecidos doleiros do país, conhecido como TONINHO DA
BARCELONA, em depoimento prestado no Senado Federal ter afirmado categoricamente que DARIO
MESSER foi um dos principais doleiros do Partido dos Trabalhadores, continuando a operar com câmbio
clandestino.
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Essa  condição  de  “doleiro”  que  conquistou  ao  longo  dos  anos  os

“clientes” mais exclusivos e acumulou considerável poder econômico é depreendida

pelo  depoimento  prestado  ao  MPF pelo  colaborador  LÚCIO BOLONHA FUNARO,

também conhecido operador de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro, o qual inclusive

corroborou o esquema dirigido por MESSER e operacionalizado por CLÁUDIO (TONY)

e VINÍCIUS (JUCA BALA), declarando ser esse grupo “o maior operador do mercado

de câmbio paralelo do Brasil”: 

“QUE  conheceu  DARIO  MESSER  em  1997,  na  sauna  do  Clube
Caiçaras,  no Rio de Janeiro;  QUE a primeira operação que fez com
DAIO MESSER foi em 1998, com venda de debêntures; QUE a partir de
1999, DARIO passou a fazer operações de câmbio com o colaborador;
QUE nesse período operavam na mesa de câmbio paralelo ROSANE,
MORDKO, KIKO e Jacques; QUE o colaborador realizava operações,
em  sua  maioria  de  movimentação  de  caixa  do  grupo  do  DARIO
MESSER  em  suas  contas  bancárias;  QUE  as  operações  foram
contínuas até o ano de 2005 quando estoura o escândalo do Mensalão;
QUE após essa data o colaborador ficou em dificuldade em atuar no
mercado financeiro formal; QUE o colaborador passou a atuar com o
DARIO MESSER com as contas do Anexo 4 (contas de estrangeiro não
residente que quer investir no mercado financeiro brasileiro) em vários
bancos;  QUE  de  1998  a  2005,  o  colaborador  alocava  os  recursos
financeiros do grupo MESSER dentro do mercado financeiro; QUE de
2005 a 2009 continuou a fazer o caixa do grupo, porém em proporção
menor… QUE em 2009,  o  colaborador  brigou com DARIO,  pois  ele
achava que o colaborador o tinha roubado; QUE com isso, parou de
falar com o DARIO; QUE  passou a operar diretamente com o TONY ou
ENRICO; QUE as operações com o ENRICO eram feitas o EVG, em
especial,  transações  de  commodities  e  investimento  num  fundo
chamado  Fairfield;  QUE as  operações  com  o  TONY consistiam  em
torcas de cheques,  TEDs e boletos bancários por  reais  em espécie;
QUE também realizou movimentação em dólar cabo com TONY… QUE
operou  até  o  último  dia  em  que  foi  preso  com  o  grupo  do  DARIO
MESSER;  QUE o grupo de DARIO MESSER era o maior operador
do mercado de câmbio paralelo do Brasil” (DOC. N.º 55).

Além  da  base  operacional  montada  no  Uruguai  para  blindar  o  seu

esquema e  os  seus clientes  no  Brasil,  MESSER também fixou  domicílio  fiscal  no

Paraguai  para  tentar  dificultar  a  atuação  das  autoridades  fazendárias  brasileiras,

chegando  a  conseguir  em  2013  naturalização  nesse  país  (recentemente  a  Corte
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Suprema  de  Justiça  do  Paraguai  teria  cassado  a  sua  naturalização61),  havendo

indícios claros no sentido de que jamais deixou de residir de fato no Brasil62. 

Neste  sentido,  a  Informação  de  Pesquisa  e  Investigação  –  IPEI

RJ20180024 (DOC. N.º 55), que analisou os dados fiscais de  MESSER a partir da

quebra de sigilo fiscal determinado por esse juízo nos autos da cautelar  0056357-

98.2018.4.02.5101,  concluiu,  pelas  notas  fiscais  emitidas  em  seu  nome,

principalmente  por  compras  com  cartão  de  crédito  entre  2008  e  2017,  uma

movimentação  milionária  sem  contrapartida  que  lastreasse  as  movimentações

financeiras, ante a ausência de declarações de imposto de renda nesse período. Essa

ausência,  aliada  à  substanciosa  movimentação  constatada,  revela  omissão  de

rendimentos  em  todos  os  períodos  analisados.  Confira-se  a  soma  dos  gastos

efetuados  por  MESSER e  levantados  pela  Receita  Federal,  que  chegaram  a  R$

2.028.219,84 (dois milhões, vinte e oito mil,  duzentos e dezenove reais e oitenta e

quatro centavos), mesmo pretendendo fazer crer esse denunciado às autoridades que

não residia mais do Rio de Janeiro.

Ressalte-se que a esses valores se somariam as vultosas despesas em

que  não  houve  emissão  de  nota  fiscal,  seja  porque  pagas  em  dinheiro  e  assim

61fonte: http://vetorm.com.br/?p=2852
62É considerado contribuinte brasileiro aquele que permaneça mais de 183 dias no país no período de
um ano. Além disso, o contribuinte brasileiro deve apresentar a declaração de saída definitiva. Não consta
informação sobre DARIO MESSER ter  efetuado a Declaração de Saída Definitiva perante  a Receita
Federal  (http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/declaracao/declaracao-de-saida-
definitiva).
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MESSER exigia, seja porque as operações eram efetuadas em nome de terceiros para

ocultação da sua origem ilícita, como esta referida em mensagem entre  MESSER e

CAROLINA SÉRVULO, datada de 19/12/2013,  em que é  determinado que MARIO

(LIEBMAN) indique em nome de quem determinada nota deveria ser emitida,  mas

“não no meu nome” (MESSER)63:

5.1 –  As contas do sistema “ST” e os lucros obtidos por DARIO MESSER em

decorrência  do  seu  sistema transnacional  de  câmbio  paralelo  e  lavagem  de

ativos ilícitos

Ainda segundo o colaborador  CLÁUDIO (TONY), todas as transações

realizadas entre 2011 a 2017 por intermédio do sistema de câmbio paralelo e lavagem

de dinheiro foram registradas no sistema “ST”, sendo as referentes a valores e lucros

relacionados  DARIO  MESSES intituladas  CAPITAL,  MATRIZ,  CAGARRAS  e

TEAHUPOO:

“Que  o  colaborador  possui  em  seu  sistema  registro  de  todas  as
transações realizadas de 2011 a 2017; Que as transações referentes à
distribuição de lucros, despesas em geral e divisões estão registradas
sob a conta “CAPITAL”;  Que no período entre 2007-2008,  DARIO e
ENRICO  abrem  banco  chamado  Evergreen  –  EVG,  localizado  em
Antígua  e  Barbuda;  Que  o  banco  passou  a  ter  relações  com  os

63Esses e dezenas de outros atos de lavagem praticados por DARIO MESSER e pessoas do seu círculo 
profissional e familiar serão objeto de acusações próprias.
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negócios  desenvolvidos  pelo  colaborador  no  Uruguai;  Que  o  banco
tinha  como  escopo  ocultar  recursos  de  clientes  que  atuavam  no
mercado  paralelo;  Que,  em  razão  disso,  sempre  que  um  cliente
precisava  movimentar  reais,  o  colaborador  era  acionado,
providenciando os recursos em espécie em troca dos dólares que eram
pagos no exterior; Que tais transações poderiam ser tanto de compra
quanto  de  venda  de  dólares;  Que,  em  2008,  DARIO  e  ENRICO
passaram a atuar no mercado de câmbio no Rio de Janeiro; ...  Que a
conta CAPITAL reunia todas as informações de lucros e despesas;
Que a divisão dos lucros era feita sempre anualmente, ou no fim do ano
ou no seu início;    Que de 2011 até 2017 foram destinados a DARIO  
MESSER USD 15.000.000,00  ;    Que em anos anteriores, como 2009,  
os negócios eram bem mais lucrativos;  Que no citado ano,  por
exemplo,  DARIO  chegou  a  receber  USD  9.000.000,00;  Que  não
possui registros desses pagamentos em seu sistema, no entanto, que
vai de 2011 a 2017; Que nesse momento, DARIO trabalhava com a
conta  corrente chamada “MATRIZ”;  Que a  conta MATRIZ vai  de
2011 a 2012; Que de 2012 até 2017, quando o colaborador parou de
trabalhar, em razão de sua prisão, a conta de DARIO no sistema
passa a  se chamar  “CAGARRAS”;  Que a  citada conta  funcionava
como um capital da empresa, servindo para girar valores; Que DARIO
nunca zerava os valores contidos na conta CAPITAL, pois o colaborador
precisava  dos  recursos  para  trabalhar;  …  Que  em  2012  a  conta
MATRIZ  é  encerrada  e  é  aberta  a  conta  CAGARRAS;  Que  o
encerramento  de  uma  e  abertura  da  outra  se  deu  em  razão  de
desentendimentos diversos entre DARIO e ENRICO, que motivaram a
saída  deste  da  empresa;  Que  a  partir  desse  momento  a  conta
CAGARRAS  passa  a  ser  movimentada;  Que  a  conta  MATRIZ,  e
posteriormente a CAGARRAS, tinham algumas movimentações típicas;
Que uma delas era  receber  o lucro que era destinado a  DARIO
proveniente da conta CAPITAL  ;    Que o restante da movimentação  
era feita em razão de transações feitas por DARIO como cliente;
Que  essa  conta  registrava  toda  a  movimentação  de  DARIO,  como
realização  de  operações  dólar  cabo,  reais  no  Rio  de  Janeiro,
pagamento de contas pessoais, etc; Que,  a partir de 2012, como o
movimento  da  empresa  vinha  caindo,  foi  criada  a  conta
TEAHUPOO para que servisse de   “conta de capital giro da empresa”;  
Que para essa conta foram transferidos USD 3.500.000,00 da conta
CAGARRAS; Que, com isso, DARIO forneceu ao colaborador um valor
para que pudesse fazer as operações girar, separando do valor que ele
possuía para si na conta CAGARRAS;” (CLAUDIO BARBOZA – Termo
de  colaboração  referente  ao  Anexo  41  –  autos  n.º  0507517-
34.2017.4.02.5101 -  DOC. N.º 55)
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As  informações  foram  ratificadas  pelo  colaborador  VINICIUS  (JUCA

BALA):

“...  Que diariamente era feito o fechamento das transações do dia, e
verifica-se  que  deu  lucro  ou  prejuízo;  Que  o  resultado  obtido
diariamente era transferido para a conta CAPITAL; Que a conta capital
era administrada inicialmente por KIKO, posteriormente pelo ENRICO e
por  fim,  pelos  próprios  colaboradores,  com a informação ao DARIO;
Que DARIO tinha ciência e era consultado sobre decisões estratégicas
do  negócio;... Que DARIO tinha a  possibilidade de acessar  a  conta
CAPITAL, em que pese não ter senha do sistema; Que era necessária a
intervenção dos colaboradores; Que DARIO continuava com ingerência
no negócio porque o negócio era da família MESSER e no mercado de
câmbio paralelo a confiança era fundamental para operar; Que DARIO
também tinha a maior participação do negócio pois o capital de giro era
do DARIO...  Que DARIO possuía  a conta MATRIZ;  Que essa era a
conta pessoa de DARIO onde ele recebia a participação do negócio de
câmbio ilegal;  Que DARIO, em virtude da desconfiança no ENRICO,
pediu ao colaborador que criasse a  conta TEAHUPOO e CAGARRAS
para receber  os valores referentes a  sua participação nos negócios;
Que no período entre 2011 a 2016, o negócio de dólares paralelo que
os  colaboradores  geriam,  transferiu  para  DARIO  o  montante
aproximado de US$15.000.000,00... Que todas as movimentações no
período  de  2011  a  2017  de  DARIO  MESSER  estão  registradas  no
sistema ST...” (VINICIUS CLARET – Termo de colaboração referente ao
Anexo 41 – autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101 - DOC. N.º 55)

Toda a distribuição de lucros do esquema e despesas em geral eram

registradas na conta CAPITAL. Dessa conta os valores devidos a MESSER como líder

do esquema eram inicialmente transferidos para a conta MATRIZ, o que se deu até o

ano de 2012. Fato é que embora os colaboradores não disponham dos registros das

transações antes de 2011, a conta MATRIZ foi aberta em janeiro de 2011 com um

saldo de USD 8.701.638,72, recebendo da conta CAPITAL em 24/01/2011e 08/02/2011

os respectivos valores de USD 5.950.000,00 e USD 2.310.000,00. Portanto, é correto

concluir que pelo lucro das operações até 2010  MESSER recebeu no mínimo  USD

16.961.638,70, conforme o extrato ST abaixo colacionado DOC. N.º 55):
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A partir de 2012 a conta MATRIZ é extinta e criada uma breve conta de

passagem intitulada C/NOVA (DOC. N.º 55),  a partir  da qual foram transferidos os

lucros de  MESSER para as recém-criadas contas CAGARRAS e TEAHUPOO, que

passam a receber o lucro devido a MESSER. Com efeito, até a prisão de CLAUDIO

(TONY) e VINICIUS (JUCA BALA) em 2017, essas contas já tinham recebido aportes

no total de USD 13.310.265,50, conforme tabela a seguir:

CONTA APORTE EM USD DATA ORIGEM TOTAL EM USD

CAGARRAS 900.000,00 13.02.2012 C/NOVO

CAGARRAS 225.132,77 21.03.2012 C/NOVO

CAGARRAS 1.200.000,00 02.01.2014 CAPITAL

CAGARRAS 2.4000.00,00 05.01.2015 CAPITAL

CAGARRAS 360.000,00 04.01.2016 CAPITAL

TEAHUPOO 2.000.000,00 17.02.2012 C/NOVO

TEAHUPOO 2.000.314,59 28.02.2012 C/NOVO

TEAHUPOO 1.824.818,18 08.03.2012 C/NOVO

TEAHUPOO 2.400.000,00 14.03.2012 CAPITAL 13.310.265,50

Os extratos do Sistema ST registram os aportes referidos. Veja-se em

relação à conta CAGARRAS64 (DOC. N.º 55):

64Essa conta recebeu entre 2012 e 2016 aportes de USD 19.201.134,28, com retiradas que totalizaram
USD 18.954.225,45, em reais, respectivamente, (+) R$ 38.530.244,52 e (-) R$ 38.530.244,52
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Confira-se o extrato ST da conta TEAHUPOO, que chegou a creditar na

conta CAGARRAS USD 3.5000.000,00 em 30.08.2016, a fim de que as operações

com o uso desta última tivessem capital de giro, conforme narrativa do colaborador

(DOC. N.º 55):

Como se conclui a partir  dos registros dos lucros da atividade ilícita,

somente entre os anos de 2010 a 2016  DARIO MESSER recebeu o total  de  USD

30.271.904,20 (trinta milhões, duzentos e setenta e um mil, novecentos e quatro

dólares e vinte centavos):
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Em seus termos de colaboração CLAUDIO (TONY) e VINICIUS (JUCA

BALA) também explicaram detalhes sobre o comando de  MESSER em relação ao

esquema e como ele interagia com os clientes mais importantes, chegando a autorizar

que  se  aportassem  créditos  a  partir  de  sua  conta  CAGARRAS para  viabilizar  as

compensações para entrega de reais no Brasil para clientes como a ODEBRECHT. 

Quanto ao ex-governador carioca SÉRGIO CABRAL FILHO, que pelos

doleiros RENATO e MARCELO CHEBAR era titular  da conta CURIÓ,  a lógica era

inversa, pois como estes compravam muitos dólares junto ao sistema de  MESSER

(pelo  câmbio  ilícito  de reais  recebidos  de propinas pelo  ex-governador)  que  eram

utilizados  nas  compensações  entre  operações  de  doleiros  diversos,  pelo  que  o

sistema chegou a dever USD 5 milhões à conta CURIÓ. Por isso MESSER determinou

o aporte de USD 7 milhões de sua conta no EVG para a conta CURIÓ, além de USD 1

milhão  da  sua  conta  CAGARRAS,  garantindo  assim  a  sua  credibilidade  junto  ao

importante cliente, que chegou a ter mais de USD 100 milhões ocultos no exterior

(conforme demonstrou a operação Eficiência).

De fato, em seu depoimento ao MPF CLAUDIO (TONY) esclareceu:
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“... Que para execução dos negócios DARIO entrava com seu nome e
também com os recursos; Que a ODEBRECHT chegou a ficar devendo
USD 12.000.000,00 aos colaboradores; Que a empresa necessitava de
reais no Brasil mas por vezes ficava devedora dos dólares que tinha
que  pagar  no  exterior;  Que,  em  2011,  o  colaborador  e  VINICIUS
solicitaram a DARIO que aportasse recursos para que a conta pudesse
continuar  a  girar;  Que  nessa  época  o  mercado  estava  bastante
movimentado e o capital de giro garantiria que os colaboradores não
perdessem possíveis clientes e operações; Que DARIO, então, aportou
USD 8.000.000,00 em três parcelas: uma de USD 5.000.000,00, outra
de  USD  2.000.000,00  e  mais  uma  de  USD  1.000.000,00;  Que  tais
recursos  foram pagos  dentro  do  EVG,  por  meio  de  uma conta  que
DARIO mantinha naquela instituição; Que DARIO fez um pagamento
de USD 8.000.000,00 aos irmãos CHEBAR; Que tal transação pode
ser encontrada no sistema do colaborador como CURIO/EVG, que
totaliza USD 7.000.000,00  ; Que tal conta foi criada apenas para servir  
de “conta de giro”; Que logo em seguida os valores foram transferidos
para a conta CURIO;   Que mais USD 1.000.000,00 foram transferidos  
diretamente  da  conta  MATRIZ  para  a  conta  CURIO  ;    Que,  nesse  
momento,  os  IRMÃOS  CHEBAR  estavam  credores  com  o
colaborador  e  VINICIUS  em  USD  5.000.000,00  e receosos  de
aportar mais recursos; Que o pagamento de DARIO para CHEBAR
permitiu com que o crédito do colaborador e VINICIUS junto aos
IRMÃOS  aumentasse;  Que  isso  possibilitou  que  os  CHEBAR
continuassem  dando  reais  ao  colaborador  e  comprando  mais
dólares  ;    Que o valor que DARIO aportou para os irmãos CHEBAR  
foi  creditado  em  sua  conta  junto  aos  colaboradores,  de  nome
MATRIZ; Que isso comprova que DARIO tinha ingerência sobre a
empresa  ;   …  (CLAUDIO BARBOZA – Termo de colaboração referente
ao Anexo 41 – autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101 - DOC. N.º 55) 

Os  extratos  da  primeira  transação  da  conta  MATRIZ  para  a  conta

CURIÓ, de SÉRGIO CABRAL, junto ao EVG estão disponíveis no sistema ST. No dia

26.05.2011  foram  transferidos  USD  5.000.000,00  e  no  dia  20.07.2011  foram

transferidos USD 2.000.000,00 (DOC. N.º 55):
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Por  sua  vez,  o  restante,  de  USD  1.000.000,00,  que  foi  da  conta

CAGARRAS  (nesse  ponto  o  depoente  se  enganou  ao  referir-se  a  MATRIZ)

diretamente  para  a  conta  CURIÓ no  sistema,  o  que  se  deu  em 22.06.2012,  está

retratado no extrato a seguir (DOC. N.º 55):

Também o depoimento de VINICIUS (JUCA BALA) ao MPF, caminhou

no mesmo sentido quanto às referidas operações, mas com o esclarecimento de que o

aporte de MESSER na conta CURIÓ também serviu para abastecer a necessidade da

ODEBRECHT na venda de dólares para entrega de reais em atos de corrupção no

Brasil:

“...Que DARIO era consultado sobre o quanto de crédito era concedido
aos principais clientes como caso da Odebretch;  Que DARIO também
participou da decisão de indenizar os funcionários que estavam sem
indenização no Rio de Janeiro;;... Que houve um episódio que LUIZ
EDUARDO da ODEBRECHT solicitou ao colaborador um aumento de
crédito para operar, pois a ODEBRECHT ficaria um período devedora
com  os  colaboradores;  Que  isso  ocorreu  no  período  eleitoral;  Que
DARIO concedeu mais US$8.000.000,00 para a ODEBRECHT operar;
Que isso ocorreu no ano de 2011, ano anterior as eleições de 2012;
Que  o  dinheiro  saiu  da  conta  pessoal  do  DARIO  para  a  conta  do
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CURIO, já que havia débito por parte dos colaboradores com curió; Que
essa transação se deu no Banco EVG;  Que o dinheiro que sobrou na
conta CAPITAL serviu de capital de giro dos negócios;...; ... Que pode
informar  que  DARIO  utilizou-se  da  proximidade  para  com  a
ODEBRECHT para  que essa pagasse notas  frias para pessoas que
DARIO  indicasse;  QUE  ao  realizar  o  pagamento,  o  colaborador
debitava da conta do DARIO  e creditava na conta TUTA administrada
pela  ODEBRECHT;  (VINICIUS  CLARET  –  Termo  de  colaboração
referente ao Anexo 41 – autos n.º  0507517-34.2017.4.02.5101 -  DOC.
N.º 55)

5.2  – DARIO  MESSER  COMO  CLIENTE  DO  SEU  PRÓPRIO  SISTEMA

TRANSNACIONAL DE CÂMBIO PARALELO E LAVAGEM DE ATIVOS ILÍCITOS

Todo lucro que abastecia as contas MATRIZ e CAGARRAS, de DARIO

MESSER,  era  utilizado pelo  mesmo para  recebimentos de valores  em espécie  no

Brasil,  pagamentos de boletos de forma dissimulada,  transferências de dólares no

exterior  e  entregas  de  dinheiro  em  espécie  no  Paraguai,  onde  MESSER detém,

diretamente ou de forma oculta, vários negócios. Tais fatos, salvo alguns pagamentos

de boletos discriminados como lavagem de dinheiro no próximo tópico, serão objeto de

acusações em separado.

Pois bem, em relação aos fatos envolvendo MESSER como cliente do

seu próprio negócio espúrio, importante consignar parte do depoimento de CLAUDIO

(TONY), que esclarece como eram operacionalizados os recebimentos pelo líder do

esquema dos valores contabilizados nas contas MATRIZ e CAGARRAS:

“... Que a conta CAGARRAS foi sendo zerada com o passar do tempo,
em  razão  de  gastos  de  DARIO;  Que  o  colaborador  comprou  USD
10.000.000,00 da conta CAGARRAS a partir  desse momento; Que o
colaborador mandou entregar para MARIO LIEBMAN, pai de RAFAEL
LIEBMAN, que casou com uma das filhas de DARIO, R$ 13.000.000,00
no Shopping Cassino Atlântico, 2º andar, sala 243, Copacabana, Rio de
Janeiro; Que tal valor foi sendo entregue de forma fracionada e está
discriminado  no  extrato  da  conta  CAGARRAS;  Que  DARIO  pedia,
ainda,  para  entregar  valores  para um de seus funcionários,  NILTON
SORDI (Pidgin  isaacnewton@hotmail.com e emails  nilton@xasset.com
isaacnewton17164@hotmail.com); Que as entregas para NILTON eram
feitas em escritório deste no Leblon, na Ataulfo de Paiva; Que outras
entregas eram feitas para empregada de DARIO de nome DIVINA ou
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ELZA;  Que DARIO pedia  ainda para o  colaborador  entregar  valores
para  doleiro  no  Paraguai  chamado LUCAS,  sediado  em Cidade  Del
Leste;  Que  o  codinome  de  LUCAS  no  sistema  é  LUCASPY;  Que
LUCAS possui casa de câmbio no Paraguai chamada YRENDANGUE;
Que há, ainda, transferências para uma conta corrente de nome CITO
(conta nº 1095) no Banco EVG; Que as transferências de valores para
LUCAS  poderiam  se  concretizar  mediante  a  entrega,   transferência
internacionais ou por crédito na conta que LUCAS mantinha junto ao
colaborador65; ... Que se comunicava com DARIO por meio de e-mail
dario@xasset.com,  quel366@hotmail.com,
raquelestevao2@yahoo.com.br e  raquel@xasset.com (secretária  de
DARIO); Que o colaborador se comunicava também com DARIO por
meio  de Whatsapp;  Que o  colaborador  usava telefone em nome de
terceiros com linha do Uruguai e DARIO usava linha do Paraguai;...”
(CLAUDIO BARBOZA – Termo de colaboração referente ao Anexo 41 –
autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101 - DOC. N.º 55) 

Sobre  a  conta  CAGARRAS  nos  Sistemas  ST  e  BANKTROP,  cujos

valores eram destinados a  DARIO MESSER,  o  colaborador  LUIZ FERNANDO DE

SOUZA,  a  quem  incumbia  a  liquidação  das  operações  por  ordem  de  CLAUDIO

(TONY) e VINÍCIUS (JUCA BALA), detalhou como eram feitas as entregas de dinheiro

em espécie ao chefe do esquema no Brasil e no Paraguai: 

“… Que, após o fim da STREAM TUR, o colaborador passou a trabalhar
nas  salas  comerciais  contratadas  pelos  colaboradores  CLÁUDIO  e
VINÍCIUS e não teve mais contato com DARIO MESSER; Que, todavia,
o colaborador continuava a realizar liquidação por ordem do CLÁUDIO
e VINÍCIUS para DARIO MESSER;  Que DARIO MESSER tinha uma
conta  chamada  CAGARRAS   no  sistema  interno  do  CLÁUDIO   e
VINÍCIUS  no  Uruguai;  Que  a  liquidação  das  ordens  da  conta
CAGARRAS  era  sempre  de  entrega  de  recursos,  nunca  de
recolhimento; Que as liquidações eram feitas de duas formas: entrega
de  recursos  para  MARIO  LIEBMAN   e  diretamente  para  DARIO
MESSER; Que  para  liquidar  as  ordens  para  MARIO  a  mando  de
DARIO, o colaborador mandava entregar reais  para MARIO LIBMAN
em uma loja no Shopping Cassino Atlântico; Que o colaborador sabe
onde fica a loja no Cassino Atlântico porém não sabe o número; Que a
referida loja fica na sobreloja do Shopping; Que o colaborador realizou
entregas pessoalmente para MARIO na loja descrita;  Que reconhece

65 Sobre LUCAS informou em seu depoimento VINICIUS (JUCA BALA): “Que DARIO movimentava
valores para a conta LUCASPY, doleiro do Paraguai; Que a remessa de valores para o Paraguai ocorria
por que DARIO tinha negócios no país, inclusive tendo domicílio fiscal nesse país;...;”
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nesse  ato  a  foto  em  anexo  de  MARIO  LIEBMAN;  Que,  além  do
colaborador,  sabe  informar  que  os  motoboys  e  o  CARLOS  JOSÉ
ALVES  RIGALDI,  funcionário  de  CLÁUDIO  e  VINÍCIUS  realizaram
entregas no local; Que foram várias as entregas e perdurou por uns 4 a
5 anos; Que a outra forma de entrega de reais era diretamente na casa
de DARIO MESSER; Que o colaborador já realizou entrega de valores
na  residência  do  DARIO;  Que  o  colaborador  pode  informar  que  a
residência do DARIO fica na Avenida Delfim Moreira, no Leblon; Que
não se recorda do número do prédio; Que se recorda do apartamento
ser  uma cobertura;  Que  sempre  entregou  reais  na  casa  do  DARIO
MESSER;  Que  outros  funcionários  também  realizaram  entregas  no
apartamento do DARIO MESSER no Leblon; Que sabe informar que os
motoboys  e  o  CARLOS  JOSÉ  ALVES  RIGALDI,  funcionário  de
CLÁUDIO e VINÍCIUS realizaram entregas no local; Que por algumas
vezes  o  colaborador  mandou  entregar  dólares  no  apartamento  do
DARIO; Que todas as ordens de liquidação (entrega) de valores (reais
ou dólares) vinham do CLÁUDIO do Uruguai para o colaborador; Que
essas ordens de entrega foram cumpridas até o ano de 2016...” (LUIZ
FERNANDO DE SOUZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 41
– autos n.º 0507517-34.2017.4.02.5101) (DOC. N.º 55).

No mesmo sentido o depoimento de CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD,

que também trabalhava com entrega de dinheiro por ordem de CLÁUDIO e VINÍCIUS:

“… QUE conhece o Sr. DARIO MESSER; QUE, na época da ANTUR,
os MESSER eram seus patrões; QUE, após ter começado a trabalhar
com CLAUDIO e VINICIUS, passou a fazer entregas na residência de
DARIO  MESSER;  QUE  o  endereço  residencial  de  MESSER  é  Av.
Delfim Moreira, 1130, cobertura, Leblon, no Rio de Janeiro-RJ; QUE, na
maioria das vezes, quem recebia os valores era uma senhora chamada
ELSA;  QUE as entregas não tinham uma regularidade, mas às vezes
ocorriam até uma vez por semana; QUE, em média, eram quantias de
100 a 150 mil reais;...” (CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD – Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  41  –  autos  n.º  0507517-
34.2017.4.02.5101) (DOC. N.º 55)

Esses depoimentos são corroborados, por exemplo, pelas informações

dos extratos  relativos  a  conta  CAGARRAS no sistema “ST”,  nos  quais  é  possível

identificar  centenas de pagamentos de boletos em favor de   MESSER   e entregas de

dinheiro a sua funcionária ELZA (identificada como ELZA FILOMENA FERNANDES

DOS SANTOS, CPF 714.509.397-9166) e a LUCAS no Paraguai (DOC. N.º 55).

66Conforme  Relatório  306/2018,  da  ASSPA/MPF,  em  anexo,  e  depoimento  complementar  onde  o
colaborador  CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD, que a reconheceu por fotografia.
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Quanto a lavagem de dinheiro a partir do pagamento de boletos, passa-

se a narrar a seguir fatos penalmente típicos imputados a DARIO MESSER (lavagem

de dinheiro). Sem prejuízo, ao longo dessa denúncia serão narrados e imputados face

ao mesmo, além de crime de pertinência a organização criminosa, dezenas de crimes

de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, porque,  entre os anos de 2011 e 2017,

dirigindo  os  atos  dos  seus  subordinados  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE

SOUZA (TONY/PETER) e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), em

diversas oportunidades distintas e em favor dos clientes do seu sistema paralelo de

câmbio  e  transferência  de  recursos  para  o  exterior,  efetuou  várias  operações  de

câmbio  não  autorizadas,  com o fim de  promover  evasão  de  divisas  do País  e/ou

promoveu, sem autorização legal, saídas de moeda ou divisa para o exterior67. 

5.3  –  AS  LAVAGENS  DE  DINHEIRO  POR  DARIO  MESSER  ATRAVÉS  DO

PAGAMENTO  DISSIMULADO  DE  TRIBUTOS  REFERENTES  A  NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS (DARF) (CONJUNTO DE FATOS TÍPICOS 2, 3, 4 e 5)

Aqui  serão  narrados  quatro  conjunto  de  fatos  típicos  praticados  por

DARIO  MESSER,  consistentes  em  lavagens  de  dinheiro  operacionalizadas  por

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER) e  VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO  (JUCA BALA),  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores  provenientes

diretamente de infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda

ilegalmente e lavava dinheiro), tendo  MESSER determinado o pagamento, entre os

anos  de  2015  e  2016,  de  imposto  federal  (DARF)  das  suas  empresas  de  fato

GREENWOOD  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS,  DOUCET

EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS,  BLOSTOCK  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS  e  BELIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no total  de  R$

280.904,14,  através de conta bancária da empresa de fachada PRESTO SERVICE

2015  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  convertendo  o  produto  do  crime  em  ativos

pretensamente  lícitos,  agindo  de  forma reiterada  e  por  intermédio  de  organização

67Tais  operações  tiveram  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  de  corrupção,
sonegação fiscal e praticados por organização criminosa de sua origem ilícita, ocultando e dissimulando a
origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de recursos em espécie no Brasil.
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criminosa  (CONJUNTO DE FATOS TÍPICOS 2, 3 e 4 e 5: Lavagem de Dinheiro –

artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Conforme se depreende a partir da análise dos Relatórios ASSPA/MPF

322, 323, 324, 325, 326 e 330/2018 (DOC. N.º 55), DARIO MESSER é o sócio oculto

das  empresas  BLOSTOCK  EMPREENDIMENTO  IMOBILIARIOS  LTDA.,  CNPJ

05.808.089/0001-30;  DOUCET EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,  CNPJ

04.811.548/0001-72;  BELIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,  CNPJ

04.811.536/0001-48; e, GREENWOOD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ,

CNPJ  04.811.544/0001-94.,  as  quais  têm  sede  no  mesmo  endereço  de  natureza

residencial  (Rua  Toneleiro,  134,  401,  Copacabana),  e  o  mesmo  responsável

cadastrado perante a Receita Federal:  FANY STELZER (CPF:024.776.267-95),  que

vem  a  ser  mãe  de  MESSER,  com  mais  de  90  anos  de  idade,  e  cujo  endereço

residencial também é a mesma sede comum dessas empresas.

É sócio comum de direito dessas quatro empresas NILTON DE SORDI

SOARES DA SILVA - CPF: 832.002.237-15, funcionário de  MESSER há 20 anos e

responsável pelo recebimento de dinheiro em espécie do esquema de compensação

paralela  e  por  serviços de  pagamentos  e  secretariado,  conforme visto  a  partir  da

quebra  do  sigilo  telemático  de  CAROLINE  SÉRVULO.  Além  disso,  todas  essas

empresas  têm  como  sócios  majoritários  offshores com  sede  em  Montevidéu,  no

Uruguai.  Figura  como  sócio  comum  da  DOUCET  e  da  GREENWOOD  a

GREENWOOD TRUST COMPANY S.A, e como sócios, respectivamente, da BELIVER

e da BLOSTOCK a  INVERSIONES BELIVER S.A e a DOUCET FINANCE S.A, cujo

representante legal é o ex-sócio e empregado de  DARIO MESSER,  o colaborador

ENRICO MACHADO.
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Todas essas empresas foram criadas provavelmente com capital ilícito

de DARIO MESSER, com o objeto de aplicá-lo em empreendimentos imobiliários no

Rio de Janeiro, desde a incorporação de edificações residenciais ou comerciais até a

venda ou aluguel de imóveis. O depoimento do colaborador ENRICO MACHADO ao

MPF (processo n. 0501755-37.2017.4.02.5101) não deixa dúvida de que MESSER era

de fato o dono dessas quatro empresas:

“...  Que  as  quatro  empresas  que  foram  criadas  foram:  DOUCET,
BLOSTOCK, GREENWOOD e BELIVER; Que gostaria de ressaltar que
as mencionadas empresas foram criadas de forma regular no Uruguai e
passaram a atuar no Brasil de forma igualmente legal; Que as citadas
empresas  eram  offshores  sediadas  no  Uruguai;  Que  foram  criadas
empresas brasileiras, de acordo com a legislação nacional, que tinham
os mesmos nomes das offshores; Que a estruturação jurídica inicial foi
criada  por  CHAIM  ZALSCBERG;  Que  foi  procurado  por  DARIO
MESSER para que fizesse saque de dinheiro em espécie na conta da
empresa BELIVER ou DOUCET, na ordem de R$ 10.000.000,00 ou R$
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15.000.000,00,  por  volta  do  ano  de  2005/2006;  Que  tais  empresas
tinham objetos  sociais  lícitos  e  geravam recursos  igualmente  lícitos;
Que,  para viabilizar o saque dos recursos, foram adquiridos títulos de
reflorestamento,  por  valor  superfaturado,  para  que  o  recurso  em
espécie fosse entregue a CLAUDIO SOUZA (“TONY”) e VINICIUS, que
têm como objeto do seu trabalho a função de doleiros; Que na venda
dos imóveis, na maioria dos casos, havia o pagamento de valores “por
fora”, em valores em espécie; Que o recebimento dos valores por fora
era feito por uma ex-secretária de DARIO MESSER de nome RAQUEL;
Que por  volta  do  ano  de  2006  o  Colaborador  transferiu  as  funções
desempenhadas nas empresas para NILTON SORDI;  Que DARIO era
a pessoa que controlava os empreendimentos; Que DARIO consta
como  beneficiário  final  das  empresas  offshore  localizadas  no
Uruguai, que são sócias das empresas brasileiras; ...”

Os dados até aqui produzidos são corroborados pela quebra telemática

das mensagens de CAROLINA SÉRVULO (carol.servulo@hotmail.com>), deferida nos

autos da referida cautelar.  Com efeito,  em diálogo entre CAROLINA e  NILTON DE

SORDI em 26.09.2012, fica claro que ambos, empregados de  MESSER,  tratam do

aluguel de um dos imóveis da GREENWOOD:

Os lucros obtidos por DARIO MESSER de forma ilícita em seu sistema

de câmbio paralelo e lavagem de dinheiro eram em parte utilizados para pagamentos

de  impostos  federais  incidentes  sobre  os  negócios  das  empresas  DOUCET,

BLOSTOCK, GREENWOOD e BELIVER, ora sobre o lucro presumido (código DARF

2089),  ora  sobre  contribuições  sociais  (código  DARF  2372).  Mas  para  ocultar  e

dissimular  a  origem  ilícita  desses  lucros,  esses  pagamentos  eram  feitos  por  uma
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empresa  de  fachada  criada  pela  organização  criminosa  de  MESSER,  a  PRESTO

SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 21.865.151/0001-82.

Com  efeito,  conforme  termo  de  depoimento  complementar  do

colaborador CLAUDIO (TONY) sobre o anexo 41 (DOC. N.º 55), alguns pagamentos a

mando de MESSER eram feitos de forma dissimulada, através de “contas correntes de

giro”  titularizadas  por  empresas  de  fachada,  criadas  somente  para  este  fim.  As

respectivas contas eram abertas com a ajuda de bancários, e nessas contas eram

feitos depósitos de cheques recebidos no sistema de compensação e câmbio ilegal,

sendo certo que os valores depositados em seguida eram usados para pagamentos de

contas e boletos sem que as autoridades pudessem identificar a origem do dinheiro,

preservando  assim  os  membros  da  organização  criminosa.  Conforme  vê-se  do

depoimento de TONY, impressiona a informação de que somente de maio de 2015 a

outubro de 2016 a PRESTO “girou” cerca de R$ 28 milhões, valores estes destinados

a pagamentos de boletos a pedido de clientes do sistema de compensação gerido pelo

mesmo:

“...QUE a pedido de DARIO MESSER, além de entregar reais no Brasil,
fazia  entregas  de  dólares  no  Paraguai  e  algumas  transferências  de
dólares no exterior;  QUE também fazia o pagamento de boletos no
Brasil  debitando  de  MESSER  seu  crédito  junto  à  conta
CAGARRAS;  QUE  esses  pagamentos  eram  feitos  através  de
“contas correntes de giro”,  porque não poderiam ser  pagos em
dinheiro  já  que  a  depender  dos  valores  o  responsável  pelo
pagamento seria identificado para efeito de controle dos órgãos de
fiscalização;  QUE essas contas eram titularizadas por  empresas de
fachada,  podendo citar  a  PRESTO SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI; QUE tinha um conhecido, ex-gerente de banco
no  Brasil,  que  abria  empresas  de  fachada  e  contas  bancárias
dessas empresas,  de nome JULIO CÉSAR ANDRADE;  QUE essa
pessoa administrava as contas frias do declarante, assim agindo até
2016;  QUE  um  doleiro  ter  essas  contas  era  importante  porque
recebe na sua atividade profissional muitos cheques, cujos valores
eram  depositados  nessas  empresas  de  fachada,  as  quais  eram
usadas posteriormente para pagamento de boletos a pedidos de
clientes; QUE a conta da PRESTO no período de um ano, de maio
de 2015 a outubro de 2016 “girou” cerca de R$ 28 milhões, valores
estes  destinados  a  pagamentos  de  boletos  a  pedido  de  clientes  do
sistema de compensação gerido pelo declarante; QUE essas empresas
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de fachada não declaravam imposto, nem contabilidade, acreditando o
declarante  que  JULIO ANDRADE dava  uma parte  da  comissão  que
recebia  do  declarante  a  bancários  para  que  essas  operações  não
fossem comunicadas às autoridades;  QUE JULIO ANDRADE recebia
1% do movimento,  até  R$ 1,5  milhão por  mês,  por  cada conta  que
mantinha com o mesmo, que não passava de duas por mês, ou seja,
JULIO recebia R$ 30 mil por mês e acredita o declarante que utilizava
parte  desse  valor  para  pagar  bancários  onde  essas  contas  eram
irregularmente mantidas; QUE normalmente a conta durava de 1 ano a
1  ano  e  meio,  quando  JULIO  avisava  que  o  banco  já  estava
reclamando, daí a conta era encerrada e aberta outra conta em nome
de outra pessoa jurídica...”.

O  Relatório  ASSPA/MPF  303/2018  (DOC.  N.º  55) corrobora  que  a

PRESTO  foi  criada  em  2015  (26.01),  e  tem  como  sócio  EVIVALDO  NUNES

BARBOSA,  residente  na  Rua  Boa  Viagem,  5,  Posse,  Nova  Iguaçu.  Pelo  local

declarado de sua sede, na Rua Vinte e Quatro de Maio, 561, parte, Sampaio, Rio de

Janeiro, fica evidente que se trata de empresa de fachada:

Assim, de acordo com os documentos fornecidos pelos colaboradores

CLAUDIO  (TONY)  e  VINICIUS  (JUCA  BALA) (DOC.  N.º  55)  como  provas  de

corroboração,  pela  conta  da  PRESTO  no  Banco  Bradesco,  Agência  1075,  Conta

15.580-2, foram pagos no dia  29.04.2016 DARFs de tributos da GREENWOOD nos

valores de R$ 2.451,20 e R$ 6.634,07:
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No mesmo dia 29.04.2016 foram pagos DARFs de tributos da DOUCET

no valor de R$ 18.653,39 e R$ 21.410,44:
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Ainda  em  29.04.2016  foram  pagos  DARFs  de  tributos  devidos  pela

BELIVER nos valores de R$ 14.614,49 e R$ 10.845,72:

Todas essas operações, que somaram R$ 74.609,31, estão registradas

no  Sistema  ST  na  conta  CAGARRAS,  de  DARIO  MESSER,  no  dia  28.04.2016,

véspera dos vencimentos dos DARFs, sob o pretexto “boletos”, tendo sido debitados

USD 21.316,00, que na conversão equivaleu a R$ 74.606,00:
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Mas  além  dessas  operações  de  clássica  tipologia  da  lavagem  de

dinheiro,  outras foram realizadas por  TONY e JUCA BALA a pedido de  MESSER,

todas com documentação comprobatória, conforme a tabela a seguir, relativa ao ano

de  2015.  Em  todas  elas  despesas  de  DARFs  referentes  a  empresas  de  fato

pertencentes a MESSER foram pagas pela empresa de fachada PROLA, dissimulando

e ocultado a origem ilícita do dinheiro que abastecia a conta CAGARRAS:

EMPRESA BANCO DOCUME
NTO

COD
RECEITA

DATA VALOR
EM REAIS

PAGADO
RA

Blostock Bradesco DARF 2372 31.07.2015 21.461,31 PROLA

Beliver Bradesco DARF 2089 31.07.2015 27.307,01 PROLA

Greenwoo
d

Bradesco DARF 2372 31.07.2015 32.578,04 PROLA

No ano  de  2016  foram identificadas  as  seguintes  operações  com a

mesma dinâmica de branqueamento:

EMPRESA BANCO DOCUME
NTO

COD
RECEITA

DATA VALOR
EM REAIS

PAGADO
RA

Doucet Bradesco DARF 2372 31.07.2016 68.370,51 PROLA

Greenwoo
d

Bradesco DARF 2372 29.07.2016 29.130,61 PROLA

Greenwoo
d

Bradesco DARF 2089 29.07.2016 27.447,35 PROLA
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Em relação a essas despesas em 2016, que somam R$ 124.948,47, há

correspondentes retiradas da conta CAGARRAS à época dos vencimento em julho:

Pelo  exposto,  consumados  os  delitos  antecedentes  de  organização

criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional,  DARIO MESSER, com

operacionalização de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER)

e  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), para ocultar e dissimular a

natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores

provenientes  diretamente  de  infração  penal  (lucros  obtidos  com  a  ORCRIM  que

cambiava  moeda  ilegalmente  e  lavava  dinheiro),  determinou  o  pagamento,  em

31.7.2015, 29.4.2016 e 29.7.2016, de impostos federais (DARF) da sua empresa de

fato GREENWOOD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no total de R$ 98.241,27,

através  de  conta  bancária  da  empresa  de  fachada  PRESTO  SERVICE  2015

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  convertendo  o  produto  do  crime  em  ativos

pretensamente  lícitos,  agindo  de  forma reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa (Conjunto de Fatos 02: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e

§ 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Ainda,  consumados os delitos antecedentes de organização criminosa,

corrupção  e  contra  o  sistema  financeiro  nacional, DARIO  MESSER,  com

operacionalização de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER)

e  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), para ocultar e dissimular a

natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores

provenientes  diretamente  de  infração  penal  (lucros  obtidos  com  a  ORCRIM  que

cambiava  moeda  ilegalmente  e  lavava  dinheiro),  determinou  o  pagamento,  em

29.4.2016  e  31.7.2016,  de  impostos  federais  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato
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DOUCET EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no total de R$ 108.434,34, através

de conta bancária da empresa de fachada PRESTO SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo

de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa (Conjunto de Fatos 03:

Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71

do Código Penal).

Outrossim,  consumados  os  delitos  antecedentes  de  organização

criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional,  DARIO MESSER, com

operacionalização de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER)

e  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), para ocultar e dissimular a

natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores

provenientes  diretamente  de  infração  penal  (lucros  obtidos  com  a  ORCRIM  que

cambiava  moeda  ilegalmente  e  lavava  dinheiro),  determinou  o  pagamento,  em

31.7.2015  e  29.4.2016,  de  impostos  federais  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato

BELIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no total de  R$ 52.767,22, através

de conta bancária da empresa de fachada PRESTO SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente  lícitos, agindo

de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa (Conjunto de Fatos 04:

Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71

do Código Penal).

Finalmente,  consumados  os  delitos  antecedentes  de  organização

criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, DARIO MESSER, com

operacionalização de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER)

e  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), para ocultar e dissimular a

natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  valores

provenientes  diretamente  de  infração  penal  (lucros  obtidos  com  a  ORCRIM  que

cambiava  moeda  ilegalmente  e  lavava  dinheiro),  determinou  o  pagamento,  em

31.7.2015,  de  imposto  federal  (DARF)  da  sua  empresa  de  fato  BLOSTOCK

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,  no total  de  R$ 21.461,31, através de conta

bancária  da  empresa  de  fachada  PRESTO  SERVICE  2015  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo
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por  intermédio  de  organização  criminosa  (Conjunto  de  Fatos 05:  Lavagem  de

Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98).

6  –  DAS  OPERAÇÕES  DE  DÓLAR-CABO  PROMOVIDAS  POR  ERNESTO

MATALON, MARCO ERNEST MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI

a) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e EDWARD PENN

Em  04/01/2016,  19/01/2016,  26/01/2016  (por  duas  vezes),

ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN, promoveram, com auxílio de

CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,   DARIO  MESSER  e  comunhão  de  desígnios  com  MARCO  ERNEST

MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI, de modo consciente

e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização legal,  por meio de 4(quatro)

operações dólar-cabo, do valor total de USD458.600,00 (quatrocentos e cinquenta e

oito mil e seiscentos dólares), com 4 transferências bancárias, provenientes de conta

controlada  por  MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO  MATALON e  BELLA

KAYREH SKINAZI, para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada

por  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN, mediante o creditamento

do valor correspondente às transações, no Brasil (Conjunto de Fatos 06: Evasão de

divisas/Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, por 4 vezes, na

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  organização  criminosa,

corrupção  e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  ALESSANDRO

LABER  (BIRUSA) e  EDWARD  PENN,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e

MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI de

modo  consciente  e  voluntário,  em  04/01/2016,  19/01/2016,  26/01/2016  (por  duas

vezes),  em  4(quatro)  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito  distanciar  o

dinheiro  derivado de  crimes  praticados pela  organização criminosa de  sua origem

ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 458.600,00 (quatrocentos e

cinquenta  e  oito  mil  e  seiscentos  dólares),  com a  movimentação  de  recursos  em
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espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos.  (Conjunto de Fatos 07:  Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98).

Nas telas extraídas do sistema Bankdrop, em que são registradas as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  04/01/2016,19/01/2016,

26/01/2016 (por  duas  vezes) os  doleiros  MARCO ERNEST MATALON,  ERNESTO

MATALON  e  BELLA SKINAZI  (PANCHO)  fizeram  4  transferências  bancárias  para

contas indicadas por  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e EDWARD PENN, sendo a

primeira  de  USD  138.600,00  para  o  BANK  OF  AMERICA  em  nome  de  EQ

ASSOCIATES LLC, a segunda de USD 200.000,00 para o BANK OF AMERICA em

nome de  EQ ASSOCIATES LLC,  a  terceira  de  USD 70.000,00  para  o  BANK OF

AMERICA em nome de EQ ASSOCIATES LLC e a quarta de USD 50.000,00 para o

BANK OF AMERICA em nome de EQ ASSOCIATES LLC :
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Essas transferências foram compensadas pelo creditamento no Brasil

na conta de PANCHO do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado

pelo extrato ST (DOC N.º 0868):

1) Em 04/01/2016,  PANCHO mantinha um débito de US$ 484.474,49

com o banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. No dia 04/01/2016,

PANCHO realiza  transferência  bancária  de  USD 138.600,00  no  exterior  em conta

indicada por BIRUSA. Assim, PANCHO abate o seu débito, ficando ainda devedor em

dólares no valor de USD 278.582,49.

2)  Em  19/01/2016,  PANCHO realiza  nova  transferência  bancária  em

conta no exterior indicada por BIRUSA, no valor de USD 200.000,00; nessa operação

PANCHO obtém reais no Brasil advindo do banco paralelo (R$800.000,00), razão pela

qual o saldo devedor mantém o mesmo de antes da operação (USD486.732,49):

3)  Em  26/01/2016,  PANCHO realiza  duas  novas  transferências

bancárias em conta no exterior indicada por BIRUSA, no valor de USD 70.000,00 e

USD 50.000,00; como PANCHO estava nessa data com saldo devedor em dólares de

USD 597.432,49, restou, portanto, um débito de USD 277.362,49:

68 Reitera-se que no DOC. N.º 08 encontra-se mídia com o conteúdo das contas correntes de todos os 
denunciados da presente denúncia em arquivo digital. Os arquivos foram gravados em formato digital em 
razão do volume de dados que tornaria inviável a juntada ao processo eletrônico.
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Corroboram com os fatos acima narrados,  os extratos bancários das

empresas  EQ  ASSOCIATES LLC e  AMERICA INVESTMENTS  LLC,  empresas  de

titularidade  de  EDWARD  PENN,  colaborador  do  Ministério  Público  Federal.  Os

extratos  foram  juntados  no  bojo  da  colaboração  e  permitem  a  confirmação  das

transações financeiras internacionais (DOC. N.º 56):
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Cabe ressaltar que em alguns diálogos extraídos do sistema Bankdrop,

é possivel afirmar que os valores depositados na conta EQ Associates LLC vem das

correspondentes  Offshores  vinculadas  a  conta  PANCHO.  Transcreve-se  abaixo  os

diálogos:

1)  transação  do  dia  19/01/2016  no  valor  de  USD  200.000,00.  Há

expressa referência ao remetente dos recursos (Oxford Holding Group SA) para EQ

Associates LLC.

“22/01/2016 – CARMEN

Confirmada, llego viniendo de  OXFORD”

2)  transação  do  dia  26/01/2016  no  valor  de  USD  50.000,00.  Há

expressa referência ao remetente dos recursos (VENCEL VENTURES INC) para EQ

Associates LLC.
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“01/02/2016 – CARMEN

(9:40:34 AM) Emma: me alegro, podras averiguar de donde vienen los 50mil aquellos para

EQ, Usa ?

(9:41:39 AM) Mandibula: Vancel Ventures”

3)  transação  do  dia  26/01/2016  no  valor  de  USD  70.000,00.  Há

expressa  referência  ao  remetente  dos  recursos  (TAMMANY  CORP)  para  EQ

Associates LLC.

05/02/2016 – CARMEN

(12:20:39 PM) Mandibula: 

DB CPY      : 001  
ORDER NBR : K 00369240     
STATUS : 999 FULLY PROCESSED    
CR AMOUNT   : USD         70,000.00  
OPE.RATE:                        DLR :   
DB AMOUNT   : USD         70,000.00  MKT.RATE:                                
CR VALUE    : 04/02/16      DB VALUE : 04/02/16  INSTR. DATE : 02/02/16 T/P : 
ANYM ORDER  : N   NBR CO : 001   ORDER OF : RS-001-6163075-4,999              
TO    : BANK OF AMERICA                                                       
CITY : NEW YORK, NY             CTRY : 250
FOR AC: /898065978871                                                         
FAVOUR: EQ ASSOCIATES LLC
(12:20:44 PM) Mandibula: A ver si te ayuda en algo
01/02/2016 - CARMEN
(9:42:07 AM) Mandibula: E 70.000 Sender: Tammany

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em  04/01/2016,19/01/2016,

26/01/2016 (por duas vezes) ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN

promoveu, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  MARCO  ERNEST  MATALON,

ERNESTO  MATALON e  BELLA KAYREH SKINAZI a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal, de USD458.600,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos

dólares), mediante 4 (quatro) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou

a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando

assim todos incursos por 04 vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de

divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no

crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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7 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR PATRÍCIA MATALON

(BENEDITA)

a) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e EDWARD PENN

Em  01/10/2015,  19/11/2015,  07/12/2015,  26/01/2016,  27/01/2016,

31/05/2016,  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN,  promoveram, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA), de modo consciente

e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  6  (seis)

operações dólar-cabo, do valor total de USD 653.200,00 (seiscentos e cinquenta e três

mil  e  duzentos  dólares),  com  6  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta

controlada por PATRICIA MATALON (BENEDITA), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN,

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 08:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, por 6

vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ALESSANDRO  LABER

(BIRUSA) e  EDWARD PENN,  com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  PATRÍCIA

MATALON (BENEDITA) de modo consciente e voluntário, em 01/10/2015, 19/11/2015,

07/12/2015,  26/01/2016,  27/01/2016,  31/05/2016,  em 6 (sete)  oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

USD  653.200,00  (seiscentos  e  cinquenta  e  três  mil  e  duzentos  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  Fatos  09:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que entre 01/10/2015 e 31/05/2016, a doleira

PATRÍCIA MATALON (BENEDITA) fez 06 transferências bancárias para contas indicadas

por  ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e  EDWARD PENN,  sendo a primeira de USD

23.200,00 para o BANK OF AMÉRICA em nome de AMERICA INVESTMENTS LLC, a

segunda  de  USD  120.000,00  para  o  BANK  OF  AMÉRICA em  nome  de  AMERICA

INVESTMENTS LLC,  a  terceira de USD 100.000,00 para o BANK OF AMÉRICA em

nome de AMERICA INVESTMENTS LLC, a quarta de USD 150.000,00 para o  BANK OF

AMÉRICA em nome de EQ ASSOCIATES LLC,  a quinta de USD 110.000,00 para o

BANK OF AMÉRICA em nome de EQ ASSICIATES LLC, a sexta de USD 150.000,00

para o BANK OF AMÉRICA em nome de EQ ASSICIATES LLC: 
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Essas transferências foram compensadas pelo creditamento no Brasil na

conta de BENEDITA do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado pelo

extrato ST (DOC. N.º 08):

1) Em 29/09/2015, PATRÍCIA MATALON (BENEDITA) mantinha um débito

de US$ 20.254,00 com o banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. No

dia 01/10/2015, BENEDITA realiza transferência bancária de US$ 23.300,00 no exterior

em conta indicada por BIRUSA. Assim, BENEDITA abate o seu débito, ficando credor em

dólares no valor de US$ 2.946,00.

2)  Em  19/11/2015,  PATRÍCIA  MATALON  (BENEDITA) realiza  nova

transferência  bancária  em conta  no  exterior  indicada  por  BIRUSA,  no  valor  de  US$

120.000,00; como BENEDITA estava nessa data com saldo devedor em dólares de USD

116.800,00, restou, portanto, um crédito de US$ 3.200,00.:
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3)  Em  07/12/2015,  PATRÍCIA  MATALON  (BENEDITA) realiza  nova

transferência  bancária  em conta  no  exterior  indicada  por  BIRUSA,  no  valor  de  US$

100.000,00; como BENEDITA estava nessa data com saldo devedor em dólares de USD

16.800,00,  restou,  portanto,  um  crédito  de  USD  83.200,00,  além  de  ter  gerado  de

correspondente crédito na conta em reais de R$74.000,00.:

4)  Em  26/01/2016,  PATRÍCIA  MATALON  (BENEDITA) realiza  nova

transferência  bancária  em conta  no  exterior  indicada  por  BIRUSA,  no  valor  de  US$

150.000,00; como BENEDITA estava nessa data com saldo devedor em dólares de USD

16.800,00,  restou,  portanto,  um  crédito  de  USD  83.200,00,  além  de  ter  gerado  de

correspondente crédito na conta em reais de R$74.000,00.:

5)  Em  27/01/2016,  PATRÍCIA  MATALON  (BENEDITA) realiza  nova

transferência  bancária  em conta  no  exterior  indicada  por  BIRUSA,  no  valor  de  US$

150.000,00; como BENEDITA estava nessa data com saldo devedor em dólares de USD

16.800,00,  restou,  portanto,  um  crédito  de  USD  83.200,00,  além  de  ter  gerado  de

correspondente crédito na conta em reais de R$74.000,00:
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6)  Em  31/05/2016,  PATRÍCIA  MATALON  (BENEDITA) realiza  nova

transferência  bancária  em conta  no  exterior  indicada  por  BIRUSA,  no  valor  de  US$

150.000,00; como BENEDITA estava nessa data com saldo devedor em dólares de USD

16.800,00,  restou,  portanto,  um  crédito  de  USD  83.200,00,  além  de  ter  gerado  o

correspondente crédito na conta em reais de R$525.000,00.:

Corroboram os fatos acima narrados, os extratos bancários das empresas

EQ ASSOCIATES LLC e AMERICA INVESTMENTS LLC,  empresas de titularidade de

EDWARD PENN, colaborador do Ministério Público Federal. Os extratos foram juntados

no  bojo  da  colaboração  e  permite  a  confirmação  das  transações  financeiras

internacionais (DOC. N.º 57):
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 01/10/2015, 19/11/2015,

07/12/2015, 26/01/2016, 27/01/2016 e 31/05/2016 ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e

EDWARD PENN promoveram, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  PATRÍCIA

MATALON  (BENEDITA) a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD

653.200,00 (seiscentos  e cinquenta e três mil  e  duzentos dólares) mediante 6 (seis)

transferências  bancárias,  bem como ocultaram e dissimularam a origem,  localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por

6 vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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8  –  DAS  OPERAÇÕES  DE  DÓLAR-CABO  PROMOVIDAS  POR  WU-YU  SHENG

(“MOLLEJA”)

a) Operações com  FRANCISCO MELGAR, RAUL ALBERTO PEGAZZANO e  JUAN

LUIS  BITLLONCH (“JL”) 

Em 12/01/2016 e 15/01/2016, WU SHENG (“MOLLEJA”), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, FRANCISCO MELGAR, RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

JUAN  LUIS  BITLLONCH (“JL”), CLAUDIA  EBIHARA,  LÍGIA  SILVA e CARLOS

CAETANO, de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização

legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 127, 756.00

(cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e seis dólares),  mediante 02 (duas)

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR (“JL”) e  JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por WU SHENG (“CHINÊS”),

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 10:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  WU SHENG (“MOLLEJA”), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR,

JUAN  LUIS   BITLLONCH (“JL”), CLAUDIA  EBIHARA,  LÍGIA  SILVA e CARLOS

CAETANO, de modo consciente e voluntário, em 12/01/2016 e 15/01/2016, em 02 (duas)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 127, 756.00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e

seis dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita
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para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos 11: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 12/01/2016 e 15/01/2016, os doleiros

RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR  e   JUAN LUIS  BITLLONCH

(“JL”) fizeram 02 (duas) transferências bancárias para conta indicada por  WU SHENG

(“MOLLEJA”), sendo uma de USD 22,500.00 (vinte e dois mil e quinhentos dólares) e

outra de USD 105,256.00 (cento e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis dólares) para o

banco HANG SENK BANK, em nome de SWEN R2 LIMITED:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para  “JL” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em

virtude  de  operação  anterior,  em  12/01/2016,  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e   JUAN LUIS  BITLLONCH (“JL”) mantinham um débito de

USD 172,756.00 (cento e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis dólares) com

o  banco  paralelo  operacionalizado  por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS.  Neste  dia,  RAUL

ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e  JUAN LUIS  BITLLONCH (“JL”)

realizam transferência bancária de USD 22,500.00 (vinte e dois mil e quinhentos dólares)

no exterior em conta indicada por WU SHENG (“MOLLEJA”).

Assim, (“JL”) abate o seu débito e, após um estorno relativo à operação

anterior, fechou o dia sem qualquer valor negativo na contabilidade:

Em 15/01/2016,  RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e   JUAN LUIS  BITLLONCH (“JL”) realizam nova transferência  em conta no exterior

indicada por WU SHENG (“MOLLEJA”) no valor de USD 105,256.00 (cento e cinco mil,

duzentos e cinquenta e seis dólares), sendo abatido tal valor daquele que eles já deviam

ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade:

Por sua vez, o extrato ST de  WU SHENG (“MOLLEJAPEN”) (DOC. N.º

08) registra o recebimento das duas transferências feitas por  “JL”, em 12/01/2016, de

USD 22,500.00  (vinte  e  dois  mil  e  quinhentos  dólares),  e,  em 15/01/2016,  de  USD

105,256.00 (cento e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis dólares). Tais transferências
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foram abatidas do crédito que WU SHENG (“CHINÊS”) possuía nas aludidas datas junto

ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  WU  SHENG

(“MOLLEJA”) foi  viabilizado  pelo  auxílio  determinante  de  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO,  FRANCISCO  MELGAR  e   JUAN  LUIS   BITLLONCH (“JL”),  que

depositaram  a  quantia  de  USD  127,756.00  (cento  e  vinte  e  sete  mil,  setecentos  e

cinquenta e seis dólares) na conta da SWEN R2 LIMITED e receberam o correspondente

crédito no Brasil.
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A  partir  do  acesso  ao  sigilo  telemático  do  e-mail

“gregorioap_123@hotmail.com”69 deferido por esse d.  Juízo nos autos da cautelar  n.º

0502776-14.2018.4.02.5101 foram identificadas mensagens eletrônicas com informações

sobre conta  bancária  mantida por  SWEN R2 LIMITED no Deutsche Capital  Holdings

Bank (DCHB), confirmando o vínculo de WU SHENG (“CHINÊS”) com a offshore (DOC.

N.º 58):

69 Trata-se de e-mail informado por WU YU CHENG junto a companhias aéreas e cadastros públicos e que é
utilizado por funcionário que atuou na área financeira e administrativa da empresa WBR COMEX, no período
de janeiro de 2011 a julho de 2015.
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Relembre-se que  WU SHENG é apontado pelos colaboradores  JUCA  e

TONY  como  um  dos  principais  fornecedores  de  reais  em  espécie  no  Brasil,  tendo

“comprado”  dos  colaboradores  altíssimas  quantias  em  dólares  e  fornecido,  em

contrapartida, reais no Brasil, conforme reconhecido por VINICIUS CLARET no Anexo 45

do seu acordo de colaboração premiada (autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101).

Da análise do extrato ST de WU SHENG referente à conta “MOLLEJA”70

(DOC. N.º 08), verifica-se que, nos dias das transferências de recursos acima citadas

para  a  conta  no  banco  HANG  SENK  BANK,  em  nome  de  SWEN  R2  LIMITED

(12/01/2016 e 15/01/2016), ocorreram vendas de dólar pelo banco para WU SHENG, o

que gerou débitos em reais:

Em outras palavras, em 12/01/2016 e 15/012016,  WU SHENG  comprou

dólares e, em contrapartida, forneceu recursos em espécie  (DH)  para o  banco paralelo

operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS.

A liquidação  das  operações  era  feita  mediante  a  entrega  de  reais  no

escritório  dos colaboradores em São Paulo por  CLAUDIA EBIHARA, LÍGIA SILVA e

CARLOS CAETANO,  emissários de  WU SHENG, conforme reconhecido por  WALTER

70 De acordo com TONY e JUCA,  WU SHENG  possuía as seguintes contas no sistema ST MOLLEJA,
MOLLEJA.N, MOLLEJA/CH, MOLLEJADEV, MOLLEJAPEN, MOLLEJATED.
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MESQUITA no  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  45  –  autos  n.º  0502688-

73.2018.4.02.5101.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 12/01/2016 e 15/01/2016,

WU  SHENG  (“MOLLEJA”) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR  e   JUAN LUIS  BITLLONCH

(“JL”), CLAUDIA EBIHARA,  LÍGIA SILVA e CARLOS  CAETANO, a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, de USD 127, 756.00 (cento e vinte e sete mil, setecentos

e cinquenta  e  seis  dólares) mediante  02 (duas)  transferências  bancárias,  bem como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de

infração penal, estando assim todos incursos por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71,

no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da

Lei  7.492/86,  e  no  crime de lavagem de  dinheiro,  previsto  no  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98.

b) Operações com ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”)

Em 28/11/2016 e 16/12/2016, WU SHENG (“MOLLEJA”), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  ALESSANDRO  LABER (“BIROBIRO”), CLAUDIA

EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO, de modo consciente e  voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal,  por meio de 02 (duas) operações dólar-

cabo,  do valor  total  de USD 261,256.00 (duzentos e sessenta e um mil,  duzentos e

cinquenta e seis dólares), mediante 02 (duas) transferências bancárias, provenientes de

conta controlada por  ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”), para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  WU  SHENG  (“CHINÊS”),  mediante  a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 12: Evasão de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  WU SHENG (“MOLLEJA”), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  ALESSANDRO  LABER (“BIROBIRO”), CLAUDIA

EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO, de modo consciente e voluntário, em

28/11/2016 e 16/12/2016, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 261,256.00 (duzentos e sessenta

e um mil, duzentos e cinquenta e seis dólares), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos 13: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 12/01/2016 e 15/01/2016, o doleiro

ALESSANDRO  LABER (“BIROBIRO”) fez  02  (duas) transferências  bancárias  para

conta indicada por  WU SHENG (“MOLLEJA”), sendo uma de USD 25,407,00 (vinte e

cinco mil, quatrocentos e sete dólares) e outra de USD 235,849.00 (duzentos e trinta e

cinco mil, oitocentos e quarenta e nove dólares) para o banco HANG SENK BANK, em

nome de PRIME CHEER LIMITED:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para  “BIROBIRO” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º

08): em 28/11/2016  ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”) não possuía crédito com o

banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. 

Neste  dia,  há  uma  compra  de  USD  25,407,00  (vinte  e  cinco  mil,

quatrocentos e sete dólares) pelo banco paralelo, gerando a “BIROBIRO” um crédito de

R$ 83.843,10 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais), haja vista a taxa de

câmbio de R$ 3,3, e um débito do valor equivalente em dólar.
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Em  seguida,  “BIROBIRO” realiza  a  transferência  bancária  de  USD

25,407,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sete dólares) no exterior em conta indicada

por  WU SHENG (“MOLLEJA”).  Assim,  “BIROBIRO” abate  o  seu  débito,  zerando  o

saldo devedor:

Ainda de acordo com a análise do extrato ST de “BIROBIRO”(DOC n.º),

verifica-se que o crédito de R$ 83.843,10 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e três

reais) é liquidado em duas operações que ocorreram nos dias 29/11/2016 e 30/11/2016,

com a entrega de R$ 78.000,00 (setenta  e  oito  mil  reais)  e R$ 5.843,10 (cinco mil,

oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos), respectivamente: 

Quanto à referência “DUMBO” na operação do dia 29/11/2016, esclarece-

se que diz  respeito ao colaborador LUIZ FERNANDO DE SOUZA,  ex-funcionário de

TONY e  JUCA, responsável  pela  liquidação  dos  valores,  conforme  Termo  de

Colaboração n.º 01 (autos n.º 0502637-62.2018.4.02.5101):

“(…)  Que  liquidante  é  a  função  de  entrega  e  resgate  de  dinheiro  em
endereços indicados e serviços bancários como pagamentos e depósitos;
Que o colaborador ficou exercendo a função de liquidante até a ida de
CLÁUDIO e VINÍCIUS para o Uruguai; Que o colaborador passou a ficar
responsável pela administração do caixa das salas comerciais alugadas
para operacionalizar a liquidação do câmbio paralelo; Que a função era de
contabilizar  o dinheiro de entrada e a saída;  Que as salas serviam de
custódia de dinheiro e entrega e resgate de dinheiro para os clientes; Que
o  colaborador  tinha  relação  com  os  liquidantes  dos  clientes  que  iam
entregar ou receber dinheiro; Que passou a exercer essa função a partir
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de 2003 até 2017; Que todas as movimentações financeiras realizadas
nas salas comerciais do grupo eram informadas ao CLÁUDIO e VINÍCIUS
no  Uruguai;  Que  a  comunicação  entre  eles  eram  feitas  por  PIDGIN
(dumbo2014@gmail.com)  e  SKYPE  (dumbo1003;  Que  o  e-mail  do
colaborador era orelha37@hotmail.com; Que as salas comerciais em que
o  colaborador  trabalhou  foi   Av.  Rio  Branco  26,  Sobreloja,  sala  09,
Centro/RJ (2016), Rua São José, 40, sala 24, Centro/RJ (2014 e 2017),
Avenida Presidente Wilson, 231, sala  904, Centro/RJ (2016/2017); Praia
de  Botafogo,  300,  não  se  recordando  o  número  da  sala  (2012);  Que
sempre teve a rotatividade de salas por volta de 01 ano, pois não queriam
chamar  a  atenção;  Que  se  recorda  de  existir  registro  de  entrada  nos
edifícios da Presidente Wilson e na Praia de Botafogo;  Que ao menos
nesses lugares para o cliente subir tinham que se registrar na portaria;
Que se recorda ainda de ter trabalhado no Prédio Mourisco na Praia de
Botafogo; Que também trabalharam na Torre do Rio Sul,  localizado em
Botafogo; Que existiam outras caixas liquidantes no Rio de Janeiro; Que
se  recorda  da  sala  do  Carlos;  Que  sua  sala  era  identificada  como
C/ORELHA e C/DUMBO cadastrada no sistema ST; Que a sistemática era
a  seguinte:  CLÁUDIO,  VINÍCIUS  ou  outro  funcionário  do  Uruguai
passavam o nome, apelido ou senha para o colaborador informando que
essa pessoa iria pegar ou entregar dinheiro na referida sala e dessa forma
eram identificados os liquidantes; (...)”

Em  16/12/2016,  “BIROBIRO” realiza  nova  transferência  bancária  em

conta no exterior indicada por  “MOLLEJA”, no valor de  USD 235,849.00 (duzentos e

trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove dólares), compensando o débito que o

doleiro  possuía  no  banco  paralelo  nesse  mesmo valor.  O  Sistema  ST demonstra  a

contabilidade (DOC. N.º 08):

Por sua vez, o extrato ST de  WU SHENG (“MOLLEJA”) (DOC. N.º 08)

registra o recebimento, 28/11/2016, de USD 25,407,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e

sete dólares) (transferido por  “BIROBIRO”) e, em 16/12/2016, mais uma transferência

de USD 235,849.00 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove dólares)
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(transferido por  “BIROBIRO”), valores estes que foram acrescidos ao débito que  WU

SHENG (“MOLLEJA”) possuía com o banco paralelo:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”), o qual depositou a quantia total

de USD 261,256.00 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis dólares).

No que se refere à transferência de USD 25,407,00 (vinte e cinco mil,

quatrocentos e sete dólares),  comprovou-se o recebimento da quantia equivalente no

Brasil,  no valor total de R$ 83.843,10 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e três

reais).

Quanto à transferência de USD 235,849.00 (duzentos e trinta e cinco mil,

oitocentos e quarenta e nove dólares), o valor é compensado da quantia que o doleiro

devia ao banco paralelo. 

Registre-se  que,  conforme  as  telas  do  sistema  Bankdrop  acima

reproduzidas, a offshore que  ALESSANDRO LABER utilizou para fornecer os valores

para as contas indicadas  por  “MOLLEJA”  foi a  XNIXOR, INC.,  companhia constituída
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nas Ilhas Virgens Britânicas e situada na Marcy Building, 2nd Floor, Purcell Estate 2416,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Conforme demonstrado na ação penal resultante da Operação “Rizoma”

(autos n.º  0066693-64.2018.4.02.5101),  trata-se de empresa titularizada por  ARTHUR

MARIO PINHEIRO MACHADO, que se utilizava dos serviços de ALESSANDRO LABER

para geração de recursos em espécie no Brasil para pagamento de vantagens indevidas

a agentes públicos ligados a “Fundos de Pensão”.

Especificamente  quanto  às  operações  de  compra  e  venda  de  dólares,

CLAUDIO BARBOZA destaca que a maioria das operações de ALESSANDRO LABER

consistia exatamente na “venda” de dólares, ou seja, ele transferia dólares no exterior

para uma conta indicada pelos doleiros e, em contrapartida, recebia reais no Brasil.

Tais fatos demonstram que ALESSANDRO LABER se utilizou da rede de

doleiros para gerar “caixa 2” (dinheiro em espécie) para ARTHUR MACHADO, inclusive

mediante a remessa de dólares diretamente de conta bancária de offshore pertencente

ao empresário.

Por  fim,  oportuno  salientar  que,  ao  receber  dólares  em  sua  conta  no

exterior,  WU  SHENG  (“MOLLEJA”) fornecia  reais  no  Brasil,  utilizando-se  dos

funcionários CLAUDIA EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO  para fazer as

entregas.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 28/11/2016 e 16/12/2016,

WU  SHENG  (“MOLLEJA”) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”), CLAUDIA EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS

CAETANO, a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 261,256.00 (duzentos

e  sessenta  e  um  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  seis  dólares) mediante  02  (duas)

transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,
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disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por

02 (duas) vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

8.1– RELATÓRIO DO COAF

Somando-se  ao  que  já  foi  apresentado, o  relatório  de  Inteligência

Financeira (RIF) n. 32669.3.3391.4803 (DOC. N º 59) aponta a existência de operações

financeiras suspeitas  envolvendo  WU YU SHENG  e empresas vinculadas,  incluindo

transações em espécie.

Nesse sentido, o COAF identificou movimentação atípica em espécie na

conta de WU YU SHENG referente ao depósito do valor de R$ 630.000,00, efetuado por

ele próprio, no dia 11/03/2011:

De acordo com o COAF, logo que o recurso foi depositado o investigado

realizou a compra de um cheque ordem de pagamento para CATANOCE GANDUR S

ADVOGADOS (CNPJ 10.816.396/0001-01), conforme se verifica do relatório acerca das

movimentações suspeitas em sua conta bancária:
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Ainda conforme o levantamento efetuado pelo COAF acima reproduzido

da conta bancária de WU YU SHENG, durante o período de 08/05/2009 até 04/10/2013

(quando a conta foi encerrada), os créditos totalizaram a quantia de R$ 1.039.695,00 e

os débitos R$ 1.039.733,00, apesar de o investigado declarar uma renda de R$ 2.533,32.

A maioria  dos  depósitos  são  originários  de  recursos  em espécie  e  os

débitos de compensação de cheques, sendo 28% do volume referente a 140 cheques

emitidos para pessoas físicas e jurídicas.
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Na conta da empresa WBR COMÉRCIO LTDA. (CNPJ 04.292.473/0001-

60), da qual WU YU SHENG é sócio, foram identificados saques e depósitos de valores

em espécie em montante superior a R$ 100.000,00. Exemplifica-se:

Além disso, entre 01.02.2013 e 26.07.2013, os créditos na conta da WBR

COMÉRCIO  LTDA.  (CNPJ  04.292.473/0001-60)  somaram  R$  585.517,84,  sendo  R$

184.031,04 por meio de 14 depósitos, dos quais R$ 40.000,00 efetuados em espécie:
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A empresa WBR COMÉRCIO LTDA. também é citada no relatório pelo fato

de ter recebido transferências bancárias de outras empresas em valores expressivos,

vejamos:

• R$ 88.286,00 da empresa AKTIVA OPERADORA DE CRÉDITOS E SERVIÇOS

LTDA- ME (CNPJ 32.643.603/0001-06) – item 3.1 do RIF; e,

• R$ 80. 919,00 de ELIZEU ANTUNES DA SILVA (CPF 213.140.476-04) – item 3.2

do RIF.

Por fim, dignos de nota dois pagamentos de importação efetuados pela

empresa GORDOWU MERCEARIA – EIRELI (CNPJ 67.561.704/0001-04), voltada para o

comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, para uma empresa com conta

bancária em Hong Kong:
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Nesse sentido, salienta-se que, de acordo com CLAUDIO BARBOZA, “(...)

WU YU gerava reais por meio do comércio popular da 25 de março e também por meio

de  um  supermercado  de  propriedade  de  sua  família  (...)”  (Termo  de  colaboração

referente ao Anexo 45 – autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14).

8.2 – MATERIAL OBTIDO A PARTIR DA QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO

A  partir  do  acesso  ao  sigilo  telemático  do  e-mail

“gregorioap_123@hotmail.com”71 deferido por esse d.  Juízo nos autos da cautelar  n.º

71 Trata-se de e-mail informado por WU YU CHENG junto a companhias aéreas e cadastros públicos e que é
utilizado por funcionário que atuou na área financeira e administrativa da empresa WBR COMEX, no período
de janeiro de 2011 a julho de 2015.
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0502776-14.2018.4.02.5101  foi  possível  confirmar  que  WU  YU  SHENG era  um  dos

principais fornecedores de recursos em espécie para “TONY” e “JUCA”.

Com efeito, anexa à mensagem eletrônica enviada no dia 28/06/2012 por

um funcionário do  WU YU SHENG,  identificou-se foto de uma mala com significativa

quantidade de dinheiro em espécie, com a seguinte observação em tom jocoso (“Acho

que com essa malinha ai da pra passar uns dias ai neh hahahahhahahhaha) (DOC. N.º

60):
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Também  foram  identificadas  mensagens  eletrônicas  que  possuíam  em

anexo cópias de notas fiscais e transferência de recursos da conta da empresa AMPLE

POWER LIMITED, assim como informações sobre conta bancária mantida por SWEN R2

LIMITED no Deutsche Capital Holdings Bank (DCHB).

9 –  DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR  DIEGO CANDOLO

(“ZORRO”) 

a) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”)  

Em 14/05/2012 e 24/05/2013, DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES

(“GILO”), de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 263.766,00

(duzentos e sessenta e três mil,  setecentos e sessenta e seis  dólares),  mediante 02

(duas)  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILO”), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), mediante o registro de

crédito do valor correspondente no Brasil  (Conjunto de Fatos 16:  Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES

(“GILO”), de modo consciente e voluntário, em 14/05/2012 e 24/05/2013, em 02 (duas)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  263.766,00  (duzentos  e  sessenta  e  três  mil,  setecentos  e
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sessenta e seis dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 17: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 14/05/2012 e 24/05/2013, os doleiros

RAUL  FERNANDO  DAVIES  e  JORGE  DAVIES  (“GILO”) fizeram  02  (duas)

transferências  bancárias  para  contas  indicadas  por  DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”),

sendo uma de USD 249,481.00 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta

e um dólares) e outra de USD 14,285.00 (quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco mil

dólares) para o banco VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG, em nome de CARVEN

FINANCE INC:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para “GILÓ” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em

14/05/2012,  RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES  (“GILO”) mantinham um

débito  de  USD 369,147.36  com o  banco  paralelo  operacionalizado  por  CLÁUDIO e

VINÍCIUS.  Neste  dia,  “GILÓ” realiza  transferência  bancária  de USD  249,481.00  no

exterior em conta indicada por DIEGO CANDOLO (“ZORRO”).

Assim,  “GILÓ”  abate  o  seu  débito,  ficando  devedor  no  valor  de  USD

119,516.36:

Em 24/05/2013, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILO”)

realizam  nova  transferência  em  conta  no  exterior  indicada  por  DIEGO  CANDOLO

(“ZORRO”) no valor  de USD 14,285.00,  sendo abatido tal  valor  daquele que eles já

deviam ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade:

365/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Por sua vez, o extrato ST de  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”) (DOC. N.º

08) registra o recebimento das duas transferências feitas por “GILÓ”, em 14/05/2012, de

USD  249,481.00,  e  em  24/05/2013,  de  USD  14,285.00.  Tais  transferências  foram

abatidas do crédito que DIEGO CANDOLO (“ZORRO”) possuía nas aludidas datas junto

ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  DIEGO  CANDOLO

(“ZORRO”) foi viabilizado pelo auxílio determinante de  RAUL FERNANDO DAVIES  e

JORGE DAVIES (“GILO”), que depositaram a quantia de USD 263.766,00 (duzentos e

sessenta e três mil, setecentos e sessenta e seis dólares) e receberam o correspondente

crédito no Brasil.

Dentre  os  registros  apresentados  pelos  colaboradores  CLÁUDIO e

VINÍCIUS,  há  uma  conversa  entre  “ZORRO”  e  uma  funcionária  identificada  como

Carmem por meio da qual DIEGO CANDOLO questiona como seria enviado o valor de

USD  249,481.00,  obtendo  como  resposta  a  informação  de  que  “ai  vamos  tentar
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encaminhar de cliente …. assim que surgir coisa boa mandamos para vc”:

“(13:40) carmenchu: . 
 [1:35:28 PM] Jacob Silberstein: como vai me mandar estes 249 481 usd? 
 [1:36:22 PM] Jacob Silberstein: para ca? 
 [1:36:31 PM] Jacob Silberstein: VALARTIS BANK, LIECHTENSTEIN 
 IBAN LI95 0880 3103 2754 5000 1 
 SWIFT: HYIBLI22 THROUGH 
 CITIBANK, NEW YORK (CITIUS33) 
[1:36:38 PM] Jacob Silberstein: favour: 
[1:36:49 PM] Jacob Silberstein: CARVEN FINANCE INC. 
[1:37:44  PM]  Carmen  Chu:  ai  vamos  tentar  encaminhar  de  cliente  ....
assim que surgir coisa boa mandamos para vc 
 1:37:51 PM] Carmen Chu: qual end dessa CArven ? 
[1:40:10 PM] Jacob Silberstein: CARVEN FINANCE INC. 
SBC Building 2nd Floor 
Marbella, Panama, Panama” 

Como demonstrado acima, o recebimento de USD 249,481.00 no exterior

por  DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”) foi  viabilizado  pela  transferência  de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILO”), o que foi posteriormente comunicado

ao “cliente” dos colaboradores, conforme registro no  campo “Seguimiento” do Sistema

Bankdrop:
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“[10:21:16 AM] Zorro - Isacc Weinberg72: OI, OS ULTIMOS 30 QUE VCS 
BUSCARAM PODEM MANDAR 
PRA CA
[10:21:21 AM] Zorro - Isacc Weinberg: ?
[10:21:26 AM] Zorro - Isacc Weinberg: VALARTIS BANK, 
LIECHTENSTEIN
(HYIBLI22)
THROUGH Citibank, New York
(CITIUS33)
For credit of : CARVEN FINANCE INC.
IBAN USD: LI 25 0880 3103 2754 5000 0
[10:22:27 AM] Carmen Chu: Oi, bom dia
[10:22:52 AM] Carmen Chu: OK, mandamos os 14.285
[10:22:54 AM] Carmen Chu: nessa conta”

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 14/05/2012 e 24/05/2013,

DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER e

RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILO”), a saída para o exterior, sem

autorização legal,  de  USD 263.766,00 (duzentos e sessenta e três mil,  setecentos e

sessenta e seis dólares) mediante 02 (duas) transferências bancárias, bem como ocultou

e dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71, no crime de

evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (“NEI”)

Em  22/05/2012  e  16/08/2013,  DIEGO  RENZO  (“ZORRO”), promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER,  NEI  SEDA E  RENÊ LOEB (“NEI”), de  modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 02

(duas)  operações dólar-cabo,  do valor  total  de  USD 42,459.00  (quarenta  e  dois  mil,

quatrocentos e cinquenta e nove dólares), mediante 02 (duas) transferências bancárias,

72 De acordo com os colaboradores, uma forma de contato com o “ZORRO” era por meio do Skype, nomes
de usuário: “silberstein1957” ou “isacc.weinberg”.
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provenientes de conta controlada por NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”), para conta em

banco  no  exterior,  em  nome de  offshore,  indicada  por  DIEGO  RENZO  (“ZORRO”),

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 18:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado DIEGO RENZO (“ZORRO”), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”), de modo consciente e

voluntário,  em 22/05/2012 e 16/08/2013,  em 02 (duas) oportunidades distintas,  tendo

como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real  correspondente a USD 42,459.00

(quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove dólares, com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  Fatos  19:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que, em 22/05/2012 e 16/08/2013, os doleiros

NEI  SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”), fizeram 02 (duas) transferências  bancárias  para

contas indicadas por DIEGO RENZO (“ZORRO”), sendo uma de USD 13,107.00 (treze

mil, cento e sete dólares) para o banco VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG, em

nome de POWER CONSULTING CORP., e outra de USD 29,352.00 (vinte e nove mil,

trezentos e cinquenta e dois dólares) para o banco VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN)

AG, em nome de UNIVERSAL IMPORT & EXPORT LTD:
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A transferência  de USD 13.107,00  (treze  mil,  cento  e  sete  dólares)  foi

custeada pela correspondente entrega de reais no Brasil por portadores de “ZORRO” no

valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais),  para alimentar a “conta” do doleiro no

“banco paralelo” operado por  CLAUDIO e  VINICIUS, que contava com o saldo de  R$

27.499,89 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e nove mil reais e oitenta e nove

centavos).  Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia de USD 13.107,00 (treze mil, cento e sete dólares), “ZORRO” entregou no Brasil

o  montante  de  R$  27.000,00  (vinte  e  sete  mil  reais) O  Sistema  ST  demonstra  a

contabilidade:
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Nota-se que, no dia 22/05/2012, há primeiro uma venda de USD 13.107,00

(treze mil,  cento e sete dólares) pelo banco para  “ZORRO”,  o que gera ao cliente o

débito em reais na ordem de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Essa venda é seguida

da efetiva transferência dos dólares (Tr US) de “NEI” para “ZORRO”, gerando um débito

de dólares para o banco.

Por sua vez, o extrato ST de NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”) (DOC. N.º

08) demonstra que a transferência gerou o registro do correspondente saldo no Brasil

para “NEI”: em 22/05/2012, NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”) mantinham um débito de

USD 158.852.00 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois dólares) com

o banco paralelo operacionalizado por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS. Neste dia,  “NEI” realiza

transferência bancária de USD 13.107,00 (treze mil, cento e sete dólares) no exterior em

conta indicada por DIEGO CANDOLO (“ZORRO”).

Assim,“NEI” abate  o  seu  débito,  ficando  devedor  no  valor  de  USD

145,745.80 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco dólares e oitenta

centavos):

Em sentido semelhante, a transferência de  USD 29,352.00 (vinte e nove

mil, trezentos e cinquenta e dois dólares)  gerou o registro do correspondente saldo no

Brasil  para  “NEI”:  em 16/08/2013,  NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”) mantinham um

débito de USD 80,617.22 (oitenta mil,  seiscentos e dezessete dólares e vinte e dois
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centavos) com o banco paralelo operacionalizado por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS.  Com a

transferência bancária de USD 29,352.00 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois

dólares) no exterior em conta indicada por DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), seu débito é

abatido e fica em devedor no valor de USD 51,288.00 (cinquenta e um mil, duzentos e

oitenta e oito dólares):

Por  sua  vez,  o  extrato  ST  de  “ZORRO” (DOC.  N.º  08) registra  o

recebimento de USD 29,352.00 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois dólares)

(transferido  por  “NEI”)  em  16/08/2013,  valor  este  abatido  do  saldo  que DIEGO

CANDOLO  (“ZORRO”) possuía  junto  ao  banco  paralelo  operado  por CLAUDIO  e

VINICIUS.  Como o  saldo  era  negativo  em USD 12,541.09   (doze  mil,  quinhentos  e

quarenta e um dólares e nove centavos), ele ficou em USD 41,893.09 (quarenta e um

mil, oitocentos e noventa e três dólares e nove centavos).

Em  outras  palavras,  por  ter  recebido  efetivamente  em  uma  conta  no

exterior  a quantia  de  USD 29,352.00 (vinte e nove mil,  trezentos e cinquenta e dois

dólares),  DIEGO CANDOLO reduziu o crédito que tinha com o banco paralelo, que já

estava negativo.

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado. 

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  DIEGO  CANDOLO

(“ZORRO”) foi  viabilizado  pelo  auxílio  determinante  de  “NEI”  (NEI  SEDA e RENÊ
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LOEB), que depositaram a quantia de USD 42,459.00 (quarenta e dois mil, quatrocentos

e cinquenta e nove dólares) e receberam o correspondente crédito no Brasil. 

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 22/05/2012 e 16/08/2013,

DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI

SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”),  a saída para o exterior, sem autorização legal, de  USD

42,459.00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove dólares)  mediante 02

(duas) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por

02 (duas) vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c)  Operações com PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO,  ANTONIO CLAUDIO

ALBERNAZ CORDEIRO e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”)

Em 26/10/2011, DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ CORDEIRO e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 10,632.63 (dez mil, seiscentos e

trinta e dois mil dólares e sessenta e três centavos)  mediante 01 (uma) transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ

CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO e  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”),  para conta em banco no exterior,  em nome de

offshore, indicada por DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), mediante o registro de crédito do

valor correspondente no Brasil  (Conjunto de Fatos 20:  Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,

ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO e  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ

CORDEIRO (“ASADO”), de modo consciente e voluntário, em 26/10/2011, em 01 (uma)

oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD 10,632.63  (dez  mil,  seiscentos  e  trinta  e  dois  mil  dólares  e  sessenta  e  três

centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil,  por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de

Fatos 21: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é  possível  constatar  que,  em 26/10/2011, os  doleiros  PAULO

ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO e

ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”) fizeram 01 (uma) transferência

bancária  para  conta  indicada  por  DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”) no  valor  de  USD

10,632.63 (dez mil, seiscentos e trinta e dois mil dólares e sessenta e três centavos) para

o banco VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG, em nome de POWER CONSULTING

CORP:
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Essa transferência foi custeada pelo registro do correspondente saldo no

Brasil  para  “ASADO” conforme  é  demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08):  em

26/10/2011,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ  CORDEIRO e  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO  (“ASADO”)

mantinham um débito de USD 433,759.47 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e

cinquenta  e  nove  dólares  e  quarenta  e  sete  centavos)  com  o  banco  paralelo

operacionalizado por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS. Neste dia,  “ASADO” realiza transferência

bancária de USD 10,632.63 (dez mil, seiscentos e trinta e dois mil dólares e sessenta e

três centavos) no exterior em conta indicada por DIEGO CANDOLO (“ZORRO”).

Assim,  “ASADO”  abate o seu débito, ficando devedor no valor de USD

423.126.84 (quatrocentos e vinte três mil, cento e vinte seis dólares e oitenta e quatro

centavos):

Por sua vez, o extrato ST de  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”)  (DOC. N.º

08) registra o recebimento da transferência feita por “ASADO”, em 26/10/2011, no valor

de  USD 10,632.63 (dez mil,  seiscentos e trinta e dois  mil  dólares e sessenta e três

centavos).  Tal transferência foi abatida do crédito que  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”)
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possuía  na  aludida  data  junto  ao  banco  paralelo.  O  Sistema  ST  demonstra  a

contabilidade:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  DIEGO  CANDOLO

(“ZORRO”) foi  viabilizado pelo auxílio  determinante de  PAULO ARAMIS ALBERNAZ

CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO e  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”),  que  depositaram a  quantia  de  USD 10,632.63

(dez mil, seiscentos e trinta e dois mil dólares e sessenta e três centavos) e receberam o

correspondente crédito no Brasil.

Na  tela  do  Sistema  Bankdrop  é  possível  verificar  a  existência  de  um

campo “Seguimiento”,  onde ficam registrados diálogos entre o funcionário do “banco”

paralelo e os clientes envolvidos nas operações. Na transação em comento consta o

seguinte diálogo entre a funcionária identificada como Carmen e “ZORRO”:
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“[9:28:10 AM] Zorro - Jacob Silberstein: que juridica eh?
[9:30:17 AM] Zorro - Jacob Silberstein: entao manda pra ca o meu 
honoriario por favor
[9:30:22 AM] Zorro - Jacob Silberstein: Citibank, New York 
Swift (CITIUS33)
For final credit of account:   PCC – Power Consulting Corp.                
USD IBAN: LI31 0880 3103 1356 5000 0
[9:30:31 AM] Zorro - Jacob Silberstein: qto da?
ZORRO.1 , valor 10.632,63 usd
(10:40) carmenchu: el banco beneficiario es el de Liechtenstein, el Valartis
(10:41) user89: orden para armar de zorro?
(10:41) carmenchu: si, por favor”

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  26/10/2011, DIEGO

CANDOLO (“ZORRO”) promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER e  PAULO

ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO e

ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”),  a saída para o exterior, sem

autorização legal, de  USD 10,632.63 (dez mil, seiscentos e trinta e dois mil dólares e

sessenta e três centavos) mediante 01 (uma) transferência bancária, bem como ocultou e

dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

d) Das operações com CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) 

Em 26/02/2014, 05/06/2014, 18/06/2014, 09/09/2014, 12/09/2014,  DIEGO

CANDOLO (“ZORRO”) promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CHAAYA

MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de 05 (cinco) operações dólar-cabo, tendo a operação do dia

26/02/2014 contado,  ainda,  com o auxílio  de  DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ,

funcionária de “ZORRO”,  do valor total de USD 373.930,00 (trezentos e setenta e três

mil,  novecentos  e  trinta  mil  dólares),  mediante  05  (cinco)  transferências  bancárias,
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provenientes de conta controlada por  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), para contas em

bancos  no  exterior  indicadas  por  CHAAYA MOGHRABI  (“MONZA”),  mediante  o

(Conjunto de Fatos 22: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER,  CHAAYA MOGHRABI  (“MONZA”),  de  modo

consciente  e  voluntário,  em  26/02/2014,  05/06/2014,  18/06/2014,  09/09/2014,

12/09/2014, em 05 (cinco) oportunidades distintas, tendo a operação do dia 26/02/2014

contado, ainda, com o auxílio de DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, funcionária de

“ZORRO”, com o propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD

373.930,00  (trezentos  e  setenta  e  três  mil,  novecentos  e  trinta  mil  dólares), com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 23: Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que, em 26/02/2014, 05/06/2014, 18/06/2014,

09/09/2014,  12/09/2014,  o  doleiro  DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”) fez  05  (cinco)

transferências bancárias para contas indicadas por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), a

seguir especificadas:

a) USD 88,890.00 (oitenta e oito mil, oitocentos e noventa dólares) para o banco

BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD, em nome de SKIWAY ENTERPRISES

GROUP LIMITED;
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b) USD 95,238.00 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta e oito dólares) para o

banco KOREA EXCHANGE BANK, em nome de CHIEFRUN LIMITED;

c) USD 71,428.00 (setecentos e um mil, quatrocentos e vinte oito dólares) para

o  banco  DAEGU  BANK,  LTD.,  THE,  em  nome  de  SAMSUNG  KNITTING

NEEDLE CO., LTD;

d) USD 47,619.00 (quarenta e sete mil, seiscentos e dezenove dólares) para o

banco HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP, em nome de WELL

TREND CORPORATION LIMITED ; e,

e) USD 70,755.00 (setenta mil, setecentos e cinquenta e cinco dólares) para o

banco COMMERZBANK AG, em nome de SHANGHAI JOY-TEX CO., LTD.
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Parte dessas transferências foi custeada pelo correspondente recebimento

de  reais  no  Brasil  por  “ZORRO”,  enquanto  que  outra  parte  gerou  o  registro  do

corresponde saldo no Brasil para DIEGO CANDOLO.

Em 26/02/2014, DIEGO CANDOLO (“ZORRO”) realiza a transferência de

USD 88, 890.00 (oitenta e oito mil, oitocentos e noventa dólares) para a conta indicada

por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC.

N.º 08):

Nota-se que, nesse mesmo dia (26/02/2014), há primeiro uma compra de

USD 88,888.00 (oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito dólares) do banco, o que

gera a  “ZORRO” um crédito de R$ 204.442,40 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e

quarenta  e  dois  reais  e  quarenta  centavos).  Essa  compra  é  seguida  da  efetiva

transferência dos dólares (Tr US) de  “ZORRO” para “MONZA”,  no valor de  USD 88,

890.00 (oitenta e oito mil, oitocentos e noventa dólares).

Por  fim,  a  operação  é  liquidada  com  a  entrega  de  R$  200.000,00

(duzentos mil  reais)  em espécie (ZORRODHRJ) para  DANIELA DINIZ, funcionária de

“ZORRO”.

Repise-se  que,  conforme  esclarecido  por  JUCA e  TONY, os  recursos

destinados a DIEGO CANDOLO eram entregues para DANIELA ou JULIANA “por parte

do  JACOB”  (codinome  previamente  combinado),  na  Rua  Macedo  Sobrinho,  nº  65,

Humaitá,  Rio  de Janeiro,  informação que foi  confirmado por  CARLOS JOSÉ ALVES

RIGAUD.

Ademais, por meio de depoimento complementar prestado ao MPF, o ex-

funcionário dos “doleiros”  CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD  reconheceu, por foto, que
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DANIELA DINIZ é uma das pessoas que recebia recursos na  Rua Macedo Sobrinho,

65, Humaitá, referente ao cliente “ZORRO”:

“(…)  Que  reconhece  DANIELA  FIGUEIREDO  NEVES  DINIZ (CPF
043.023.567-40) (Fotos em anexo) como uma das pessoas que recebiam
recursos  na  Rua  Macedo  Sobrinho,  65,  Humaitá,  referentes  ao  cliente
ZORRO. (...)”

Em 05/06/2014,  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”) realiza transferência de

USD 95,238.00 (noventa  e  cinco  mil,  duzentos  e  trinta  e  oito  dólares)  para  a  conta

indicada  por  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”),  conforme registrado pelo  extrato  ST

(DOC. N.º 08):

Assim como na operação anteriormente demonstrada, no dia 05/06/2014,

há primeiro uma compra de USD 95,238.00 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta e oito

dólares) do banco, o que gera a “ZORRO” um crédito de R$ 210.475,98 (duzentos e dez

mil,  quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos).  Essa compra é

seguida  da efetiva transferência dos dólares (Tr US) de  “ZORRO” para “MONZA”, no

valor acima.

Por fim, a operação é liquidada com a entrega de R$ 950,00 (novecentos e

cinquenta  reais)  e  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais),  sendo  este  em  espécie

(ZORRODHRJ).

Em 09/09/2014,  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”) realiza transferência de

USD  47.619,00  (quarenta  e  sete  mil,  seiscentos  e  dezenove  dólares) para  a  conta

indicada  por  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”),  conforme registrado pelo  extrato  ST

(DOC. N.º 08):
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Nesse mesmo dia, há primeiro uma compra de USD 47.619,00 (quarenta e

sete mil, seiscentos e dezenove dólares) do banco, o que gera a “ZORRO” um crédito

de  R$  104.761,80  (cento  e  quatro  mil,  setecentos  e  sessenta  e  um  mil  e  oitenta

centavos).  Essa  compra  é  seguida  da  efetiva  transferência  dos  dólares  (Tr  US)  de

“ZORRO” para “MONZA”, no valor acima.

Por fim, parte da operação é liquidada com a entrega de R$ 100,000.00

(cem mil reais) em espécie (ZORRODHRJ).

Em 12/09/2014,  DIEGO CANDOLO (“ZORRO”) realiza transferência de

USD  70.755,00  (setenta  mil,  setecentos  e  cinquenta  e  cinco  dólares)  para  a  conta

indicada  por  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”),  conforme registrado pelo  extrato  ST

(DOC. N.º 08):

Nesse mesmo dia, há primeiro uma compra de  USD 70.755,00 (setenta

mil,  setecentos e  cinquenta  e  cinco dólares) do banco,  o que gera  a  “ZORRO” um

crédito de R$ 157.076,10 (cento e cinquenta e sete mil, setenta e seis dólares e dez

centavos).  Essa  compra  é  seguida  da  efetiva  transferência  dos  dólares  (Tr  US)  de

“ZORRO” para “MONZA”, no valor acima.

Por fim, parte da operação é liquidada com a entrega de R$ 150,000.00

(cento e cinquenta mil reais) em espécie (ZORRODHSP).
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Relembre-se,  por  oportuno,  que  DIEGO  CANDOLO  é  indicado  pelos

colaboradores  JUCA e  TONY como  um  doleiro  que,  em  regra,  “vendia”  dólares,

recebendo, em contrapartida, reais no Brasil.

Tal  informação é corroborada pelos relatos do colaborador  FERNANDO

ANTÔNIO FALCÃO SOARES (“FERNANDO BAIANO”), um dos operadores financeiros

dos agentes públicos vinculados à PETROBRAS.

De  acordo  com  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES,  DIEGO

CANDOLO era a pessoa responsável por abrir contas no exterior e produzir dinheiro em

espécie  para  o  pagamento  de  propina  como  ocorreu,  por  exemplo,  com  PAULO

ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, no que se refere à

compra de 50% da Refinaria de Pasadena73.

Nesse sentido, refere-se ao Termo de Declarações n.º 05 de FERNANDO

ANTÔNIO FALCÃO SOARES (DOC. N.º 61) (autos n.º 5015277-46.2015.4.04.7000/PR)

cujo  o  compartilhamento  foi  autorizado  pelo  d.  Juízo  da 13ª  Vara  Federal  da Seção

Judiciária  de  Curitiba,  nos  autos  n.º  5018036-75.2018.4.04.7000/PR,  em  atenção  a

requerimento formulado pelo MPF.

No que tange à atuação de DIEGO CANDOLO na abertura de contas no

exterior, assim esclareceu o colaborador FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES:

“(…) QUE questionado ao depoente por qual motivo seria necessária tal
empresa de  consultoria,  respondeu que era necessário para justificar  o
pagamento  da ASTRA OIL,  como se a empresa de consultoria  tivesse
prestado serviços para a empresa Belga; QUE questionaram ao depoente
se poderia ficar responsável por tal operação; QUE o depoente disse a
eles que achava que seria possível, mas que seria necessário conversar
com  a  pessoa  que  cuidava  deste  assunto  para  o  depoente;  QUE  tal
pessoa era DIEGO RENZO CANDOLO; QUE questionado sobre DIEGO, o

73 
Oportuno salientar que os fatos relacionados à compra da Refinaria de Pasadena, situada no Texas, Estados
Unidos, é objeto da ação penal em curso perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba (crime 
antecedente).
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depoente respondeu que foi apresentado a ele por volta de 2004 ou 2005
no Brasil,  como sendo uma pessoa que fazia investimentos no exterior;
QUE ele  poderia  abrir  contas  no  exterior  e  fazer  investimentos  nestas
contas;  QUE foi  JORGE LUZ  quem  apresentou  o  depoente  a  DIEGO
CANDOLO;  QUE  havia  alguma  relação  entre  JORGE  LUZ  e  DIEGO
CANDOLO,  acreditando  que  as  respectivas  esposas  tenham  alguma
relação de parentesco; QUE DIEGO havia morado no Brasil muito tempo e
havia  sido  diretor  do  CREDIT  SUISSE  no  Brasil  e  de  algum  banco
nacional, acreditando que seja o ITAU; QUE DIEGO tinha  nacionalidade
suíça e depois  veio,  inclusive a ter  nacionalidade panamenha;  QUE foi
DIEGO  quem  abriu  todas  as  contas  do  depoente  no  exterior;  QUE
questionado quantas contas o depoente já teve no exterior, afirma que, ao
que  se  recorda,  teve  quatro  contas  no  exterior:  a)  uma  em  nome da
THREE LIONS (fechada em 2008 ou 2010), na Suíça; b) uma outra em
nome da THREE LIONS, pelo que se recorda, em Liechtenstein; c) uma
em nome da FALCON EQUITY, em Liechtenstein; e d) uma em nome da 3
LIONS  HEAVY INDUSTRIES,  em  Hong  Kong;  QUE  nunca  teve  conta
conjunta  com  JORGE  LUZ;  QUE  nenhuma  destas  contas  estão
declaradas; QUE possui outras contas declaradas no exterior, em nome da
TECHINIS  e  em  nome  do  depoente,  ambas  em  Liechtenstein;  QUE
questionado por qual motivo tinha tais contas, respondeu que a THREE
LIONS era uma espécie de holding e a FALCON EQUITY uma espécie de
subsidiária; QUE abriu a 3 LIONS HEAVY INDUSTRIES, em Hong Kong,
quando necessitou repassar valores em espécie no Brasil  para PAULO
ROBERTO COSTA, oportunidade em que DIEGO CANDOLO lhe orientou
a abrir  em Hong Kong,  pois  seria mais fácil  fazer dinheiro em espécie
naquela  localidade;  QUE a  THREE LIONS na  Suíça  foi  utilizada  para
repassar valores para a conta da PENTAGRAM, referente a valores do
navio sonda PETROBRAS 10.000, valores estes que foram repassados
para JORGE LUZ; (...)”

Relativamente à geração de recursos em espécie no Brasil, reproduz-se o 

seguinte trecho que deixa clara a participação do doleiro DIEGO CANDOLO:

“(…) QUE, no entanto, a parte de PAULO ROBERTO COSTA foi entregue,
como sempre ocorria, no Brasil, em valores em espécie; QUE acredita que
PAULO ROBERTO não  tinha  contas  no  exterior  nesta  época,  pois  ele
nunca  apresentou  contas  no  exterior  ao  depoente;  QUE  ao  contrário,
PAULO  ROBERTO  pedia  ao  depoente  para  emprestar  a  conta  do
depoente para receber valores; (…)

(…) QUE questionado como pagou os valores de Pasadena para PAULO
ROBERTO, respondeu que todos foram entregues em espécie no Brasil;
QUE  em  geral  encontrava  com  ele  para  entregar  os  valores  em
restaurantes, shoppings ou na casa dele; QUE em geral se encontrava
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com  PAULO  ROBERTO  no  restaurante  que  existia  no  Shopping  RIO
DESIGN  BARRA,  chamado  AZZURA;  QUE  nunca  entregava  valores
dentro do restaurante, mas sim repassava quando ele já estava no interior
do veículo, no estacionamento; QUE já entregou valores também na porta
deste Shopping RIO DESIGN; QUE quase em frente a este Shopping há
um posto de combustíveis, no qual tem uma loja de conveniência AM PM
e uma lavanderia  5  A SEC,  na  pista  do  outro  lado,  no  qual  entregou
valores vários vezes, pois este posto ficava no caminho para a casa de
PAULO ROBERTO COSTA; QUE quem viu o depoente entregar mochilas
e sacolas para PAULO ROBERTO COSTA foi o motorista dele, de nome
EVANGELISTA,  que  era  o  motorista  dele  na  PETROBRAS  e  que
continuou como motorista dele após a saída da PETROBRAS; QUE nunca
entrou com dinheiro para repassar na PETROBRAS; QUE quem “fazia”
este dinheiro em espécie para o depoente era DIEGO, não sabendo
como;  QUE  mandava  uma  mensagem  por  BBM  para  DIEGO,
solicitando os valores e ele providenciava a data e o local da entrega
para o depoente; QUE DIEGO sempre entregava os valores para o
depoente e nunca para os destinatários finais (...)” (Grifo nosso).

No Termo de Declarações n.º  10  (DOC. N.º 62),  que também teve seu

compartilhamento  autorizado,  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES  narra  o

episódio referente ao pagamento em espécie de parte do valor do veículo Range Rover

Evoque da esposa de NESTOR CEVERÓ, sendo DIEGO CANDOLO responsável pela

geração do valor:

“(…) QUE, em razão disso, o depoente entrou em contato com DIEGO
CANDOLO, com quem tinha créditos no exterior, objetivando viabilizar a
disponibilização  dessa  quantia  diretamente  em  São  Paulo;  QUE  o
depoente pretendia fazer o pagamento em São Paulo por intermédio de
DIEGO CANDOLO; QUE depois o depoente iria de alguma forma obter
ressarcimento de NESTOR CEVERÓ; Que o depoente não sabe detalhes
da operação financeira feita por DIEGO CANDOLO para disponibilizar os
valores em espécie, em reais, em São Paulo; QUE o depoente arcou com
os custos da operação efetuada por DIEGO CANDOLO; QUE o depoente
apenas repassou a DIEGO CANDOLO o valor e o destinatário do dinheiro;
QUE os valores em espécie foram debitados de contas do depoente no
exterior, as quais eram administradas por DIEGO CANDOLO (...)”.

Os  relatos  acima  demonstram  que  DIEGO  CANDOLO era

recorrentemente  acionado  para  gerar  reais  em espécie,  utilizando-se,  para  tanto,  da

estrutura disponibilizada por CLÁUDIO, VINÍCIUS e DARIO MESSER.
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A  transferência  de  18/06/2014  foi  custeada  pelo  registro  do

correspondente  saldo  no  Brasil  para  DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”),  conforme  é

demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08): em  18/06/2014,  DIEGO  CANDOLO

(“ZORRO”) mantinha um débito de USD 71,428.00 (setecentos e um mil, quatrocentos e

vinte oito dólares) com o banco paralelo operacionalizado por  CLÁUDIO  e  VINÍCIUS.

Neste dia, “ZORRO” realiza transferência bancária do valor acima no exterior em conta

indicada por  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”). Assim,  “ZORRO” abate o seu débito,

ficando sem valor devedor:

Por sua vez, o extrato ST de CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) (DOC. N.º

08) demonstra que a transferência de USD 88, 890.00 (oitenta e oito mil, oitocentos e

noventa dólares) gerou o registro do correspondente saldo no Brasil para “MONZA”: em

26/02/2014, devido a operações anteriores,  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”)  possuía

um crédito de USD 1,690.206.95 (um milhão, seiscentos e noventa mil, duzentos e seis

dólares  e  noventa  e  cinco  centavos)  com  o  banco  paralelo  operacionalizado  por

CLÁUDIO, VINÍCIUS e MESSER. 

Tal  transferência  foi  abatida  do  crédito  que  CHAAYA MOGHRABI

(“MONZA”) possuía na aludida data junto ao banco paralelo:

Ainda  de  acordo  com  análise  do  extrato  de  CHAAYA MOGHRABI

(“MONZA”),  verifica-se que a  transferência  de  USD 95,238.00  (noventa  e  cinco  mil,

duzentos e trinta e oito dólares), em 05/06/2014, foi abatida do crédito que  “MONZA”
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possuía com o banco paralelo, fechando o dia com USD 84.460,04 (oitenta e quatro mil,

quatrocentos e sessenta dólares e quatro centavos):

O crédito que  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) possuía com  o banco

paralelo operacionalizado por CLÁUDIO, VINÍCIUS e MESSER também foi abatido com

as transferências  de  USD 71,428.00 (setecentos  e um mil,  quatrocentos  e  vinte  oito

dólares), em 18/06/2014, USD 47.619,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e dezenove

dólares),  09/09/2014,  e  USD 70.755,00  (setenta  mil,  setecentos  e  cinquenta  e  cinco

dólares), em 19/09/2014, conforme demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08):

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  DIEGO  CANDOLO  (“ZORRO”), depositou  a  quantia  de  USD
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373.930,00 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e trinta mil dólares) e recebeu o

correspondente crédito e valores em espécie no Brasil.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 26/02/2014, 05/06/2014,

18/06/2014,  09/09/2014,  12/09/2014, DIEGO CANDOLO  (“ZORRO”) promoveu,  com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER e  CHAAYA MOGHRABI  (“MONZA”),  a  saída  para  o

exterior,  sem autorização  legal,  de  USD 373.930,00  (trezentos  e  setenta  e  três  mil,

novecentos e trinta mil dólares) mediante 05 (cinco) transferências bancárias, bem como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de

infração penal, estando assim todos incursos por 05 (cinco) vezes, na forma do artigo 71,

no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da

Lei  7.492/86,  e  no  crime de lavagem de  dinheiro,  previsto  no  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98.

Quanto  à  DANIELE  DINIZ,  por  ter  auxiliado  DIEGO  CANDOLO

(“ZORRO”), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), a promover a saída

para o exterior, sem autorização legal, de USD 88, 890.00 (oitenta e oito mil, oitocentos e

noventa  dólares) mediante  01  (uma)  transferência  bancária,  bem  como  ocultou  e

dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

encontra-se incursa no crime de evasão de divisas  tipificado no artigo 22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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10 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR CARLOS EDUARDO

CAMINHA GARIBE (CARLÃO) 

a) Operações com CLAUDINE SPIERO (CABRAL)

Em 17/05/2016,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER  e  CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO),

de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio

de  01  (uma)  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD  50.000,00  (cinquenta  mil

dólares), com 1 transferência bancária, proveniente de conta controlada por CLAUDINE

SPIERO (CABRAL), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE  (CARLÃO),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 24: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, a denunciada  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 17/05/2016,

em  1  oportunidade  distinta,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente  a  USD  50.000,00  (cinquenta  mil  dólares),  com  a  movimentação  de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  25:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  17/05/2016,  o  doleiro  CARLOS
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EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO) fez  01  transferência  bancária  para  contas

indicadas por , sendo uma de USD 50.000,00 para o PING AN BANK CO. LTD. em nome

de BNW FORTUNE CO. LTD.:

Essa transferência foi compensada pelo creditamento no Brasil na conta

de SPIERO (CABRAL) do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado

pelo extrato ST (DOC. N.º 08): Em 16/05/2016, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE

(CARLÃO) mantinha  o  saldo  zerado  com  o  banco  paralelo  operacionalizado  por

CLÁUDIO e VINÍCIUS. No mesmo dia, CARLÃO realiza transferência bancária de US$

50.000,00 no exterior em conta indicada por CABRAL. Assim, CARLÃO fica credor em

reais recebendo em dinheiro R$177.000,00.
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b) Operações com ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO)

Em  11/01/2016,  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY  (LEONCIO) ,

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO, DARIO  MESSER  e  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA

GARIBE (CARLÃO),  de  modo consciente  e voluntário,  a  saída para o  exterior,  sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD

30.000,00 (trinta mil  dólares),  com 2 transferências bancárias,  provenientes de conta

controlada  por  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE  (CARLÃO),  para  conta  em

banco no exterior, em nome de offshore, indicada por ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY

(LEONCIO) , mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto

de Fatos 26: Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo único,  primeira parte,  da Lei

7.492/86 por 2 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY

(LEONCIO), com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA

GARIBE  (CARLÃO)  de  modo  consciente  e  voluntário,  em  11/01/2016,  em  2

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 30.000,00 (trinta mil dólares), com a movimentação de recursos

em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores

que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no

delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 27: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  11/01/2016,  o  doleiro  CARLOS

EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO) fez 02 transferências bancária para contas
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indicadas  por  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY  (LEONCIO),  sendo  uma  de  USD

19.000,00  para  o  SHANGHAI  PUDONG  DEVELOPMENT  BANK   em  nome  de

AGROFRESH INTERNATIONAL LIMITED e a outra de USD 11.000,00 para o BANK OF

COMMUNICATIONS  em nome de NEO INDUSTRY CORPORATE (HK) CO. LTD.:   

Essas transferências foram compensadas pelo creditamento no Brasil na

conta de CARLÃO do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado pelo

extrato  ST (DOC.  N.º  08):  Em 01/11/2016,  CARLOS EDUARDO  CAMINHA GARIBE

(CARLÃO) realizou  duas  transferências  no  total  de  USD  30.000,00  junto  ao  banco
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paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. No mesmo dia, CARLÃO recebeu o

valor de R$118.800,00 reais em dinheiro conforma registro no sistema ST (DOC. N.º 08):

Por outro lado,  ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO)  entregou

reais (R$120.000,00)  ao  banco  paralelo  do CLÁUDIO  e  VINÍCIUS,  na  mesma data,

conforme extrato do ST abaixo:

c) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e EDWARD PENN

Em  07/06/2016,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA  GARIBE  (CARLÃO)

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO, DARIO  MESSER, ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA)  e

EDWARD  PENN,  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal,  por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo,  do valor  total  de USD

79.880,00 (setenta e nove mil oitocentos e oitenta dólares), com 1 transferência bancária,

proveniente  de  conta  controlada  por  ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA)  e  EDWARD

PENN, para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por CARLOS

EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO), mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 26: Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CARLOS EDUARDO CAMINHA
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GARIBE (CARLÃO),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e ALESSANDRO LABER e

EDWARD PENN, de modo consciente e voluntário, em 07/06/2016, tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 79.880,00 (setenta e nove mil

oitocentos e oitenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.

(Conjunto de Fatos 27: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  07/06/2016,  os  doleiros

ALESSANDRO  LABER  e EDWARD  PENN fizeram  01  transferência  bancária  para

contas  indicadas  por  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE,  sendo  uma  de  USD

79.880,00  para  o  BANK  OF  CHINA  em  nome  de  SHAOXING  IVAN  TEXTILE  &

GARMENT CO. :

Essa transferência foi compensada pelo creditamento no Brasil na conta

de BIRUSA do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado pelo extrato
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ST (DOC. N.º 08): Em 01/06/2016, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO)

realizou  a  entrega  de  R$  292.360,80  para  o  banco  paralelo  operacionalizado  por

CLAUDIO e  VINÍCIUS,  como contra prestação da compra de USD 79.880,00; No dia

07/06/2016,  BIRUSA realiza transferência  bancária de US$ 79.880,00 no exterior  em

conta indicada por CARLÃO:

Essa transação internacional está devidamente provada através do extrato

da  conta  da  empresa  EQ  ASSOCIATES  LLC  controlada  por  EDWARD  PENN e

ALESSANDRO LABER (BIRUSA) ambos colaboradores do Ministério Público Federal.

Abaixo segue o extrato da referida transação:

d) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”)

Em  01/08/2016,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA  GARIBE  (CARLÃO)

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, JORGE DAVIES E RAUL FERNANDO

DAVIES  (GILÓ),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal,  por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo,  do valor  total  de USD

30.000,00  (trinta  mil  dólares),  com  1  transferência  bancária,  proveniente  de  conta

controlada  por  JORGE DAVIES E  RAUL DAVIES (GILO),  para  conta  em banco  no

exterior, em nome de offshore, indicada por  CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE

(CARLÃO), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto

de Fatos 28: Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo único,  primeira parte,  da Lei

7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado CARLOS EDUARDO CAMINHA
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GARIBE (CARLÃO),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER,  JORGE DAVIES e  RAUL

DAVIES (GILÓ)  de modo consciente e voluntário, em 01/08/2016, tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 30.000,00 (trinta mil dólares) ,

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 29:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no exterior,  é  possível  constatar  que  em 01/08/2016,  os  doleiros  JORGE

DAVIES e RAUL DAVIES (GILO) fizeram 01 transferência bancária para contas indicadas

por  CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE,  sendo  uma de  USD 30.000,00  para  o

CATHAY BANK em nome de MEIFA COMPANY:

Essa transferência foi compensada pelo creditamento no Brasil na conta

de GILO do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado pelo extrato ST

(DOC  n.º  R1):  Em  28/07/2016,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA GARIBE  (CARLÃO)
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realizou  a  entrega  de  R$  101.400,00  para  o  banco  paralelo  operacionalizado  por

CLAUDIO e VINÍCIUS, como contra prestação da compra de USD 30.000,00; No dia

01/08/2016, GILO realiza transferência bancária de US$ 30.000,00 no exterior em conta

indicada por CARLÃO. 

e)  Operações  com  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e  VANDER  BERMANN  VIANNA

(KALUF)

Em  04/01/2016,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA  GARIBE  (CARLÃO),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO, DARIO  MESSER, HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e

VANDER BERMANN VIANNA,  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de  01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total

de USD  50.000,00 (cinquenta mil dólares), com 1 transferência bancária, proveniente de

conta controlada por  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e  VANDER BERMANN VIANNA,

para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  CARLOS

EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO), mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no  Brasil  (Conjunto de fatos 30:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado CARLOS EDUARDO CAMINHA

GARIBE (CARLÃO),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE

e VANDER BERMANN VIANNA  de modo consciente e voluntário, em 04/01/2016, em 1
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oportunidade  distinta,  tendo como propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD 50.000,00  (cinquenta  mil  dólares)  ,  com a  movimentação  de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 31: Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 04/01/2016, o doleiro KALUF fez 01

transferência  bancária  para  contas  indicadas  por  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA

GARIBE, sendo uma de USD 50.000,00 para o HSBC BANK em nome de YES ON ASIA

LTD.:   

Essa transferência foi compensada pelo creditamento no Brasil na conta

de KALUF do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado pelo extrato

ST  ((DOC.  N.º  08)):  Em  11/12/2015,  CARLOS  EDUARDO  CAMINHA  GARIBE

(CARLÃO) realizou a entrega de R$ 192.500,00 para o banco paralelo operacionalizado
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por  CLAUDIO e VINÍCIUS, gerando um crédito de USD115.000,00; No dia 04/01/2016,

KALUF realiza transferência bancária de US$ 50.000,00 no exterior em conta indicada

por CARLÃO, quitando o valor de crédito gerado pela entrega de reais realizada no dia

11/12/2015. 

11 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR SÉRGIO MIZHRAHY

(MIZHA)

a) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”)

Em 23/07/2013, SÉRGIO MIZRAHY, promoveu, com auxílio de CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER, JORGE DAVIES e RAUL FERNANDO DAVIES (GILO), de modo consciente e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de  1 (uma) operação

dólar-cabo,  do valor  total  de USD 100.000,00 (cem mil  dólares),  com 1 transferência

bancária, proveniente de conta controlada por JORGE DAVIES e RAUL DAVIES (GILO),

para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por SÉRGIO MIZRAHY,

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 32:

Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA
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BARRETO,  DARIO  MESSER,  JORGE  DAVIES e  RAUL  DAVIES  (GILO) de  modo

consciente  e  voluntário,  em  25/07/2013,  em  1  oportunidade  distinta,  tendo  como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00

(cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio

de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira

ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto

de fatos 33: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no exterior,  é  possível  constatar  que  em 23/07/2013,  os  doleiros  JORGE

DAVIES e RAUL DAVIES (GILO) fizeram 01 transferência bancária para contas indicadas

por  SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA) , sendo uma de USD 100.000,00 para o  HIGHLAND

BANK em nome de LONDON FOG INC.: 

Essa transferência foi compensada pelo creditamento no Brasil na conta

de GILO do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado pelo extrato ST

(DOC n.º  R1):  Em 24/07/2016,  SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA) mantinha um crédito em

dólares  de  USD  53.200,00  com  o  banco  paralelo  operacionalizado  por  CLÁUDIO  e
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VINÍCIUS. No nesse mesmo dia, GILO realiza transferência bancária de US$ 100.000,00

no exterior em conta indicada por MIZHA. Assim, MIZHA fica devedor em dólares com o

banco paralelo em USD 46.800,00, por outro lado entrega reais no Brasil no valor de

R$23.000,00 para amortização parcial do débito:

b) Operações com PATRÍCIA MATALON (BENEDITA)

Em 14/08/2015, SÉRGIO MIZRAHY, promoveu, com auxílio de CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA), de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operação dólar-cabo, do valor

total de USD 100.000,00 (cem mil dólares), com 1 transferência bancária, proveniente de

conta  controlada  por  PATRÍCIA  MATALON  (BENEDITA),  para  conta  em  banco  no

exterior, em nome de offshore, indicada por SÉRGIO MIZRAHY, mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de fatos 34:  Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86)

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA) de modo consciente

e voluntário, em 14/08/2015, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem

ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de
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doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 35:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é  possível  constatar  que em  14/08/2015,  a  doleira  PATRÍCIA

MATALON  (BENEDITA) fez  01  transferência  bancária  para  contas  indicadas  por

SÉRGIO  MIZRAHY  (MIZHA),  sendo  uma  de  USD  100.000,00  para  o  JPMORGAN

CHASE BANK em nome de TECHNO NET LLC..:

Essa transferência foi compensada pelo creditamento no Brasil na conta

de MIZHA do valor correspondente à transação, conforme é demonstrado pelo extrato ST

(DOC. N.º 08):  Em 14/08/2015,  SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA) mantinha um débito em

dólares  de  USD 78.000,00  com o  banco  paralelo  operacionalizado  por  CLÁUDIO  e

VINÍCIUS.  No  nesse  mesmo  dia,  BENEDITA realiza  transferência  bancária  de  US$

100.000,00 no exterior em conta indicada por  MIZHA. Assim,  MIZHA fica devedor em

dólares com o banco paralelo em USD 178.000,00;
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O  saldo  devedor  de  SÉRGIO  MIZRAHY (MIZHA) é  mantido  por  mais

alguns meses, sendo que SÉRGIO MIZRAHY vai amortizando parte de seu débito nos

meses seguintes através das operações de entregas de reais ou teds conforme abaixo

explicitado:
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12  –  DAS  OPERAÇÕES  DE  DÓLAR-CABO  PROMOVIDAS  POR  ROBERTO  E

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”) 

a) Operações com ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”)

Em  18/06/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO  RZEZINSKI

(“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  ALEXSANDER LUIZ DE

QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD

87,974.00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro dólares), mediante 01 (uma)

transferência bancária, proveniente de conta controlada por  ROBERTO RZEZINSKI  e

MARCELO  RZEZINSKI  (“PEDRA”),  para  conta  em  banco  no  exterior  indicada  por

ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”), mediante o registro de crédito

do valor correspondente no Brasil  (Conjunto de fatos 36: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”),  com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER

LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  (“PORTU.2”),  de  modo  consciente  e  voluntário,  em

18/06/2014,  em  01  (uma)  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado  de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 87,974.00 (oitenta e sete mil,

novecentos e setenta e quatro dólares), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos (Conjunto de fatos 37:Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que, em 18/06/2014, os doleiros ROBERTO

RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”)  fizeram uma transferência de  USD

87,974.00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro dólares) para conta indicada

por  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA  (“PORTU.2”) no  BANQUE AUDI,  em

nome de  ALEXSANDER L. DE QUEIROZ SILVA e VIVIANE CAENAZZO DE QUEIROZ

SILVA.

Essa transferência foi custeada pelo registro do correspondente saldo no

Brasil  para  “PEDRA”,  conforme é  demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08):  em

18/06/2014,  ROBERTO RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”)  mantinham

um débito de USD 173,433.00 com o banco paralelo operacionalizado por  CLÁUDIO e

VINÍCIUS.  Neste  dia,  “PEDRA”  realiza  transferência  bancária  de  USD 87,974.00 no

exterior em conta indicada por “PORTU.2”. 

Assim, “PEDRA“  abate o seu débito,  ficando devedor no valor  de USD

85,459.00:
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Por  sua  vez,  o  extrato  ST  de  “PORTU.2” (DOC.  N.º  08) registra  o

recebimento de USD  87,974.00 (transferido por  “PEDRA”) em 18/06/2014,  valor  este

abatido do saldo que ALEXSANDER SILVA possuía junto ao banco paralelo operado por

CLAUDIO  e  VINICIUS.  Assim,  o  saldo  que  era  de  USD 131,082.50,  ficou  em USD

43,108.50.

Em  outras  palavras,  por  ter  recebido  efetivamente  em  uma  conta  no

exterior a quantia de USD 87,974.00, ALEXSANDER SILVA reduziu o crédito que tinha

com o banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  “PEDRA” (ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO  RZEZINSKI),  que

depositaram a  quantia  de  USD  87,974.00 e  receberam o  correspondente  crédito  no

Brasil. 

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em  18/06/2014,  ROBERTO

RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI  (“PEDRA”) promoveram,  com  auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER e   ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA  (“PORTU.2”) a saída
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para o exterior, sem autorização legal, de USD 87,974.00 (oitenta e sete mil, novecentos

e  setenta  e  quatro  dólares) mediante  01  (uma)  transferência  bancária,  bem  como

ocultaram e dissimularam a origem, localização, disposição de valores provenientes de

infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”)

Em  17/01/2014  e  28/04/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO

RZEZINSKI (“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CHAAYA

MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD

1,099.950,00 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos e cinquenta dólares), mediante

02 (duas)  transferências  bancárias,  provenientes  de conta  controlada por  ROBERTO

RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), para contas em bancos no exterior

indicadas por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), mediante o registro de crédito do valor

correspondente  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  38:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”),  com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER e  CHAAYA

MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, em 17/01/2014 e 28/04/2014,

em  02  (duas)  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado  de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 1,099.950,00 (um milhão, noventa

e nove  mil,  novecentos  e  cinquenta  dólares), com a movimentação  de  recursos em
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espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 39: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 17/01/2014 e 28/04/2014, os doleiros

ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI (“PEDRA”)  fizeram  02  (duas)

transferências bancárias para contas indicadas por  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”),

sendo uma de USD 309,950.00 (trezentos e nove mil, novecentos e cinquenta dólares)

para  o  banco  STANDARD  CHARTERED  BANK,  em  nome  de  MONARCH

INTERNATIONAL LTD.,  e  outra  de  USD 700,000.00  (setecentos  mil  dólares)  para  o

banco HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP, em nome de WELL TREND

CORPORATION LIMITED:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para “PEDRA” conforme é demonstrado pelo extrato ST(DOC. N.º 08):

em  17/01/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI (“PEDRA”)

mantinham um débito de USD 500.000,00 com o banco paralelo operacionalizado por

CLÁUDIO e  VINÍCIUS.  Neste  dia,  “PEDRA” realiza  transferência  bancária  de  USD

309,950.00 no exterior em conta indicada por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”). 

Assim,  “PEDRA”  abate o seu débito, ficando devedor no valor de USD

190.050,00:

Em  28/04/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI

(“PEDRA”)  realizam nova  transferência  em conta  no  exterior  indicada  por  CHAAYA

MOGHRABI (“MONZA”)  no valor de USD 700,000.00, sendo abatido tal valor daquele

que eles já deviam ao banco paralelo: 
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Nota-se que,  na aludida data,  há uma compra de USD 1,3000.00 pelo

“banco”, gerando um crédito em reais na ordem de R$ 2.938.000,00 para “PEDRA”, haja

vista a utilização da taxa de R$ 2,26 para conversão do dólar.

Parte desse crédito foi  utilizado em entregas de reais em espécie para

MARCELO nos dias 30/04, 05/05 e 07/05/2014, conforme demonstrado no sistema ST:

Por sua vez, o extrato ST de CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) (DOC. N.º

08) registra o recebimento das duas transferências feitas por “PEDRA”, em 17/01/2014,

de USD 309.950,00, e em 28/04/2014, de USD 700.000,00. Tais transferências foram

abatidas do crédito que  CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) possuía nas aludidas datas

junto ao banco paralelo:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI (“PEDRA”),  que

depositaram a quantia de USD 1,099.950,00 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos

e cinquenta dólares) e receberam o correspondente crédito no Brasil.

Não  é  demasiado  destacar  que  CHAAYA  MOGHRABI  (“MONZA”)

despenhava  importante  papel  na geração de recursos em espécie  no Brasil  e,  parte

desses valores, ao que tudo indica, foi utilizada para fins ilícitos, visando a atender os

interesses  do  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL,  por  meio  dos  irmãos  CHEBAR,

codinome “CURIÓ”), que também eram clientes dos “doleiros” JUCA e TONY:

“(…) Que a movimentação total de YASHA de 2011 até a última operação
foi  de  240  milhões  de  dólares;  Que  em  razão  dessas  operações  foi
possível pagar a Curió e outros, inclusive a ODEBRECHT; Que fora das
eleições  Curió  era  doador  de  reais;  Que  eventualmente  o  colaborador
prestava serviço de transporte de reais ao Curió; Que utilizava o dinheiro
fornecido pelos  operadores,  inclusive  MONZA,  para  os  pagamentos  da
ODEBRECHT em reais no Brasil;  (…)”  (VINICIUS CLARET -  Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  24  –  autos  n.º  0502660-
08.2018.4.02.5101).

Nesse  contexto,  durante  o  cumprimento  do  mandado  de  busca  e

apreensão  foi  possível  localizar  no  celular  de  ROBERTO  RZEZINSKI  o  número  do

telefone celular do ex-governador SÉRGIO CABRAL na sua lista de contatos:
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A suspeita de que ROBERTO RZEZINSKI mantinha contato com SÉRGIO

CABRAL é reforçada, por exemplo, pelo registro da seguinte reunião agendada para o

dia 02/03/2015 com “CABRAL” obtido a partir do acesso aos dados telemáticos do e-mail

rezinskiroberto@gmail.com  deferido  por  esse  d.  Juízo  nos  autos  0502775-

29.2018.4.02.5101:
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 17/01/2014 e 28/04/2014,

ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”) promoveram, com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER  e CHAAYA MOGHRABI  (“MONZA”) a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, de USD 1,099.950,00 (um milhão, noventa e nove mil,

novecentos  e  cinquenta  dólares),  mediante  02  (duas)  transferências  bancárias,  bem

como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por 02 vezes, na forma do

artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98.

c) Operações com CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”)

Em  17/12/2013  e  26/11/2014,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO

RZEZINSKI (“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  CLAUDINE

SPIERO (“CABRAL”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD

900,000.00  (novecentos  mil  dólares),  mediante  02  (duas)  transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI

(“PEDRA”),  para  contas  em  bancos  no  exterior  indicadas  por  CLAUDINE  SPIERO
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(“CABRAL”), mediante o registro de crédito e entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil   (Conjunto  de  Fatos  40:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”),  com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e  CLAUDINE

SPIERO (“CABRAL”),  de modo consciente e voluntário, em  17/12/2013 e 26/11/2014,

em  02  (duas)  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado  de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de  quantia  em  real  correspondente  a  USD  900,000.00  (novecentos  mil

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 41: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 17/12/2013 e 26/11/2014, os doleiros

ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI (“PEDRA”)  fizeram  02  (duas)

transferências bancárias para contas indicadas por  CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”),

sendo uma de USD 500,000.00 (quinhentos mil dólares) para o banco AUDI, em nome de

MIVEX TRADING CORP, e outra de USD 400,000.00 (quatrocentos mil dólares) para o

banco BANK HAPOALIM (SUISSE) SA SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, em nome de

LEGACY UNIVERSAL CORP:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para “PEDRA” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08)

em  17/12/2013,  ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI (“PEDRA”)

mantinham um débito de USD 371,661.00 com o banco paralelo operacionalizado por

CLÁUDIO e  VINÍCIUS.  Neste  dia,  “PEDRA” realiza  transferência  bancária  de  USD

500.000,00 no exterior em conta indicada por CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”). Assim,

“PEDRA” abate o seu débito, ficando devedor no valor de USD 71.661,00:
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Da análise do extrato ST, verifica-se que, ainda no dia 17/12/2013, há a

compra de USD 200,000.00  pelo “banco”, o que gera a “PEDRA” crédito em reais na

ordem de R$ 460,000.00 (taxa de câmbio de R$ 2,3), existindo a expressa referência a

“CABRAL” na operação, haja vista ser o originário dos recursos em espécie.

Por fim, a operação é liquidada com a entrega de reais do banco para

“PEDRA” em dinheiro no dia 18/12/2013 no valor de R$ 500.000,00 para  MARCELO,

utilizando-se parte dos recursos gerados pela operação acima.

Por  sua  vez,  o  extrato  ST  de  “CABRAL”  (DOC.  N.º  08)  registra  o

recebimento da transferência feita por “PEDRA”, em 17/12/2013, de USD 500,000.00 Tal

transferência foi abatida do crédito que  “CABRAL” possuía na mesma data junto ao

banco paralelo, reduzindo o saldo de USD 579,590.15 para USD 79,590.15:

Em  26/11/2014, ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI

(“PEDRA”) realizam nova transferência  em conta no exterior indicada por  CLAUDINE

SPIERO (“CABRAL”) no valor de USD 400,000.00:

Essa  transferência  foi  custeada  pelo  correspondente  pagamento  de

boletos bancários apresentados por  CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”)  no valor de R$

655.000,00.  Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia de USD 400,000.00  CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”)  efetuou pagamento de

boletos no valor de R$ 655.000,00. O Sistema ST demonstra a contabilidade:
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI (“PEDRA”),  que

depositaram a quantia de USD 400,000.00 e receberam um crédito em reais na ordem de

R$ 1.008.000,00. A operação também se encontra registrada na conta de “PEDRA” no

Sistema ST:

Veja-se que, primeiro, há a compra de USD 400,000.00 pelo “banco”, o

que gera a  “PEDRA”  crédito em reais na ordem de  R$ 1.008.000,00  Essa compra é

seguida da efetiva transferência dos dólares (Tr US) de “PEDRA” para “CABRAL”. Por

fim, parte da operação é liquidada com a entrega de reais do banco para “PEDRA” em

01/12/2014, no valor de R$ 600.000,00.

Na  tela  do  Sistema  Bankdrop  é  possível  verificar  a  existência  de  um

campo “Seguimiento”,  onde ficam registrados diálogos entre o funcionário do “banco”

paralelo e os clientes envolvidos nas operações. Na transação em comento consta o

seguinte diálogo entre a funcionária identificada como Emma e “PEDRA”:

“(10:01:45 AM) Pedra: FALTA TE PASAR 250 VAI SER DUAS ORDENS
250 +250
(10:01:55 AM) Emma: ok
(10:02:09 AM) Pedra: HJ FIM DIA TENHO AS DUAS OUTRAS
(10:02:19 AM) Emma: ok
23/12/2013 - CARMEN
(9:44:31 AM) Pedra: tenho uns recibos pra te passar
(9:45:14 AM) Emma: manda por aqui

418/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

(9:46:53 AM) Pedra: dos 500 pra china vao duas de 250
(9:47:02 AM) Emma: ok, passa
(9:47:05 AM) Pedra: a primeira ja tenho ak
(9:47:41 AM) Pedra: refer 33311171/1xxxxxx
(9:47:58 AM) Pedra: valid date 20/12/13
(9:48:13 AM) Pedra: sending deverton capt
(9:48:22 AM) Emma: ok, mas me passa recibo original por favor
(9:48:33 AM) Pedra: como?
(9:48:45 AM) Emma: a copia do recibo ... a copia da folha
(9:48:56 AM) Pedra: nao tenho como
(9:49:37 AM) Pedra: sending intrut-BLFLCHBB
(9:50:19 AM) Pedra: RECIVING INSTRUT-BLFLLI2X”

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 17/12/2013 e 26/11/2014,

ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”) promoveram, com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER  e CLAUDINE  SPIERO  (“CABRAL”) a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, de USD 900,000.00 (novecentos mil dólares), mediante

02  (duas)  transferências  bancárias,  bem  como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por 02 vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

d) Operações com ALESSANDRO LABER (“LECOLECO”)

Em  11/12/2013,  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO  RZEZINSKI

(“PEDRA”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER

(“LECOLECO”), de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal,  por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo,  do valor  total  de USD

150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares),  mediante 01 (uma) transferência bancária,

proveniente de conta controlada por  ROBERTO RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI

(“PEDRA”),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

ALESSANDRO  LABER (“LECOLECO”),  mediante  o  registro  de  crédito  do  valor
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correspondente  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  42:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  ROBERTO  RZEZINSKI  e

MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO

LABER (“LECOLECO”), de modo consciente e voluntário, em 11/12/2013, em 01 (uma)

oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 43: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que, em 11/12/2013, os doleiros ROBERTO

RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”)  fizeram uma transferência de USD

150,000.00  (cento  e  cinquenta  mil  dólares) para  conta  indicada  por  ALESSANDRO

LABER (“LECOLECO”) no BANQUE PRIVÉE ESPIRITO SANTO, em nome da offshore

THEBERTON INVESTMENTS SA:
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Essa transferência foi custeada pelo registro do correspondente saldo no

Brasil  para  “PEDRA”,  conforme é  demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08): em

11/12/2013,  ROBERTO RZEZINSKI  e MARCELO RZEZINSKI  (“PEDRA”)  mantinham

um débito de USD 221,661.00 com o banco paralelo operacionalizado por  CLÁUDIO e

VINÍCIUS.  Neste dia,  “PEDRA”  realiza transferência bancária de  USD 150,000.00  no

exterior  em conta  indicada  por  “LECOLECO”.  Assim,  “PEDRA“  abate  o  seu  débito,

ficando devedor no valor de USD 71,661.00:

Por  sua  vez,  o  extrato  ST de  “LECOLECO” (DOC.  N.º  08) registra  o

recebimento de USD 150,000.00 (transferido por “PEDRA”) em 11/12/2013, gerando um

saldo de USD 68.180,00:
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A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado.

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  ROBERTO  RZEZINSKI e  MARCELO  RZEZINSKI (“PEDRA”),  que

depositaram a quantia de USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares) e receberam o

correspondente crédito no Brasil.

Registre-se que  ALESSANDRO LABER, que é colaborador, reconheceu

que realizava operações de dólar-cabo com TONY no Termo de Colaboração referente

ao Anexo 1 (autos n.º 0507516-49.2017.4.02.5101 – DOC. N.º 63):

“(…)  Que,  durante  os  anos  que  trabalhou  no  mercado  de  câmbio,  foi
apresentado a TONY (CLAUDIO BARBOZA) e JUCA (VINICIUS CLARET)
por DARIO MESSER; Que nunca fez negócios com JUCA, apenas com
TONY;  Que apesar  de  ter  se  afastado  do  mercado  do  câmbio,  várias
pessoas continuavam a procurar o colaborador para efetuar operações de
câmbio no mercado paralelo; Que, então, começou a utilizar os serviços
de TONY para fazer as operações, cobrando uma taxa (“fee”)  de cada
uma  delas;  Que,  por  “operações  de  câmbio”  entende  as  operações
tipicamente  denominadas  por  dólar  cabo,  isto  é,  crédito  de dólares  no
exterior para contas indicadas por doleiros com a consequente entrega de
reais  em  espécie  no  Brasil;  Que  a  taxa  de  comissão  cobrada  pelo
colaborador em cima de cada operação era de 0,3% em regra; Que TONY
remunerava-se com o spread cobrado nas operações de câmbio; Que o
colaborador conheceu TONY no Brasil  no início dos anos 2000 quando
este ainda morava no Brasil; Que, posteriormente, TONY passou a morar
no  Uruguai;  Que  se  comunicava  com TONY inicialmente  por  meio  do
aplicativo PIDGIN e depois passou a se comunicar por meio do aplicativo
WICKR;”

As operações foram posteriormente confirmadas pelos doleiros  JUCA e

TONY,  quando  da  celebração  do acordo  de  colaboração  premiada  com o Ministério

Público Federal (autos n.º 0502635-92.2018.4.02.5101).
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Com  efeito,  nos  Termos  de  Declaração  referentes  ao  Anexo  22  da

colaboração premiada (autos n.º 0502658-38.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 64), VINICIUS

CLARET e CLAUDIO BARBOZA esclareceram que ALESSANDRO LABER (codinome

“LECOLECO” ou “BIROBIRO” no sistema de JUCA e  TONY), participou das atividades

da  organização  criminosa,  de  2011  até  a  data  da  prisão  de  ambos  em  2017,

desempenhando,  dentre  outras  atividades,  a  compra  e  venda  de  dólares  e  a

disponibilização de “contas de giro” ou “contas de passagem”:

“(…) Que as atividades de LABER com o colaborador, de 2011 até a data
de sua prisão, se dividiam em três frentes: (1) compra e venda de dólar
cabo; (2) utilização de “contas de giro” ou “contas de passagem” nos EUA
e  na  Europa  e  (3)  geração  de  dinheiro  em  espécie  por  meio  de
pagamentos  de  boletos  bancários;  (…)”  (Termo  de  Colaboração  de
CLAUDIO BARBOZA)

Especificamente  quanto  às  operações  de  compra  e  venda  de  dólares,

CLAUDIO  BARBOZA  destaca  a  maioria  das  operações  de  ALESSANDRO  LABER

consistia na “venda” de dólares, ou seja, ele transferia dólares no exterior para uma conta

indicada pelos doleiros e, em contrapartida, recebia reais no Brasil.

Os montantes transacionados com ALESSANDRO LABER de 2011 até o

março de 2017, quando VINICIUS CLARET e CLAUDIO BARBOZA foram presos, são

de USD 17.000.000,00 (dezessete milhões de dólares)para “compra de dólares”, isto é,

LABER  transferiu  o  citado  montante  no  exterior  e  recebeu  reais  no  Brasil,  e USD

551.000,00 (quinhentos e cinquenta e uns dólares) para “venda de dólares” (LABER

recebeu dólares no exterior por ter entregue reais no Brasil a JUCA e TONY):

“(…) Que com relação à compra e venda de dólar  cabo o colaborador
ressalta que as atividades de LABER eram primordialmente de venda, isto
é, LABER transferia dólares para o colaborador no exterior e o colaborador
entregava reais no Brasil; Que para receber os dólares vindos de LABER o
colaborador  indicava  diversas  contas,  por  meio  de  “casamento”  de
operações;  Que todas as transações estão registradas no seu sistema
BankDrop; Que o montante transacionado de 2011 até o dia de sua prisão,
em  março  de  2017,  foi  de  USD  17.000.000,00;  Que  o  colaborador
“vendeu” USD 551.000,00 a LABER no exterior, isto é, transferiu dólares
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para as contas de LABER e recebeu dinheiro em espécie no Brasil;” (...)
(Termo de Colaboração de CLAUDIO BARBOZA )

Por todo o exposto, não há dúvidas de que,  em 11/12/2013,  ROBERTO

RZEZINSKI  e MARCELO  RZEZINSKI  (“PEDRA”) promoveram,  com  auxílio  de

CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER  e ALESSANDRO LABER (“LECOLECO”), a  saída para o exterior,

sem autorização legal, de USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares), mediante 01

(uma) transferência bancária, bem como ocultaram e dissimularam a origem, localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no

crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

A  atuação  de  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO  RZEZINSKI

(“PEDRA”)  nos crimes  em tela é  corroborada,  ainda,  pelos  seguintes  elementos  de

prova.

12.1 – LOCAIS DE ENTREGA DE RECURSOS EM ESPÉCIE

De  acordo  com  CLAUDIO  BARBOZA,  as  entregas  dos  recursos  em

espécie para ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”) ocorriam no:

(1) Shopping Le Monde,  Torre London,  na Barra da Tijuca,  Rio de Janeiro;  (2) Hotel

Sheraton na Barra, cujo nome posteriormente foi alterado para Radisson, apartamento

109:

“(…) Que, em razão disso, ROBERTO solicitou que as contas indicadas
para recebimento dos dólares fossem “discretas”, isto é, que não corresse
risco de prejudicar seu cliente; Que a liquidação dos reais se dava nos
seguintes endereços, de acordo com o extrato do sistema do colaborador:
(1) Shopping Le Monde, Torre London, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro;
(2) Hotel Sheraton na Barra, cujo nome posteriormente foi alterado para
Radisson,  apartamento  109;  Que os  portadores  do colaborador  podem
identificar  os  irmãos  e,  possivelmente,  a  sala  onde  foram  feitas  as
entregas dos recursos no Le Monde na Torre London; Que os funcionários
do colaborador também podem fazer a identificação da sala do Radisson;
(...)(DOC N.º 11).

424/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Quanto ao Le Monde Office74, trata-se de um centro empresarial de alto

padrão  localizado  na  Avenida  das  Américas  3500,  Barra  da  Tijuca,  onde  as  salas

comerciais  se  encontram  em  torres  que  recebem  nome  de  Toronto,  Hong  Kong  e

Londres.

As  investigações  revelaram  que  ROBERTO  RZEZINSKI  e MARCELO

RZEZINSKI possuíram  ligação  com  empresas  localizadas  exatamente  no  edifício

Londres  do condomínio  empresarial  Le  Monde Office,  confirmando a  informação dos

colaborares de que os recursos em espécie eram entregues em tais endereços.

Nesse  sentido,  temos  a  empresa  ICAP DO BRASIL CORRETORA DE

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (ICAP”)75, sociedade inscrita no CNPJ/MF

sob  o  nº  09.105.360/0001-22,  com  sede  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  na  Av.  das

Américas, nº 3500, salas 201 a 205, 219 e 220, Edifício Londres:

De  acordo  com  a  Relação  Anual  de  Informações  Sociais  (RAIS),  do

Ministério  do  Trabalho,  ROBERTO  RZEZINSKI  trabalhou  na  ICAP  DO  BRASIL

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (ICAP”) no período de

2011 a 2013.

74 https://www.cyrela.com.br/imovel/le-monde-office-salas-comerciais-barra-da-tijuca-zona-oeste-rio-de-
janeiro-rj. 
75 https://www.icapbrasil.com.br/a-empresa 
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MARCELO RZEZINSKI  igualmente trabalhou para a  ICAP DO BRASIL

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como agente autônomo

de investimentos de 27 de setembro de 2010 até agosto de 2013, conforme termo de

distrato localizado em seu e-mail mrezinski@hotmail.com: 

“ICAP  DO  BRASIL  CORRETORA  DE  TÍTULOS  E  VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA. (“ICAP”), sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº  09.105.360/0001-22,  com sede no Estado do Rio de Janeiro,
município do Rio de Janeiro, na Av. das Américas n. 3500, salas 201 a
205, 219 e 220 , CEP 22.640-102, 

REZINSKI  AGENTES  AUTÔNOMOS  DE  INVESTIMENTOS  LTDA.  (o
“Agente”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.557.616/0001-47, com sede
na Av. Almirante Barroso, n.º 63, sala 1017, parte, Centro, cidade e estado
do Rio de Janeiro, CEP: 20.031-913 e ainda, na qualidade interveniente,

MARCELO RZEZINSKI,  agente  autônomo de investimentos,  inscrito  no
CPF sob o nº 828.428.417-00, residente e domiciliado na Avenida Prefeito
Mendes de Moraes, n.º 950, apto 1201, São Conrado, na cidade e estado
do Rio de Janeiro, (em conjunto, “Partes” ou, individualmente, “Parte”),

celebram o presente DISTRATO DO CONTRATO DE  PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO,

CONSIDERANDO  que  a  ICAP e  o  Agente  celebraram  o  Contrato  de
Prestação de Serviços de Agente Autônomo de Investimento em 12 de
novembro de 2010, o qual foi posteriormente aditado em 29 de abril de
2011, 29 de junho de 2012 e 10 de junho de 2013 (o “Contrato”);
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CONSIDERANDO que, anteriormente à celebração do Contrato, a
ICAP e Marcelo celebraram, em 27 de setembro de 2010, o Contrato de
Prestação  de  Serviços  de  Agente  Autônomo  de  Investimentos,
devidamente distratado em 12 de novembro de 2010;
(...)”

O acesso ao sigilo telemático do e-mail mrezinski@hotmail.com autorizado

por  esse  d.  Juízo  nos  autos  0502775-29.2018.4.02.5101  demonstra  que  MARCELO

RZEZINSKI possuía e-mail institucional da ICAP, sendo possível verificar na assinatura o

endereço em comento (DOC. N.º 65):

Ainda  quanto  ao  endereço  em  questão,  durante  o  cumprimento  do

mandado de busca e apreensão na residência de  ROBERTO RZEZINSKI  foi possível

localizar cartão de visitas da empresa JOÁ INVESTIMENTOS (CNPJ 13.218.074/0001-

40), que teve ROBERTO como acionista e também tinha sede na Avenida das Américas,

3500, sala 511, Edifício Londres, Condomínio Le Monde:
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No  que  se  refere  ao  Hotel  Sheraton,  localizado  na  Barra  da  Tijuca,

apartamento 109, como elemento de corroboração, destaca-se que o acesso ao sigilo

telemático de  ROBERTO RZEZINSKI  autorizado judicialmente por  esse d.  Juízo nos

autos 0502775-29.2018.4.02.5101 permitiu a localização do seguinte boleto de 04/2018,

salvo na pasta do photosteram, que confirma ser o denunciado titular da unidade 109, Bl.

01, do Condomínio Edifício Sheraton Barra (DOC N.º 66):
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Para  afastar  qualquer  dúvida,  durante  o  cumprimento  do  mandado  de

busca e apreensão na residência de ROBERTO RZEZINSKI, localizou-se carnê do IPTU

de 2017 do imóvel em questão:

12.2  –  UTILIZAÇÃO  DO  PROGRAMA  PIDGIN  PARA  TROCA  DE  MENSAGENS

CRIPTOGRAFADAS

Em sua colaboração premiada,  CLAUDIO BARBOZA esclareceu que se

comunicava com os  “irmãos RZEZINSKI” por meio de diversos programas de troca de

mensagens instantâneas, dentre os quais o PIDGIN:

“(…)  Que o  colaborador  se  comunicava  com os irmãos REZINSKI  por
meio de MSN, Skype e Pidgin; Que se compromete a tentar recuperar os
dados do Pidgin de ROBERTO; (…)” 
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Por meio de petição complementar, o colaborador informou que o contato

via PIDGIN era feito pelo e-mail microfonealto@gmail.com, o que foi confirmado pelo o

acesso aos dados telemático do e-mail em questão.

Dentre  os  registros  de  contatos  estabelecidos  com outros  usuários  do

programa  PIDGIN  que  foram  localizados  na  caixa  de  entrada  do  e-mail

microfonealto@gmail.com  importante  destacar  as  conversas  com  “MURDOCK”

(cadogan1900@gmail.com),  “QUALHADA” (hydepark1900@gmail.com),  “ROGER”

(rokebalboa2012@gmail.com),  “CARMEM  SHU” (chianti2014@gmail.com),  pois  se

referem a funcionários de JUCA e TONY.

Com efeito, veja-se, exemplificativamente, a conversa entre “CURIÓ”, que

se utilizava do e-mail tucanas1977@gmail.com, e “MURDOCK”:

(10:05:16 AM) Curio - Tucanas: oiiie 
(10:05:20  AM)  Private  conversation  with
tucanas1977@gmail.com/pidginABF3D22B  started.   Your  client  is  not
logging this conversation. 
(10:05:24 AM) Murdock: oi bom dia 
(10:05:27 AM) Murdock: tudo bem ? 
(10:05:40 AM) Curio - Tucanas: tudo   .. vou  te passar  uma  plan  grande
vai fazendo o que der 
(10:05:45 AM) Curio - Tucanas: vou preparar 
(10:06:09 AM) Murdock: ok, mas hj e sexta 
(10:06:14 AM) Murdock: por isso pedi vc mandar antes 
(10:06:17 AM) Murdock: me manda e vemos 
(10:12:51 AM) Murdock: 001-RJ    

A partir do acesso ao e-mail microfonealto@gmail.com também localizou-

se mensagem eletrônica enviada pelo Google, em 24 de Junho de 2013, alertando sobre

um login efetuado na aludida conta na aludida data, em Miami, o que foi considerado

suspeito (DOC N.º 67):
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De acordo com o registro de entrada e saída do Brasil no ano de 2013,

verifica-se que ROBERTO RZEZINSKI saiu do país em 20 de junho de 2013 e retornou

em 26 de junho de 2013, ou seja, são sólidos os indícios de que na data de 24 de junho

de 2013 o denunciado tenha feito o login em sua conta microfonealto@gmail.com no

exterior para tratar de alguma operação com JUCA e TONY:
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12.3 – RELATÓRIO DO COAF

Somando-se  ao  que  já  foi  apresentado, o  relatório  de  Inteligência

Financeira (RIF) n. 32724.3.3391.4803 (DOC n.º 68) aponta a existência de operações

financeiras suspeitas  envolvendo MARCELO RZEZINSKI e  ROBERTO RZEZINSKI,

incluindo transações em espécie em valor substancial.

Em  levantamento  efetuado  pelo  MPF,  verifica-se  que  MARCELO

RZEZINSKI e ROBERTO RZEZINSKI já atuaram em diversos ramos, seja em conjunto76,

ou individualmente, quando  ROBERTO se tornou sócio de  ALEXANDRE ACCIOLY em

diversas empresas,  entre elas a academia A!  BODY TECH77,  e  MARCELO  atuou na

PROSPER SA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO (CNPJ 36.178.887/0001-50).

76 http://lulacerda.ig.com.br/irmaos-rezinski-inauguram-sorveteria-no-rio/ 
77 http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/19251-famosos-em-abertura-de-academia#foto-318986. 
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No  que  tange  à  corretora  PROSPER,  destaca-se  que  MARCELO

RZEZINSKI foi apenado com multa pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro

Nacional (CRSFN) em virtude da utilização indevida de informação privilegiada (insider

trading) na negociação de valores mobiliários de emissão da SUZANO PETROQUÍMICA

S.A (infração ao disposto no § 4º, do art. 155, da Lei nº 6.404/76)78, destacando-se o

seguinte trecho do voto:

“Marcelo  Rzezinski:  entendo  que  os  há  nos  autos  indícios  robustos  a
respeito do contato de Marcelo Rzezinski com a informação privilegiada e
sua utilização para obtenção de vantagens para si. Chama atenção que
quatro parentes de Marcelo negociaram ações da Suzano neste mesmo
período por meio da corretora Prosper. Também vale ressaltar que dos
quatro parentes, três abriram contas na Prosper em 10 de julho de 2017,
um dia antes de ocorrer a reunião para o início das negociações sobre a
alienação de controle da Suzano. Portanto, entendo configurados todos os
elementos que compõem o ilícito de insider trading. Em minha opinião,
está claro que Marcelo (a)  teve acesso à informação privilegiada muito
provavelmente pelo contato com o Banco Prosper; (b) tinha consciência de
que  a  informação  era  confidencial  no  momento  das  negociações  das
ações, afinal apresentou como embasamento da decisão de investimento
relatórios de maio de 2007; e (c) negociou as ações com o objetivo de
auferir vantagem para si, o que resta evidente pela alienação da totalidade
de suas ações apenas 12 (doze) dias após a divulgação do fato relevante.
Vale  ressaltar  que  pelas  informações  dos  autos,  está  evidente  que
Marcelo foi responsável pela propagação da informação privilegiada, ao
menos, para os membros de sua família, conduta bastante repreensível, o
que  em  minha  visão  consubstancia  sua  punição.  Portanto,  voto  pelo
deferimento  ao  recurso  de  ofício  em  relação  a  Marcelo  Rzezinski,
condenando-o  ao  pagamento  de  multa  de  1  (uma)  vez  o  valor  da
vantagem obtida, conforme o cálculo presente no relatório da CVM, às fls.
2.396 e 2.497.”

O  COAF  identificou  movimentações  atípicas  em  espécie  e  sem

informações satisfatórias da origem dos recursos na conta de  MARCELO RZEZINSKI,

inclusive depósito em dinheiro no montante de R$ 170.000,00:

78 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3768867/mod_resource/content/3/Recurso%2013.434.pdf. 
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Também foram identificados outros depósitos de valores em espécie em

montante  de  valor  igual  ou  superior  a  R$  100.000,00  em  benefício  de  MARCELO

RZEZINSKI, conforme destacado no RIF n. 32724.3.3391.4803:
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O  investigado  ROBERTO  RZEZINSKI  também  esteve  envolvido  em

operações financeiras consideradas suspeitas pelo COAF no RIF n. 32724.3.3391.4803

como, por exemplo, vários depósitos em espécie ocorridos entre 04 e 15/09 de 2009 em

valores inferiores a R$ 50.000,00, totalizando R$ 500.000,00, na conta da EMPRESA
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BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS LTDA. (CNPJ 08.232.885/0001-66),

da qual é sócio:

A empresa em comento também recebeu depósito em espécie no valor de

R$ 100.000,00, em 10/09/2009:
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Igualmente  chamou  a  atenção  do  COAF  a  aquisição  de  apólice  por

ROBERTO RZEZINSKI no valor de R$ 2.131.300,00:

As informações prestadas pelo COAF reforçam as suspeitas que recaem

em relação aos denunciados, mormente diante dos valores em espécie que circularam

por suas contas e de empresas vinculadas.

12.4 – MATERIAL OBTIDO NA QUEBRA TELEMÁTICA

A partir do acesso ao sigilo telemático deferido por esse d. Juízo nos autos

da cautelar n.º 0502775-29.2018.4.02.5101 foi possível reunir elementos que reforçam a

suspeita de que os denunciados efetivamente atuam no mercado paralelo de dólar.
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Nesse  sentido,  oportuno  destacar  as  mídias  localizadas  no  iCloud  de

ROBERTO RZEZINSKI  referentes ao contato de WhatsApp 21993408484, identificado

em sua agenda como “RAFAEL CARTÓRIO”.

Dentre os arquivos trocados entre os interlocutores,  consta o  “print” de

uma conversa com “Dudu doleiro” por meio da qual provavelmente é negociada cotação

de dólar no mercado paralelo, assim como é feita consulta sobre entrega de recursos:

Também  foram localizadas  mensagens  de  áudio  nas  quais  ROBERTO

RZEZINSKI  alerta seu interlocutor sobre a necessidade de não falar nada ao celular,
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sendo que a razão seria explicada posteriormente, o que demonstra sua preocupação

em ser monitorado7980.

12.5 – MATERIAL OBTIDO NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E O VÍNCULO COM

DARIO MESSER

O Relatório de Análise e Interceptação n.º 01/2018 elaborado pela Polícia

Federal referente à interceptação realizada no período de 10/04/2018 ao dia 16/04/2018

logrou  êxito  em  identificar diálogos  que  reforçam  as  informações  prestadas  pelos

colaboradores (DOC N.º 69).

Com efeito, MARCELO REZINSKI e ROBERTO REZINSKI demonstraram

preocupação  com  a  possibilidade  de  seus  investimentos  serem  atingidos  com  os

desdobramentos  da  Operação  “Encilhamento”,  deflagrada  no  dia  12/04/2018,  com  o

objeto de investigar suspeitas de fraudes contra o sistema de previdências municipais e

que  resultou  na  prisão  de  diversos  envolvidos,  tais  como  FERNANDA  DE  LIMA,

Presidente da empresa GRADUAL INVESTIMENTOS, e GABRIEL GOUVEA, Diretor de

operações financeiras da supracitada empresa.

Igualmente relevante o diálogo travado entre MARCELO REZINSKI e sua

esposa CINTHIA DOS SANTOS MONNERAT REZINSKI acerca da Operação “Rizoma”

(autos  n.º  0502785-73.2018.4.02.5101),  deflagrada  em  12/04/2018,  que  revelou  um

sofisticado  de  esquema  de  lavagem  de  dinheiro  por  meio  da  operação  “dólar-cabo

invertido” que contava com a participação do colaborador ALESSANDRO LABER e dos

doleiros “JUCA”, TONY” e EDWARD PENN.

Nota-se  a  preocupação  de  ambos  acerca  das  prisões  que  teriam  sido

efetuadas, além do contato com outros investigados:

79 
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/72102/4685309374682277281/publicLink/096ae4f37c5466e8b
a91a5404319e2b1.aac 
80 https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/72103/-
4923317636151836203/publicLink/352c39d51d0fbb0a5266ac072d8e2790.aac 

440/816

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/72103/-4923317636151836203/publicLink/352c39d51d0fbb0a5266ac072d8e2790.aac
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/72103/-4923317636151836203/publicLink/352c39d51d0fbb0a5266ac072d8e2790.aac
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/72102/4685309374682277281/publicLink/096ae4f37c5466e8ba91a5404319e2b1.aac
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/72102/4685309374682277281/publicLink/096ae4f37c5466e8ba91a5404319e2b1.aac


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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Data / Hora 13/04/2018 / 11:31:27
Alvo / Telefone CINTHIA / (21) 97236-8021
Interlocutor / Telefone Marcelo Rezinski / (21) 35288600

Degravação
MARCELO FALA QUE PRENDERAM A FERNANDA E GABRIEL DA GRADUAL E
OLABER. CINTHIA QUESTIONA SE ELE ESTÁ EM MIAMI E MARCELO REAFIRMA
QUE  ELE  FOI  PRESO  ONTEM,  COM  ENVOLVIMENTO  NO  ESQUEMA  DO
MACHADO  JUNTO  COM  O  ZECA OLIVEIRA CARECA.  MARCELO  DIZ  QUE  O
DADÁ TAMBÉM VAI FICAR UM TEMPO PRESO.

MARCELO- Oi Tuca! 

CINTHIA- E aí?

MARCELO- Pô! Prenderam a Fernanda lá da GRADUAL! Ela e o Gabriel! 

CINTHIA- Sério?

MARCELO- Hum hum

CINTHIA- Que merda hein!

MARCELO- Sabe também quem prenderam também?

CINTHIA- Quem?

MARCELO- Olaber! 

CINTHIA- Sério?

MARCELO- Hum hum! Seríssimo! 

CINTHIA- Ué, mas ele não tá em Miami? A Julana tá em MIami! 

MARCELO- Tá...tá...não! Ele tá preso! Foi preso! 

CINTHIA- Nossa! Que horror! Quando?

MARCELO- Ontem! Tava envolvido naquele esquema lá daquele Artur Machado lá
da...junto com aquele Zeca Oliveira Careca! Tá indo todo mundo preso! 

CINTHIA- Nossa! 

MARCELO- Hum! 

CINTHIA- Daqui a pouco amor, juro! Vai acabar tudo em pizza! Todo mundo vai ser
solto! Só pra fazer...papelão! 

MARCELO- Será?

CINTHIA- Sei lá cara! Do jeito que tá aí! 

MARCELO- Tá...
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CINTHIA- (ininteligível)

MARCELO- Mas tá assando a batatinha dele! 

CINTHIA- Mas eu sou leal amor! Tem muita prova em cima dele! Sei lá! 

MARCELO- (ininteligível) também?

CINTHIA- Hum! 

MARCELO- Sabe quem também vai ficar um tempinho preso?

CINTHIA- Quem?

MARCELO- O Dadá! 

CINTHIA- Tá mas de novo?

MARCELO- De novo não ele nunca foi né cara! 

CINTHIA- Ah não! Quem foi foi a Rô!

MARCELO- Hum hum! 

CINTHIA- Que merda cara! 

MARCELO- É cara! Falei com ele de manhã! 

CINTHIA- Ai amor! Em fim! 

MARCELO- Né?

CINTHIA- Né? É complicado né! 

MARCELO- Vamo lá a gente então! Tem que buscar o mineiro...

(...)

A referência a “DADA” diz respeito a DARIO MESSER e “RO” a ROSANE

MESSER, mulher de DARIO, que já foi presa na Operação Sexta-Feira 13.

Com  efeito,  após  a  quebra  telemática  autorizada  judicialmente  dos

denunciados ROBERTO e MARCELO RZEZINSKI, foi encontrada na agenda telefônica

de MARCELO, que “DADÁ” possui o terminal +595985584777.

Esse mesmo número de telefone consta na agenda de ROBERTO como

pertencente a um usuário chamado de "BONECA".
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Ocorre que, nos arquivos de WhatsApp, salvos no iCloud de ROBERTO,

consta a  seguinte  foto,  associada ao mesmo terminal  (595985584777)81,  que retrata,

portanto, DARIO MESSER, doleiro famoso no Rio de Janeiro, atualmente foragido, e que

é  apontado  pelos  colaboradores  VINICIUS  CLARET e  CLAUDIO  BARBOZA,  como

sendo o mentor do esquema de lavagem de dinheiro montado no Uruguai:

Relevante destacar que no celular de  ROBERTO REZINSKI  apreendido

durante  a  sua  prisão  consta  o  registro  de  uma  chamada  de  DARIO  MESSER

(“BONECA”) às 23h da véspera da deflagração da Operação “Câmbio, Desligo”:

81 A imagem das crianças foi excluída para preservação de suas identidades. 
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O fato de MARCELO RZEZINSKI ter conversado com DARIO MESSER,

que  já  imaginava uma  possível  prisão, inclusive  tendo  ligado  para  ROBERTO

RZEZINSKI  na  véspera  da  deflagração  da  fase  ostensiva  da  Operação  “Câmbio,

Desligo”, corrobora as alegações dos colaboradores, demonstrando o contato entre os

denunciados – e como a organização criminosa permanece ativa e em contato até

os  dias  atuais,  mesmo  com  a  prisão  dos  colaboradores  VINICIUS  CLARET  e

CLAUDIO BARBOZA.
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13  –  DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR  RAUL ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”)

a)  Operações  com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  e VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO (“SEACANAL”)

Em 01/11/2012, 06/06/2014, 11/07/2014 e 13/08/2014,  RAUL ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, a saída para o

exterior, sem autorização legal, por meio de 04 (quatro) operações dólar-cabo, do valor

total de USD 640,828.00 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e oito dólares),

mediante  04  (quatro)  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO

(“SEACANAL”) para contas em bancos no exterior, em nome de offshore, indicada por

RAUL ALBERTO PEGAZZANO,  FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH

(“JL”),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor  correspondente,  no  Brasil

(Conjunto de Fatos 44: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER, de modo consciente e voluntário, em 01/11/2012, 06/06/2014, 11/07/2014 e

13/08/2014, em 04 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de  quantia  em  real  correspondente  a  USD  640,828.00  (seiscentos  e

quarenta mil, oitocentos e vinte e oito dólares), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que
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se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 45: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que, em 01/11/2012, 06/06/2014, 11/07/2014

e 13/08/2014, os doleiros  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO  (“SEACANAL”) fizeram  04  (quatro) transferências

bancárias  para  contas  indicadas  por  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,  FRANCISCO

MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), sendo:

a)  USD 60,400.00 (sessenta mil  e  quatrocentos  dólares)  para  o banco

STANDARD CHARTERED BANK, em nome de HARRY CHAN & CO. LTD;

b)  USD  99,985.00  (noventa  e  nove  mil,  novecentos  e  oitenta  e  cinco

dólares)  para  o  banco  STANDARD  CHARTERED  BANK,  em nome de

CONAIR FAR EAST LIMITED;

c) USD 216,050.00 (duzentos e dezesseis mil e cinquenta dólares) para o

banco  HONG  KONG  AND  SHANGAI  BANKING  CORP,  em  nome  de

HARRY CHAN & CO. LTD; e,

d)  USD  264,393.00  (duzentos  e  sessenta  e  quatro  mil  e  trezentos  e

noventa e três dólares) para o banco STANDARD CHARTERED BANK,

em nome de KAYBEE EXIM PTE LTD.
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Oportuno esclarecer que “SEACANAL” se refere à conta-corrente nº 401

018 424 5 aberta por CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, em 2009, em nome da

empresa  SEABORN  TRADING,  no  Banco  Credit  Corp,  no  Panamá,  para  receber

recursos oriundos da ODEBRECHT.

Consoante  narrado  no  Termo  de  Colaboração  referente  ao  Anexo  46

(autos  n.º  0502689-58.2018.4.02.5101),  um dos  clientes  dos doleiros  era  a  empresa

ODEBRECHT (codinome  “TUTA”), que iniciou suas atividades de câmbio paralelo em

1994,  utilizando-se  nessa época  inicial  da  STREAM TUR,  de  propriedade  da família

MESSER.

A ODEBRECHT (“TUTA”) era uma cliente que só vendia dólares, ou seja,

creditava dólares no exterior para recebimento de reais em espécie no Brasil, para fins

de  pagamento  de  vantagens  ilícitas  a  diversos  agentes  públicos,  dentre  eles  o  ex-

governador SÉRGIO CABRAL:

“(…)  Que os  trabalhos com a empresa ODEBRECHT iniciaram-se,  em
1994; Que o primeiro contato do colaborador com executivos da empresa
se deu com o executivo LUIZ EDUARDO SOARES; Que o colaborador
trabalhava  à  época  na  empresa  STREAM TUR;  Que  à  época,  LUCIA
TAVARES, secretária do Setor de Operações Estruturadas, enviava faxes
para o telefone da STREAM TUR, de propriedade da família MESSER,
com endereços de entrega;  Que o colaborador  possui  em seu sistema
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informatizado a data de 07/08/2000,  como sendo a data de criação do
cliente TUTA; Que TUTA foi o codinome dado à empresa ODEBRECHT;
Que  a  ODEBRECHT  trabalhava  com  a  família  MESSER  e  com  o
colaborador desde antes dessa data, no entanto; Que acredita que essa
data esteja registrada, em razão da mudança de seu computador/sistema
à  época;  Que  o  colaborador  passou  a  ter  mais  proximidade  com  as
operações da ODEBRECHT quando se mudou para o Uruguai em 2003;
Que como teve uma posição mais relevante a partir dessa data pode dar
mais  detalhes  sobre  o  funcionamento  de  toda  a  operação;  Que  a
ODEBRECHT é um cliente que só vendia dólares, isto é, vendia dólares
no exterior para o colaborador para recebimento de reais em espécie no
Brasil;  Que  nessa  época,  em  2003,  LUCIA  TAVARES  passava  ao
colaborador  endereços  no  Brasil  para  os  quais  deveriam ser  feitas  as
entregas de reais após a liquidações de dólar cabo; Que o contato com
LUCIA TAVARES era mais frequente com LUCIA, pois era o mesmo que
cuidava  da  parte  de  liquidação  em  reais;  Que  não  conhecia  LUCIA
pessoalmente, apenas falando com ela ao telefone; Que conhecia LUIZ
EDUARDO  pessoalmente,  já  tendo  se  reunido  com  o  mesmo  muitas
vezes, tanto em São Paulo, quanto no Uruguai, quanto no Rio de Janeiro;
(...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 46
– autos n.º autos n.º 0502689-58.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 70).

“(…) Que ODEBRECHT já era cliente da ANTUR ou STREAM TUR, não
se recordando bem o período em que teve ciência disso, mas tem certeza
que desde a época da STREAM TUR, nos anos 1990, a ODEBRECHT já
era  cliente  da  família  MESSER;  Que  a  relação  com  a  ODEBRECHT
perdurou dos anos 1990 até o início de 2015; Que só cessou a operação
com  a  ODEBRECHT  com  a  prisão  dos  principais  executivos  da
ODEBRECHT;  Que,  como  já  narrado  em  outro  anexo,  o  colaborador,
CLÁUDIO e JAQUES passaram a ter a qualidade de sócio do negócio,
quando DARIO MESSER, ENRICO e CLARK SETON decidem fechar a
empresa  STREAM TUR no  Rio  de  Janeiro  e  transferir  a  operação  de
câmbio ilegal para o Uruguai; Que a partir do ano de 2003, o colaborador e
CLÁUDIO junto com KIKO e JAQUES passam a operar do Uruguai as
contas relacionadas a ODEBRECHT; Que o contato com a ODEBRECHT
era  feito  principalmente  com  LUIS  EDUARDO  SOARES;  Que  LÚCIA
TAVARES  era  a  pessoa  que  organizava  a  liquidação;  Que  LUIS
EDUARDO fechava a operação de câmbio com os colaboradores e LÚCIA
indicava onde deveria ser entregue o dinheiro; Que passado algum tempo,
FERNANDO MIGLIACCIO passou a integrar o grupo de operadores da
ODEBRECHT;  Que  a  ODEBRECHT  sempre  demandavam  reais  em
espécie no Brasil,  solicitando a entrega nas cidades do Rio de Janeiro,
São  Paulo,  Brasília,  Belo  Horizonte,  Porto  Alegre  e  Salvador;  Que
CLAUDIO era a pessoa responsável pela liquidação dos reais no Brasil,
razão  pela  qual  tem  mais  informações  sobre  essa  operação;  Que
ODEBRECHT, para conseguir os reais no Brasil, realizava transferências
bancárias para as contas indicadas pelos colaboradores de clientes que
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compraram dólares no mercado paralelo; Que portanto, a ODEBRECHT
vendia dólares para os colaboradores; (…) (VINICIUS CLARET - Termo de
colaboração  referente  ao  Anexo  46  –  autos  n.º  autos  n.º  0502689-
58.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 70).

Para  operacionalizar  a  transferência  de  recursos  para  as  contas  de

CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, a ODEBRECHT orientou os colaboradores a

abrirem contas bancárias nos mesmos bancos que a empresa possuía contas, porque as

transferências entre contas de um mesmo banco não costumam ser submetidas a alto

nível de exigência.

Dessa forma, foram abertas contas por CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS

CLARET  especificamente para atender  aos  interesses da ODEBRECHT,  sendo  uma

delas  em  nome  da  SEABORN  TRADING,  no  Banco  Credit  Corp,  no  Panamá,  que

recebeu o nome de “SEACANAL” nos sistemas de controle dos doleiros e movimentou

USD 104,000,000.00 no período de 2011 a 2015:

“(…)  Que a ODEBRECHT possuía várias contas no exterior e pedia ao
colaborador  que  abrisse  contas  nos  mesmos  bancos  dela;  Que  a
transferência  entre  contas  no  mesmo  banco  diminui  as  exigências  de
compliance;  (…)  Que  a  segunda  conta  da  ODEBRECHT  no  sistema
operacional do colaborador se chama SEACANAL; Que para receber os
recursos da citada conta o colaborador abriu conta em nome da empresa
SEABORN TRADING, no Banco Credit Corp, no Panama, conta corrente
nº 401 018 424 5; Que essa conta foi aberta em 2009; Que o colaborador
só  tem  registros  de  movimentação  de  2011  a  2015  e  nesse  período
recebeu na citada conta USD 104.000.000,00; (...)” (CLAUDIO BARBOZA
-  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  46  –  autos  n.º  autos  n.º
0502689-58.2018.4.02.5101 - DOC. N.º 70).

“(…) Que para fazer essa operação, a ODEBRECHT ofereceu a abertura
de conta no exterior  para os colaboradores;  Que a conta foi  aberta no
CREDICORP, no Panamá, e viabilizou a transferência interna de dólares
da Odebrecht para os colaboradores; Que essa transferência interna no
mesmo  Banco  era  uma  forma  de  evitar  que  o  compliance  do  banco
identificasse  suspeitas  de  transações  ilegais;  Que  as  contas  dos
colaboradores  no  CREDITCORP  era  SEABORN  TRADING  INC  e
BILTMORE ASSOCIATES CORP; (...); Que a conta SEABORN no banco
CREDICORP  era  registrada  nos  sistemas  ST  e  Bankdrop  como
SEACANAL;  (...)  Que  os  colaboradores  compraram  dólares  da
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ODEBRECHT  pela  conta  SEABORN  no  valor  aproximado  de
US$104.000.000,00;  (...)”  (VINICIUS  CLARET -  Termo  de  colaboração
referente ao Anexo 46 – autos n.º  autos n.º 0502689-58.2018.4.02.5101
DOC. N.º 70).

Conforme  revelado  pelo  colaborador  VINICIUS  VEIGA  BORIN,  que

trabalhava  como  agente  do  mercado  financeiro  e  responsável  pelos  bancos  Antígua

Overseas Bank (AOB) e Meinl Bank (Antígua), onde a ODEBRECHT possuía contas, as

ordens de pagamentos eram transmitidas por intermédio dos sistemas “MyWebDay”82 e

“Drousys”83, que funcionavam com codinomes e senhas pessoais.

Por  meio  do  Termo  de  Colaboração  n.º  01  (DOC.  N.º  15),  cujo  o

compartilhamento foi autorizado pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba nos autos

n.º 5018036-75.2018.4.04.7000/PR, VINICIUS VEIGA BORIN84 afirmou que,  dentre os

responsáveis por fazer as entregas de dinheiro em espécie no Brasil para a construtora,

estava JUCA (VINICIUS CLARET), corroborando, portanto, as alegações dos doleiros:

“(…)  Que  TACLA  também  fazia  transferência  para  uma  pessoa  cujo
apelido era “JUCA”, brasileiro residente em Montevidéu, também com a
finalidade  de  “fazer  dinheiro”  no  Brasil;  Que  o  nome  de  JUCA  era
VINICIUS,  mas cujo sobrenome não se recorda;  Que JUCA já teve as
seguintes  contas  no  Meinl  Bank:  Meriwther  Trading  Inc,  Westside
Consulting  Inc.  e  a  Chama  Leon,  todos  constando  terceiros  como
procurador e beneficiário; Que o depoente já esteve uma vez no escritório
de JUCA em Montevidéu, que é uma casa de câmbio; Que não sabe como
JUCA fazia dinheiro no Brasil; Que além dessas pessoas mencionadas, o
depoente  acredita  que  havia  outras  pessoas  que  faziam dinheiro  para
TACLA, (...)”

As transferências  acima reproduzidas foram custeadas pelo  registro  do

correspondente saldo no Brasil para “SEACANAL” conforme é demonstrado pelo extrato

ST (DOC.  N.º  08):  em  01/11/2012,  a  conta  destinada  a  receber  recursos  da

ODEBRECHT para geração de reais no Brasil mantinha um débito de USD 142,053.69

(cento e quarenta e dois mil, cinquenta e três dólares e sessenta e nove centavos) com o

82 Alimentação e controle dos dados financeiros relativos à contabilidade paralela.
83 Comunicação entre os envolvidos nas transações.
84 Acordo de Colaboração homologado pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba nos autos nº
5029481-61.2016.404.7000.
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banco  paralelo  operacionalizado  por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS.  Neste  dia,  CLÁUDIO e

VINÍCIUS  realizam  transferência  bancária  de USD  60,400.00  (sessenta  mil  e

quatrocentos dólares) no exterior em conta indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”).

Assim,  “SEACANAL” abate o seu débito e,  após outras operações de

crédito  e  débito,  fechou  o  dia  com  um  saldo  devedor  que  totalizou  USD  72,086.64

(setenta e dois mil, oitenta e seis dólares e sessenta e quatro centavos):

Em  06/06/2014,  CLÁUDIO e  VINÍCIUS realizam  nova  transferência  da

conta  da  ODEBRECHT  (“SEACANAL”) para conta  no  exterior  indicada  por  RAUL

ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) no

valor  de USD 99,985.00 (noventa e nove mil,  novecentos e oitenta e cinco dólares),

sendo abatido tal valor daquele que eles já deviam ao banco paralelo.  O Sistema ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

No dia 11/07/2014, CLÁUDIO e VINÍCIUS realizam outra transferência da

conta  da  ODEBRECHT  (“SEACANAL”) para conta  no  exterior  indicada  por  RAUL
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ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) no

valor de USD 216,050.00 (duzentos e dezesseis mil e cinquenta dólares).

Neste dia,  a conta “SEACANAL” tinha um débito de USD 2,888,303.77

(dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e três dólares e setenta e sete

centavos),  que,  após outras operações,  foi  abatido,  encerrando o dia  com um saldo

devedor que totalizou USD 2,381,742.88 (dois milhões,  trezentos e oitenta e um mil,

setecentos e quarenta e dois dólares e oitenta e oito centavos). O Sistema ST demonstra

a contabilidade (DOC. N.º 08):

Finalmente,  em  13/08/2014,  CLÁUDIO e  VINÍCIUS realizam  outra

transferência da conta da ODEBRECHT (“SEACANAL”) para conta no exterior indicada

por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH

(“JL”) no valor USD 264,393.00 (duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e noventa

e três dólares), sendo abatido tal valor daquele que eles já deviam ao banco paralelo. O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por  sua  vez, o  extrato  ST  de  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO  MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) (DOC.  N.º  08) registra  o

recebimento  das  quatro  transferências  feitas  por  “SEACANAL”:  a)  USD  60,400.00

(sessenta mil e quatrocentos dólares), em 01/11/2012; b) USD 99,985.00 (noventa e nove
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mil, novecentos e oitenta e cinco dólares), em 06/06/2014; c) USD 216,050.00 (duzentos

e dezesseis mil e cinquenta dólares), em 11/07/2014 e d) USD 264,393.00 (duzentos e

sessenta e quatro mil e trezentos e noventa e três dólares), em 13/08/2014.

Tais  transferências  foram  abatidas  do  crédito  que  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) possuíam nas

aludidas datas junto ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC.

N.º 08):

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) foi viabilizado

pelo auxílio determinante de CLÁUDIO e VINÍCIUS que realizam transferências da conta

da  ODEBRECHT  (“SEACANAL”)  no  valor  total  de  USD  640,828.00  (seiscentos  e

quarenta mil, oitocentos e vinte e oito dólares) e receberam o correspondente crédito no

Brasil. 

454/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Relembre-se,  por  oportuno,  que  o  colaborador  CELSO  REINALDO

RAMOS JÚNIOR85 informou que se utilizou do doleiro JUAN LUIS BERTRAN (preso na

Operação “Mãos à Obra”) para realizar diversas operações de dólar-cabo e dólar-cabo

invertido no seu interesse e do  ex-Secretário Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO

DA SILVA.

Com efeito, a  pedido de CELSO RAMOS JÚNIOR, o doleiro  JUAN LUIS

BERTRAN, com o auxílio de RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e

JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”),  idealizou um esquema de lavagem de capitais com a

criação uma offshore com sede no Panamá para viabilizar a remessa e manutenção no

exterior de recursos de propina recebidos por ALEXANDRE PINTO.

A partir  dos  depoimentos  prestados  pelo  colaborador  e  das  provas  de

corroboração  apresentadas,  verificou-se  que  JUAN  LUIS  BERTRAN  BITLLONCH

realizou diversas operações de dólar-cabo em favor dos integrantes da ORCRIM, com

inúmeras remessas clandestinas de recursos ao exterior, utilizando-se de uma série de

técnicas para dissimular a origem espúria dos valores,  tais como contratos fictícios e

utilização de contas de terceiros, passando por um sofisticado esquema de lavagem de

capitais e movimentações financeiras sequenciais e fracionadas envolvendo  empresas

de “fachada” por ele constituídas, de modo a dificultar o rastreamento do dinheiro.

Assim, JUAN LUIS BERTRAN BITLLONCH se utilizou de contas sob sua

administração  para  receber  quantias  em  dólar  no  exterior  transferidas  por  CELSO

JÚNIOR, e posteriormente entregar, por meio de seus funcionários, o valor equivalente –

deduzida a comissão cobrada – em reais no Brasil,  para que essas quantias fossem

utilizadas pelas empreiteiras para finalidades diversas, dentre as quais o pagamento de

propina solicitada por agentes públicos. No mesmo sentido, tais operações permitiram

também  a  disponibilização  de  dinheiro  em  espécie  no  Brasil  para  que  o  próprio

85 Acordo de Colaboração homologado por esse d. Juízo nos autos n.º 0506620-06.2017.4.02.5101.
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colaborador pudesse efetuar os pagamentos de propinas devidas por ele aos agentes

públicos municipais.

Como  prova  de  corroboração,  CELSO  JÚNIOR  apresentou  SWIFTs

detalhados das operações feitas em benefício de contas administradas por JUAN LUIS

BERTRAN  BITLLONCH  (DOC.  N.º  26), sendo  que,  dentre  elas,  se  encontram

exatamente as contas das empresas HARRY CHAN & CO LTD e  CONAIR FAR EAST

LIMITED favorecidas nas operações de dólar cabo acima destacadas.

A propósito, reproduz-se os seguintes SWIFTs realizados de sua empresa

BYNKELOR,  de  CELSO  JÚNIOR,  para  as  empresas  HARRY  CHAN  &  CO  LTD  e

CONAIR FAR EAST LIMITED:
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 01/11/2012, 06/06/2014,

11/07/2014 e  13/08/2014, RAUL ALBERTO PEGAZZANO,  FRANCISCO MELGAR e

JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) promoveram, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO  e DARIO MESSER, a

saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 640,828.00 (seiscentos e quarenta

mil, oitocentos e vinte e oito dólares), mediante 04 (quatro) transferências bancárias, bem

como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por 04 (quatro) vezes, na
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forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.

b)  Operações  com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  e VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO (“MERI2”)

Em 27/05/2014,  RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e

cinquenta e nove dólares),  mediante 01 (uma) transferência bancária,  proveniente de

conta  controlada  por  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  e  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO (“MERI2”) para conta em banco no exterior, em nome de

offshore, indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN

LUIS BITLLONCH (“JL”), mediante a compensação de crédito de valor correspondente,

no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  46:Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER, de modo consciente e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD  32,159.00  (trinta  e  dois  mil,  cento  e  cinquenta  e  nove  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 47: Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que, em 27/05/2014, os doleiros  CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA  e  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO

(“MERI2”) fizeram 01 (uma) transferência bancária de USD 32,159.00 (trinta e dois mil,

cento  e  cinquenta  e  nove  dólares)  para  conta  indicada  por  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO,  FRANCISCO  MELGAR  e JUAN LUIS  BITLLONCH (“JL”) no  banco

HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP, em nome de HARRY CHAN & CO. LTD:

Consoante  narrado  no  Termo  de  Colaboração  referente  ao  Anexo  46

(autos n.º 0502689-58.2018.4.02.5101), foram abertas contas por CLAUDIO BARBOZA

e  VINICIUS CLARET  especificamente para atender  aos interesses da ODEBRECHT,

sendo uma delas em nome da MERIWETHER TRADING INC, no Banco Meinl Bank, em

Viena, IBAN  AT571924000400485744, nº da conta: 400 485 744 e sub-conta de nº 244

015,  que  recebeu  o  nome  de  “MERI2” nos  sistemas  de  controle  dos  doleiros  e

movimentou USD 168.000.000,00 no período de 2011 a 2015:

“(…)  Que a ODEBRECHT possuía várias contas no exterior e pedia ao
colaborador  que  abrisse  contas  nos  mesmos  bancos  dela;  Que  a
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transferência  entre  contas  no  mesmo  banco  diminui  as  exigências  de
compliance;  Que  quando  a  ODEBRECHT  enviava  os  recursos  ao
colaborador, esses recursos eram registrados sob a conta MARI2, aberta
pelo colaborador em seu sistema interno ST; Que os recursos depositados
pela ODEBRECHT no exterior eram feitos na conta aberta em nome da
empresa MERIWETHER TRADING INC, no Banco Meinl Bank, em Viena,
Áustria;  Que esse  banco era  o  banco principal;  Que o  Meinl  Bank  da
Áustria tinha filial em Antígua e Barbuda, no Meinl Bank Antigua; Que o
IBAN da conta é: AT571924000400485744, nº da conta: 400 485 744; Que
há ainda outra  sub-conta de nº  244 015 da mesma conta;  Que nessa
conta o colaborador recebeu USD 168.000.000,00; Que a citada conta foi
aberta em 2010, mas o citado número se refere ao período de 2011 a
2015,  pois  o  seu  sistema  só  possui  registros  de  2011  a  2017  (...)”
(CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 46 –
autos n.º autos n.º 0502689-58.2018.4.02.5101 DOC. N.º 70).

“(…) Que para fazer essa operação, a ODEBRECHT ofereceu a abertura
de conta no exterior  para os colaboradores;  Que a conta foi  aberta no
CREDICORP, no Panamá, e viabilizou a transferência interna de dólares
da Odebrecht para os colaboradores; Que essa transferência interna no
mesmo  Banco  era  uma  forma  de  evitar  que  o  compliance  do  banco
identificasse  suspeitas  de  transações  ilegais;  (...);  Que  além  dessas
contas, os colaboradores abriram contas no Meinl Bank, Antígua, de nome
MERIWETHER  TRANDING  INC.  pois  a  ODEBRECHT  tinha  conta  no
mesmo  banco;  Que  em  contrapartida  dos  dólares  recebidos  nessas
contas,  os  colaboradores  viabilizavam  reais  no  Brasil  para  a
ODEBRECHT; Que o lucro da operação se dava no spread entre o valor
comprado da ODEBRECHT e o valor de venda aos demais clientes; (...)
Que em relação a conta MERIWETHER foi comprado da ODEBRECHT o
valor  de  US$168.000.000,00;  Que  a  conta  MERIWETHER  do  MEINL
BANK nos sistemas ST e Bankdrop era chamada MERI2, no período de
2010 a 2015; (...)”  (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente
ao Anexo 46 – autos n.º  autos n.º 0502689-58.2018.4.02.5101 DOC. N.º
70).

Essa transferência foi custeada pelo registro do correspondente saldo no

Brasil  para  “MERI2” conforme  é  demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08):  em

27/05/2014,  a conta destinada a receber recursos da ODEBRECHT para geração de

reais no Brasil mantinha um débito de USD 174,928.58 (cento e setenta e quatro mil,

novecentos  e  vinte  oito  dólares  e  cinquenta  e  oito  centavos) com  o  banco  paralelo

operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. Neste dia, CLÁUDIO e VINÍCIUS realizam

transferência bancária de USD 32,159.00 (trinta e dois mil,  cento e cinquenta e nove
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dólares) no  exterior  em  conta  indicada  por  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”).

Assim,  “MERI2” abate o seu débito e, após outras operações, fechou o

dia com um saldo devedor que totalizou USD 42,819.58 (quarenta e dois mil dólares,

oitocentos e dezenove dólares e cinquenta e oito centavos):

Por  sua  vez, o  extrato  ST  de  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO  MELGAR e JUAN LUIS  BITLLONCH (“JL”)  (DOC.  N.º  08) registra  o

recebimento da transferência feita por  “MERI2”. Tal transferência foi abatida do crédito

que “JL” possuía na mesma data junto ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a

contabilidade(DOC. N.º 08):

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) foi viabilizado

pelo auxílio determinante de CLÁUDIO e VINÍCIUS que realizam transferências da conta

da ODEBRECHT (“MERI2”) no valor total de USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e

cinquenta e nove dólares) e receberam o correspondente crédito no Brasil. 
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Reitera-se  que  a  HARRY  CHAN  &  CO  LTD  é  uma  das contas

administradas por JUAN LUIS BERTRAN BITLLONCH, conforme acima demonstrado.

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  27/05/2014, RAUL

ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”)

promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO  e DARIO  MESSER, a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal, de USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove dólares),

mediante  01  (uma)  transferência  bancária,  bem  como  ocultaram  e  dissimularam  a

origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (“GILÓ”)

Em 09/11/2012,  RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

RAUL  FERNANDO  DAVIES  e  JORGE  DAVIES  (“GILÓ”),  de  modo  consciente  e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação

dólar-cabo, do valor total de USD 59,600.00 (cinquenta e nove mil e seiscentos dólares),

mediante 01 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada por  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”) para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e  JUAN  LUIS  BITLLONCH  (“JL”),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor

correspondente,  no  Brasil   (Conjunto  de  fatos  48:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,
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FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”) de modo consciente

e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem

ilícita,  ocultaram e dissimularam a origem, a natureza,  disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento

e cinquenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.

(Conjunto de fatos 49: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que,  em  09/11/2012,  os  doleiros  RAUL

FERNANDO  DAVIES  e  JORGE  DAVIES  (“GILÓ”) fizeram  01  (uma) transferência

bancária  de  USD 59,600.00  (cinquenta  e  nove  mil  e  seiscentos  dólares)  para  conta

indicada  por  RAUL ALBERTO PEGAZZANO,  FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS

BITLLONCH  (“JL”) no  banco  STANDARD  CHARTERED  BANK  (HONG  KONG)

LIMITED, em nome de HARRY CHAN & CO. LTD:
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Essa transferência foi custeada pelo registro do correspondente saldo no

Brasil  para  “GILÓ” conforme  é  demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08):  em

09/11/2012,  RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES  (“GILÓ”)  mantinham um

débito de USD 122,893.28 (cento e vinte dois mil, oitocentos e noventa três dólares e

vinte oito centavos)  com o banco paralelo operacionalizado por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS.

Neste  dia, RAUL  FERNANDO  DAVIES  e  JORGE  DAVIES  (“GILÓ”)  realizam

transferência bancária de USD 59,600.00 (cinquenta e nove mil e seiscentos dólares) no

exterior em conta indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR

e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”).

Assim, “GILÓ” abate o seu débito e, após outras operações, fechou o dia

com um saldo devedor que totalizou USD 28,423.28 (vinte oito mil, quatrocentos e vinte

três dólares e vinte oito centavos):

Por  sua  vez, o  extrato  ST  de  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO  MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”)  (DOC.  N.º  08) registra  o

recebimento da transferência feita por  “GILÓ”.  Tal transferência foi abatida do crédito

que “JL” possuía na mesma data junto ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a

contabilidade (DOC. N.º 08):
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Nota-se que, neste mesmo dia, há primeiro uma venda de USD 97,087.38

(noventa e sete mil, oitenta e sete dólares e trinta e oito centavos) pelo banco para “JL”,

o que gera ao cliente o débito em reais na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

A liquidação ocorre logo em seguida com a entrega da aludida quantia por

“JL” ao cliente “LORD”, zerando o débito em questão.

Essa venda  é seguida  da efetiva  transferência  dos dólares  (Tr  US) de

“GILÓ” para “JL”, que é utilizado para abater crédito.

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) foi viabilizado

pelo auxílio determinante de  RAUL FERNANDO DAVIES  e  JORGE DAVIES  (“GILÓ”)

que realizam transferência no valor  total  de  USD 59,600.00 (cinquenta  e nove mil  e

seiscentos dólares) e receberam o correspondente crédito no Brasil. 

Reitera-se  que  a  HARRY  CHAN  &  CO  LTD  é  uma  das contas

administradas por JUAN LUIS BERTRAN BITLLONCH, conforme acima demonstrado.

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  09/11/2012, RAUL

ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”)

promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE

DAVIES  (“GILÓ”), a saída para o exterior,  sem autorização legal,  de  USD 59,600.00

(cinquenta e nove mil e seiscentos dólares), mediante 01 (uma) transferência bancária,

bem  como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de
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divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime

de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

d) Operações com CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”)

Em  22/03/2013  e  15/04/2013,  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), promoveram, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER e  CLÁUDIO  SÁ  GARCIA  DE  FREITAS  (“PAPAIA”), de  modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 02

(duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 285,000.00 (duzentos e oitenta e

cinco mil dólares),  mediante 02 (duas) transferências bancárias, provenientes de conta

controlada por CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”) para contas em banco

no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), mediante a compensação de

crédito de valor correspondente, no Brasil  (Conjunto de fatos 50:  Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO,

FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e  CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”), de modo consciente e

voluntário,  em 22/03/2013 e 15/04/2013,  em 02 (duas) oportunidades distintas,  tendo

como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

285,000.00 (duzentos e oitenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos

em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores

que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no
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delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 51: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 22/03/2013 e 15/04/2013, o doleiro

CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”) fez 02 (duas) transferências bancárias

para contas indicadas por  RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR  e

JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), sendo uma de USD 135,000.00 (cento e trinta e cinco

mil dólares) para o banco LANDOLT ET CIE SA, em nome de BIDZY MANAGEMENT

INC., e outra de USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares) para o banco CBH

COMPAGNIE  BANCAIRE  HELVETIQUE  SA,  em  nome  de  J.  A.  COMERCIO  DE

GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICIOS LTD:

468/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para “PAPAIA” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08):

em 22/03/2013, CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”) mantinha um débito de

USD  135,000.00  (cento  e  trinta  e  cinco  mil  dólares)  com  o  banco  paralelo

operacionalizado  por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS.  Neste  dia, CLÁUDIO  SÁ  GARCIA DE

FREITAS (“PAPAIA”) realiza a transferência bancária do aludido valor no exterior em

conta indicada por  RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR  e JUAN

LUIS BITLLONCH (“JL”).

Assim, “PAPAIA” abate totalmente seu débito:

Oportuno destacar que o débito USD 135,000.00 (cento e trinta e cinco mil

dólares)  que  “PAPAIA”  possuía  em 22/03/2013  era  originário  de  duas operações  de

compra de dólares feita pelo banco no dia 20/03/2013 nos valores de USD 100,000.00

(cem mil dólares) e USD 35,000.00 (trinta e cinco mil dólares), que geraram créditos em
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reais para o doleiro no montante de R$ 272.700,00 (duzentos e setenta e dois mil  e

setecentos reais). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

A liquidação do valor de R$ 272.700,00 (duzentos e setenta e dois mil e

setecentos reais) ocorreu em 25/03/2013 com recursos que se encontravam na TRANS-

EXPERT (“CUSEXPEINS”):

No  dia  15/04/2013,  CLÁUDIO  SÁ  GARCIA DE  FREITAS  (“PAPAIA”)

realiza  outra  transferência  para conta  no  exterior  indicada  por  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) no valor de

USD 150,000.00 (cento  e  cinquenta  mil  dólares),  abatendo  o  débito  que  possuía.  O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Da análise do extrato acima, verifica-se que, nesse mesmo dia, antes há

uma compra de USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares) pelo banco, o que gerou

um crédito de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) para “PAPAIA” e um débito da

quantia em dólar.

Dessa forma, com a transferência dos recursos por “JL” (Tr Us), o débito

em dólar é quitado.
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A liquidação do valor de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) ocorre

nos dias 18/04/2013 e 22/04/2013 com entregas dos valores de R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais) e R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) a  CLÁUDIO,

respectivamente:

De  acordo  com  CLAUDIO BARBOZA,  “PRETA”  é  o  codinome  da  sua

funcionária  RUTH DE JESUS KHU e “CUSEXPEINS”  significa  que o  recurso  estava

custodiado na TRANS-EXPERT.

Por  sua  vez, o  extrato  ST  de  RAUL  ALBERTO  PEGAZZANO,

FRANCISCO  MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”)  (DOC.  N.º  08) registra  o

recebimento das duas transferências feitas por “PAPAIA”: a)  USD 135,000.00 (cento e

trinta e cinco mil dólares), em 22/03/2013, e b) USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil

dólares), em  15/04/2013.

Tais  transferências  foram  abatidas  do  crédito  que  RAUL  ALBERTO

PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) possuíam nas

aludidas datas junto ao banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC.

N.º 08):
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A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de  CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”), o qual depositou a

quantia  total  de USD 285,000.00 (duzentos  e oitenta e  cinco mil  dólares)  e recebeu

montante em reais no Brasil.

No que se refere à transferência de USD 150,000.00 (cento e cinquenta

mil  dólares),  em 15/04/2013,  comprovou-se o recebimento da quantia  equivalente  no

Brasil, no valor de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), em operações ocorridas

nos dias 18/04/2013 e 22/04/2013.

Quanto  à  transferência  de  USD 135,000.00  (cento  e  trinta  e  cinco  mil

dólares), em 22/03/2013, o valor é compensado da quantia que o doleiro devia ao banco

paralelo  em virtude da compra de dólares feita no dia 20/03/2013 nos valores de USD

100,000.00 (cem mil dólares) e USD 35,000.00 (trinta e cinco mil dólares).

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 22/03/2013 e 15/04/2013,

RAUL ALBERTO PEGAZZANO,  FRANCISCO MELGAR  e JUAN LUIS BITLLONCH

(“JL”) promoveram,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE

FREITAS  (“PAPAIA”), a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD

285,000.00 (duzentos e oitenta e cinco mil dólares) mediante 02 (duas) transferências

bancárias,  bem como ocultaram e dissimularam a origem,  localização,  disposição de

valores  provenientes  de  infração  penal,  estando  assim todos  incursos  por  02  (duas)

vezes,  na forma do artigo 71,  no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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14 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR  HENRIQUE JOSÉ

CHUEKE E WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) 

a) Operações com WU-YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA)

 

Em  27/01/2016,  25/04/2016,  04/05/2016,  21/07/2016,  11/11/2016  e

19/12/2016,  WU YU SHENG (MOLLEJA/  PAULO CHINA) promoveu,  com auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER,  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e  WANDER  BERGMANN  VIANNA

(KALUF),  de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal,  por  meio  de 6 (seis)  operações dólar-cabo,  do valor  total  de  USD 855.500,00

(oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos dólares), com 6 (seis) transferências

bancárias  provenientes  de  contas  controladas  por  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e

WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) para contas em banco no exterior, em nome

de  offshore,  indicadas  por  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/  PAULO  CHINA),  mediante

crédito de valor correspondente à transação em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 52:

Evasão de divisas /  Art.  22,  parágrafo único,  primeira parte,  da Lei  7.492/86 do

Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/

PAULO  CHINA),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e

WANDER  BERGMANN  VIANNA  (KALUF), de  modo  consciente  e  voluntário,  em

27/01/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 21/07/2016, 11/11/2016 e 19/12/2016, tendo como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de sua origem ilícita,  em 6 (seis) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD 855.500,00  (oitocentos  e  cinquenta  e  cinco  mil  e  quinhentos

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita
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para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos 53: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 27/01/2016, 25/04/2016, 04/05/2016,

21/07/2016,  11/11/2016  e  19/12/2016,  os  doleiros  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e

WANDER  BERGMANN  VIANNA (KALUF) fizeram  transferências  bancárias  de  USD

100.000,00, USD 150.000,00, USD 95.500,00, USD 100.000,00, USD 100.000,00 e USD

310.000,00 para contas indicadas pelo doleiro de codinome MOLLEJA (que se refere a

WU  YU  SHENG),  no  HANG  SENG  BANK,  em  nome  das  offshore  ALL  TEAM

ENTERPRISE LIMITED e PRIME CHEER LIMITED:
1

2
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6

Essas  transferências  de  USD  100.000,00,  USD  150.000,00,  USD

95.500,00, USD 100.000,00, USD 100.000,00 e USD 310.000,00 para  WU YU SHENG

(MOLLEJA/  PAULO CHINA) foram registradas no Sistema ST de  HENRIQUE JOSÉ

CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) da seguinte forma (DOC. N.º 08):
1

2

3

478/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

4

5

6

Veja-se que pouco antes, depois ou no mesmo dia em que  HENRIQUE

JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) fazem transferências para

as contas de  WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA), eles fazem operações de

compra  de  reais,  ou  seja,  eles  recebem  reais  no  Brasil  em  troca  dos  dólares  que

transferem para o exterior.

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  WU  YU  SHENG

(MOLLEJA/  PAULO CHINA) foi  viabilizado  pelo  auxílio  determinante  de  HENRIQUE

JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF), os quais depositaram as

quantias de USD 100.000,00, USD 150.000,00, USD 95.500,00, USD 100.000,00, USD

100.000,00 e USD 310.000,00, receberam os créditos correspondentes aos valore das

transações  e,  em  seguida,  compraram  reais  no  Brasil.  As  operações  também  se
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encontram registradas na conta de  WU YU SHENG (MOLLEJA/  PAULO CHINA)  no

Sistema ST (DOC. N.º 08):

1

2

3

4

5

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 27/01/2016, 25/04/2016,

04/05/2016, 21/07/2016, 11/11/2016 e 19/12/2016, WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO

CHINA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e

WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF),  de modo consciente e voluntário,  a  saída

para o exterior, sem autorização legal,  por meio de 6 (seis) operações dólar-cabo, do

valor total de USD 855.500,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos dólares),

mediante  6  (seis)  transferências  bancárias,  bem  como  ocultaram  e  dissimularam  a

origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71, do Código Penal, e no crime de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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b) Operações com RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ)86

Em 14/04/2014,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN

(KALUF) promoveram, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  RENATO  E  MARCELO

CHEBAR  (CURIÓ),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor de USD 242.900,00

(duzentos e quarenta e dois mil e novecentos dólares), com uma transferência bancária,

proveniente de conta controlada por  RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ),  para

conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  HENRIQUE  JOSÉ

CHUEKE  E  WANDER  BERGMANN (KALUF),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de fatos 54: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E

WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  RENATO  E

MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2014, tendo

como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

242.900,00 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 55: Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98).

86Saliente-se que RENATO HASSON CHEBAR e MARCELO HASSON CHEBAR já foram denunciados por
dezenas de crimes de evasão de divisas. Apesar da denúncia pelos crimes de evasão de divisas não se
relacionar  à  conta  IBIKO  CONSULTING  S.A.,  o  Ministério  Público  Federal  avaliará,  oportunamente,  a
necessidade de propositura de nova ação penal pelo cometimento do mesmo delito. 
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Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em 14/04/2014 os  irmãos  CHEBAR

fizeram uma transferência bancária para conta indicada pelos doleiros HENRIQUE JOSÉ

CHUEKE E WANDER BERGMANN (KALUF), no valor de USD 242.900,00 (duzentos e

quarenta  e  dois  mil  e  novecentos  dólares) no  PKB  PRIVATBANK  AG  em  nome da

offshore IBIKO CONSULTING S.A., conforme a seguir: 

Essa transferência de USD 242.900,00 para HENRIQUE JOSÉ CHUEKE

E WANDER BERGMANN (KALUF) foi custeada pelo correspondente crédito de valores

para alimentar a “conta” dos irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) no “banco

paralelo  operado por  CLAUDIO e  VINICIUS e  ficaram registradas no Sistema ST  de

KALUF da seguinte forma (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), que depositaram a quantia

de USD 242.900,00 através das transferências (Tr US) para HENRIQUE JOSÉ CHUEKE

E WANDER BERGMANN (KALUF) e receberam o crédito correspondente ao valor da

transação em sua “conta”. A operação também se encontra registrada nas contas de

MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Veja-se que pouco antes de  MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ)

fazer  a  transferência  para  a  conta  de  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  E  WANDER

BERGMANN (KALUF), eles fazem operação de compra de reais, ou seja, eles recebem

reais no Brasil em troca dos dólares que transferem para o exterior.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em  14/04/2014  HENRIQUE

JOSÉ  CHUEKE  E  WANDER  BERGMANN (KALUF)  promoveram,  com  auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER,  MARCELO e  RENATO  CHEBAR (CURIÓ),  de  modo consciente  e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal,  por meio de uma operação

dólar-cabo, do valor total de USD 242.900,00, mediante uma transferência bancária, bem

como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de
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divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime

de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações com HENRI JOSEPH TABET (“FOFINHO”)

Em 16/12/2016,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN

(KALUF) promoveram, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER E  HENRI  JOSEPH TABET

(“FOFINHO”), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização

legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor de USD 86.325,00 (oitenta e seis

mil trezentos e vinte e cinco dólares), com uma transferência bancária, proveniente de

conta controlada por  HENRI JOSEPH TABET (“FOFINHO”), para conta em banco no

exterior,  em nome de offshore, indicada por  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER

BERGMANN (KALUF), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de fatos 56: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E

WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER E  HENRI JOSEPH

TABET (“FOFINHO”), de modo consciente e voluntário,  em 16/12/2016,  tendo como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real  correspondente  a USD 86.325,00

(oitenta e seis mil trezentos e vinte e cinco dólares), com a movimentação de recursos

em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores

que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no

delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 57: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98).
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Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 16/12/2016 HENRI JOSEPH TABET

(“FOFINHO”)  fez uma  transferência  bancária  para  conta  indicada  pelos  doleiros

HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  E  WANDER  BERGMANN (KALUF),  no  valor  de  USD

86.325,00 (oitenta e seis mil  trezentos e vinte e cinco dólares) no CHINA GUANGFA

BANK CO., LTD em nome da offshore JIAXIN (HK) CO.,LIMITED., conforme a seguir:   

Essa transferência de USD 86.325,00 para HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E

WANDER BERGMANN (KALUF) foi custeada pelo correspondente crédito de valores

para alimentar a “conta”  de  HENRI JOSEPH TABET (“FOFINHO”) no “banco paralelo

operado por CLAUDIO e VINICIUS e ficaram registradas no Sistema ST de KALUF da

seguinte forma (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  HENRI  JOSEPH TABET (“FOFINHO”),  que depositou a  quantia  de

USD 86.325,00 através das transferências (Tr US) para HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E

WANDER BERGMANN (KALUF) e  receberam o crédito  correspondente  ao valor  da

transação em sua “conta”. A operação também se encontra registrada nas contas de

HENRI JOSEPH TABET (“FOFINHO”) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 20/12/2016 HENRIQUE

JOSÉ  CHUEKE  E  WANDER  BERGMANN  (KALUF)  promoveram,  com  auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER e  HENRI  JOSEPH  TABET  (“FOFINHO”),  de  modo  consciente  e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal,  por meio de uma operação

dólar-cabo, do valor total de USD 86.325,00, mediante uma transferência bancária, bem

como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de

divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime

de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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15 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR  ALBERTO CEZAR

LISNOVETZKY (LEONCIO) 

a) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA)

 

Em  25/07/2016,  11/08/2016,  06/12/2016 e 16/12/2016,  WU YU SHENG

(MOLLEJA/  PAULO  CHINA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e

ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY (LEONCIO),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 7 (sete) operações dólar-cabo,

do valor total de USD 1.931.155,00  (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e

cinquenta e cinco dólares), com 7 (sete) transferências bancárias provenientes de contas

controladas por ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/  PAULO

CHINA),  mediante  crédito  de  valor  correspondente  à  transação  em  reais,  no  Brasil

(Conjunto de fatos nº 58:  Evasão de divisas /  Art.  22,  parágrafo único,  primeira

parte, da Lei 7.492/86 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/

PAULO  CHINA),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER e  ALBERTO  CEZAR

LISNOVETZKY  (LEONCIO), de  modo  consciente  e  voluntário,  em  25/07/2016,

11/08/2016,  06/12/2016  e  16/12/2016,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em sete

oportunidades  distintas,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.931.155,00

(um milhão novecentos  e trinta e um mil  cento e  cinquenta  e cinco dólares),  com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  nº  59:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 25/07/2016, 11/08/2016, 06/12/2016

e  16/12/2016, o  doleiro  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY (LEONCIO) fez  7  (sete)

transferências bancárias de USD 395.000,00, USD 177.540,00, USD 321.455,00, USD

187.160,00, USD 251.100,00, USD 348.900 e USD 250.000,00 para conta indicada pelo

doleiro de codinome  MOLLEJA (que se refere a  WU YU SHENG),  no HANG SENG

BANK, em nome da offshore PRIME CHEER LIMITED:
1

2
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Essas  transferências  de  USD  395.000,00,  USD  177.540,00,  USD

321.455,00, USD 187.160,00,  USD 251.100,00, USD 348.900 e USD 250.000,00 para

WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/  PAULO  CHINA) foram  registradas  no  Sistema  ST de

ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) da seguinte forma (DOC. N.º 08):

1

2
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3

4

5

Veja-se que pouco antes,  depois  ou no mesmo dia em que  ALBERTO

CEZAR  LISNOVETZKY  (LEONCIO) faz  transferências  para  as  contas  de  WU  YU

SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA), ele faz operações de compra de reais, ou seja, ele

recebe reais no Brasil em troca dos dólares que transfere para o exterior.

O  efetivo  recebimento  de  recursos  no  exterior  por  WU  YU  SHENG

(MOLLEJA/  PAULO  CHINA) foi  viabilizado  pelo  auxílio  determinante  de  ALBERTO

CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO), o qual depositou as quantias de USD 395.000,00,

USD 177.540,00, USD 321.455,00, USD 187.160,00,  USD 251.100,00, USD 348.900 e

USD 250.000,00 e recebeu os créditos correspondentes ao valor das transações e, em
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seguida, comprou reais no Brasil.  As operações também se encontram registradas na

conta de WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA) no Sistema ST (DOC. N.º 08):
1

2

3

4

5

6

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 25/07/2016, 11/08/2016,
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06/12/2016 e 16/12/2016, WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA) promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER e  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY  (LEONCIO),  de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

7  (sete)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD  1.931.155,00  (um  milhão

novecentos  e  trinta  e  um mil  cento  e  cinquenta  e  cinco  dólares),  mediante  7  (sete)

transferências  bancárias,  bem como ocultaram e dissimularam a origem,  localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no

crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, na forma do artigo 71, do Código Penal, e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ)87

Em  10/12/2013  os  irmãos  MARCELO  e  RENATO  CHEBAR (CURIÓ),

promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY

(LEONCIO), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização

legal,  por  meio  de  uma operação  dólar-cabo,  do  valor  de  USD 140.285,24,(cento  e

quarenta mil  duzentos e oitenta e cinco dólares e vinte e quatro centavos) com uma

transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  ALBERTO  CEZAR

LISNOVETZKY (LEONCIO),  para conta em banco no exterior,  em nome de offshore,

indicada por  MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ),  mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de fatos nº 60: Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) de modo

87Os  irmãos  CHEBAR  já  foram  denunciados  pelo  crime  de  evasão  de  divisas  relacionados  à  conta
Winchester.
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consciente  e  voluntário,  em  10/12/2013,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado  de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 140.285,24,(cento e quarenta mil

duzentos e oitenta e cinco dólares e vinte e quatro centavos), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  nº  61:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é  possível  constatar  que  em 10/12/2013 o  doleiro  ALBERTO

CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) fez uma transferência bancária para conta indicada

pelos doleiros MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), de USD 140.285,24 no BSI SA

em nome da offshore WINCHESTER DEVELOPMENT S.A., conforme a seguir:   
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A transferência de USD 140.285,24 para os irmãos MARCELO e RENATO

CHEBAR (CURIÓ)  foram  custeadas  pelo  correspondente  crédito  de  valores  para

alimentar  a  “conta”  de  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY  (LEONCIO) no  “banco

paralelo  operado por  CLAUDIO e  VINICIUS e  ficaram registradas no Sistema ST  de

CURIÓ da seguinte forma (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY (LEONCIO),  o  qual  depositou  a

quantia  de  USD  140.285,24 através  de  uma  transferência  (Tr  US)  para  os  irmãos

MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) e recebeu o crédito correspondente ao valor

da transação em sua “conta”. A operação também se encontra registrada nas contas de

ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Veja-se  que  em  02/12/2013  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY

(LEONCIO) fez uma compra de R$ 352.500,00, no Brasil,  tendo quitado tal operação

com a transferência de dólares (Tr US) para MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ). 
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Por todo o exposto,  não há dúvidas de que,  em 10/12/2013 os irmãos

MARCELO  e  RENATO  CHEBAR (CURIÓ),  promoveram,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO

MESSER  e  ALBERTO  CEZAR  LISNOVETZKY  (LEONCIO),  de  modo  consciente  e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal,  por meio de uma operação

dólar-cabo, do valor de USD 140.285,24, (cento e quarenta mil duzentos e oitenta e cinco

dólares  e vinte e quatro centavos),  mediante  uma transferência  bancária,  bem como

ocultaram e dissimularam a origem, localização, disposição de valores provenientes de

infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

16 –  DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR OSWALDO PRADO

SANCHES (BARBEAR)

a) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJA)

Em  12/08/2015;  30/09/2015;  19/05/2016;  16/06/2015;  15/04/2016  e

03/11/2015, WU YU SHENG, vulgo  MOLLEJA ou MOLLEJAPEN OU PAULO CHINA,

em co-autoria com CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO e  DARIO MESSER, prestando auxílio a  OSWALDO PRADO, vulgo

BARBEAR, de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  seis  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

730.023,91 (SETECENTOS E TRINTA MIL, VINTE E TRÊS DÓLARES E NOVENTA E

UM CENTAVOS), com cinco transferências bancárias, provenientes de conta controlada

por OSWALDO, para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por WU

YU SHENG, vulgo MOLLEJA, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no

Brasil (Conjunto de fatos nº 62: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG, vulgo MOLLEJA

ou  MOLLEJAPEN ou PAULO  CHINA,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e

OSWALDO PRADO SANCHES, de modo consciente e voluntário, em seis oportunidades

distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

730.023,91 (SETECENTOS E TRINTA MIL, VINTE E TRÊS DÓLARES E NOVENTA E

UM CENTAVOS), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio

de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira

ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto

de fatos nº 63: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 12/08/2015; 30/09/2015; 19/05/2016;

16/06/2015; 15/04/2016 e 03/11/2015, o doleiro  OSWALDO, vulgo  BARBEAR fez seis

transferências bancárias para contas indicadas por WU YU SHENG, vulgo MOLLEJA ou

MOLLEJAPEN OU  PAULO  CHINA,  sendo  uma  de  USD  143.170,00  (CENTO  E

QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA DÓLARES para o HANG SENG BANK

em nome de ALL ENTERPRISES LIMITED; e outra de USD 226.550,00 (DUZENTOS E

VINTE E SEIS MIL,  QUINHENTOS E CINQUENTA DÓLARES) para o HANG SENG

BANK  em nome de ALL ENTERPRISES LIMITED; e outra de USD 20.000,00 (VINTE

MIL DÓLARES) para o HANG SENG BANK em nome de ACE TARGET LIMITED; e outra

de  USD  174.510,00  (CENTO  E  SETENTA E  QUATRO  MIL,  QUINHENTOS  E  DEZ

DÓLARES) para o HANG SENG BANK  em nome de ALL ENTERPRISES LIMITED; e

outra de USD 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL DÓLARES) para o HANG SENG BANK

em  nome  de  ACE  TARGET  LIMITED  e,  ainda,  de  USD  142.793,94  (CENTO  E

QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS DÓLARES E NOVENTA

E QUATRO CENTAVOS) para o HANG SENG BANK em nome de ALL ENTERPRISES

LIMITED:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de WU YU SHENG, vulgo MOLLEJA ou MOLLEJAPEN

OU PAULO CHINA para alimentar a “conta” do doleiro no “banco paralelo” operado por

CLAUDIO e  VINICIUS, que contava em 20/05/2016 com o saldo de 1.311.610,57 (um

milhão, trezentos e onze mil, seiscentos e dez dólares e cinquenta e sete centavos) após

contabilizado  o  depósito  de  BARBEAR  (OSWALDO  PRADO  SANCHES) de  USD

20.000,00 no exterior na operação narrada acima. 
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Em outras palavras, por ter efetivamente pagos em contas no exterior a

quantia  de USD 20.000,00,  OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR) recebeu no

Brasil o montante correspondente em reais. O Sistema ST demonstra a contabilidade:

(DOC. N.º 08):

A  mesma  contabilidade  pode  ser  aferida  nas  operações  anteriores,

mencionadas acima, como se infere dos extratos do ST abaixo transcritos (DOC. N.º 08):
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A operação também se encontra  registrada na conta  de  MOLLEJA no

Sistema ST:

OSWALDO PRADO SANCHES, VULGO BARBEAR

Temos  então  que  VINÍCIUS e  CLÁUDIO,  em  sua  colaboração,

narraram  os  fatos  relativos  a  atuação  da  Cia  Bozano  e  a  atuação  do  denunciado

OSWALDO em sua atividade criminosa de ocultação da internação e remessa de dólares

para o exterior por parte dos denominados.

Assim  narra  VINÍCIUS a  atuação  criminosa  do  preposto  da  Cia

Bozano ltda, OSWALDO:

“Que lidos os termos do seu anexo 21, confirma o seu teor; Que o
grupo  BOZANO era cliente desde a época da ANTUR. nos anos
1990;  Que  pessoa  com  quem  realizavam  a  operação  era
OSWALDO;  Que  o  grupo  BOZANO  era  grande  cliente  do
colaborador; Que desde que o colaborador foi para o Uruguai,  as
negociações prosseguiram; Que BOZANO SIMONSEN é cadastrado
no  sistema  ST  e  Bankdrop  como  BARBEAR;  Que  BARBEAR
decorre do nome da espuma de barbear; Que O grupo BOZANO
sempre vendeu dólares aos colaboradores, atraves de depósitos em
contas bancárias indicadas pelos colaboradores; Que no periodo de
2011 a 2016 o volume total de vendas foi de US$ 15.500.000,00;
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Que  os  colaboradores  entregavam  Reais  no  centro  do  Rio  de
Janeiro; Que na agenda do colaborador constam os endereços de
entrega: 1) Rua Visconde de Ouro Preto. 5, 10 Andar, Centro. RJ e
2)  Rua  02  de  dezembro.  78,  sala  2018.  Catete,  RJ;  Que  quem
realizava a entrega dos valores (liquidação) eram os funcionários do
colaborador; Que OSWALDO mantinha contato com o colaborador
pelo PlDGIN; Que a liquidação dos negócios eram feitas pelo TONY,
portanto,  o  colaborador  não  tem  muita  informação;  Que'a  conta
utilizada para realizar o cabo por parte de OSWALDO era BANCO
MORGAN STANLEY,  agência  Nova  York.  em nome de BOZANO
LTD.; Que os números de telefone cadastrado na agenda são (21)
99650-5213, (21) 3237-9000 e. (21) 99859—6356; Que por algumas
vezes BOZANO solicitou dólar em papel-moeda no Rio de Janeiro, e
foi entregue pelos colaboradores; Que o valor total  desse tipo “de
negócio" foi aproximadamente de US$370.000,00; Que, a entrega do
dólar papel-moeda  se  dava  nos  mesmos  endereços  acima
declinados; “ (DOC. N.º 54)

No mesmo sentido o depoimento de CLÁUDIO:

“QUE lidos os termos do seu anexo 21. confirma o seu teor; Que o
cliente  OSWALDO  PRADO  SANCHES  (672.613.028—72),  de
codinome  BARBEAR,  foi  herdado  da  familia  Messer  e  por  isso
continuou  a  operar  quando  o  Colaborador  mudou—se  para  o
Uruguai,  em 2003; Que era um cliente atendido preferencialmente
por  VINÍCIUS  CLARET;  Que  BARBEAR  é  ligado  ao  BANCO
BOZANO  SIMONSEN,  mas  não  sabe  afirmar  qual  a  posição  de
BARBEAR  na  empresa;  Que  entre  2011.  e  final  de  2015,  0
Colaborador  comprou  dólares  de  BARBEAR  no  exterior  e  fez
entregas de reais, em espécie no Brasil, no total aproximado de US$
15.500.000,00; Que no mesmo período também realizou dólar-cabo,
entregando dólar  em espécie no Rio de Janeiro a BARBEAR, no
montante de US$ 414.000,00; Que nesse período. também entregou
a BARBEAR 32.000,00 e 1.000,00, em espécie; Que tais operações
foram apresentadas via extrato do Sistema ST; Que não identificou a
conta utilizada no exterior para remessa, mas que VINÍCIUS talvez
tenha conhecimento dessa informação; Que o colaborador trabalhou
com BARBEAR até o final de 2015, mas é possível que VlNÍClUS
CLARET tenha seguido trabalhando com ele no ano de 2016: Que
as entregas eram feitas no endereço Rua Visconde de Ouro Preto.
nº  "5.  10º  andar,  Botafogo“,  onde  localiza-se  a  empresa  ClA
BOZANO (42.113.662/0001-18), e na Rua Dois de Dezembro, nº 78,
sala  618,  Catete.  onde  encontra—se  a  empresa  DH4S—18
EMPREENDIMENTOS (16.803.554/0001-67); Que os portadores do
Colaborador  poderão  especificar  em  quais  períodos  as  entregas
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foram  feitas  em  cada  endereço!  Que.  a  forma  de  contato  com
BARBEAR  era  inicialmente  pelo  MSN.  depois  pelo  Pidgin
(salles009@gmail.com); Que os. números de telefone cadastrado na
agenda  são  21  99650—5213,  21  3237—9000  e  21  99859-6356.”
(DOC. N.º 54) 

CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD, empregado de VINÍCIUS e CLÁUDIO, e

aderente da colaboração, era o responsável pelas entregas de dinheiro em espécie para

OSVALDO. Vejamos:

Que lidos os termos do seu anexo 21, confirma o seu teor:  QUE
sempre  fazia  entregas  no  Banco  Bozano  Simonsen,  para  o  Sr.
OSWALDO  SANCHES:  QUE  as  entregas  ocorriam  na  sede  do
Banco Bozano Simonsen. na Avenida Rio Branco, no centro do Rio;
QUE as entregas giravam em torno 150 mil reais por semana; QUE
só faziam entregas,  não havia coletas nesse local.;  QUE a conta
relativa  ao  Bozano  tinha  o  nome  de  BARBEAR  no  sistema  do
colaborador; QUE, posteriormente, as entregas passaram a ocorrer
na Rua 2 de Dezembro.  78.  sala  618,  no Catete,  para o próprio
OSWALDO SANCHES.” (DOC. N.º 54)

Interessante  notar  também que  OSWALDO é  diretor  tanto da empresa

BOZANO LTDA quanto da KADON EMPREENDIMENTOS, sendo que, aparentemente,

ambas  ostentam  o  mesmo  CNPJ  no  sistema  Radar,  nº  03476054000116,  sendo

proprietário da empresa DH4S. Vejamos:
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Na verdade,  OSWALDO sequer nega ser proprietário da DH4S. Vejamos

seu  depoimento  juntado  aos  autos  da  medida  cautelar  nº  00606662.28-

64.2018.4.02.5101:

“QUE  trabalha  na  Cia  Bozano,  trabalhando  no  Grupo  Bozano  desde
2/12/1986; que o depoente é sócio majoritário da DH4S e nas empresas
do  Grupo  Bozano  o  depoente  possui  apenas  uma  ação  por  força  de
determinação dos estatutos sociais do grupo;” 

Não por acaso, um dos endereços de entrega do dinheiro era exatamente

a empresa do denunciado. Voltemos ao depoimento de CLÁUDIO:

Que as entregas eram feitas no endereço Rua Visconde de Ouro Preto. nº
"5.  10º  andar,  Botafogo“,  onde  localiza-se  a  empresa  ClA  BOZANO
(42.113.662/0001-18),  e  na  Rua  Dois  de  Dezembro,  nº  78,  sala  618,
Catete. onde encontra—se a empresa DH4S—18 EMPREENDIMENTOS
(16.803.554/0001-67); 

 

Temos então a enorme quantia movimentada ilicitamente por OSWALDO e

a  Cia  BOZANO  LTDA,  por  um  extenso  período  de  tempo,  compreendido  entre

29/01/2008 a 19/05/2016, pelo menos, e ainda sem qualquer controle formal dos reais

remetentes e destinatários desses valores por parte dele e dos demais integrantes da

organização.

Na verdade,  as operações descritas nesta peça conformam a ponta do

iceberg de vasta e intensa operação criminosa no seio  da organização por  parte de

OSWALDO.

Na  verdade,  OSWALDO gere  as  contas  do  Grupo  Bozano  no  Morgan

Stanley em Nova Iorque, inclusive a conta pessoal do controlador do grupo Julio Bozano.

Vejamos e-mail trocado entre OSWALDO e Júlio sobre sua conta pessoal, juntado aos

autos  da  medida  cautelar  nº  00606662.28-64.2018.4.02.5101  e  também  em  anexo:

(DOC. N.º 71):
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Não por acaso, uma das contas usadas por OSWALDO e cadastrada no

sistema de VINÍCIUS e CLÁUDIO é exatamente do Grupo Bozano em NY. Veja-se a tela

do sistema, com destaque para o diálogo onde  BARBEAR (OSWALDO) troca com a

liquidante de VINÍCIUS e CLÁUDIO:
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Assim, resta cristalinamente claro:

1. OSWALDO era um alto executivo do Grupo Bozano;

2. OSWALDO tinha amplo acesso às contas do Grupo Bozano em Nova

Iorque, pelo meno;

3.  OSWALDO  operava  criminosamente  com  Vinícius;  Cláudio;  Dario

Messer e outros para ocultar a movimentação de vultosas quantias, das

quais  as  imputadas  nesta  denúncia  são  apenas  pequena  parte  da

operação criminosa.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, o denunciado WU YU SHENG,

vulgo  MOLLEJA ou  MOLLEJAPEN ou PAULO  CHINA,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e OSWALDO PRADO SANCHES, de modo consciente e voluntário, em seis

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  730.023,91  (SETECENTOS  E  TRINTA MIL,  VINTE  E  TRÊS

DÓLARES  E  NOVENTA E  UM  CENTAVOS),  com  a  movimentação  de  recursos  em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos.

Assim, em 12/08/2015; 30/09/2015; 19/05/2016; 16/06/2015; 15/04/2016 e

03/11/2015,  WU YU SHENG, vulgo  MOLLEJA ou MOLLEJAPEN OU  PAULO CHINA

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e OSWALDO, vulgo BARBEAR  a saída

para o exterior, sem autorização legal, de  USD 730.023,91 (SETECENTOS E TRINTA

MIL,  VINTE E  TRÊS  DÓLARES E  NOVENTA E  UM  CENTAVOS)  mediante  as  seis

transferências  bancárias  descritas  acima,  bem  como ocultou  e  dissimulou  a  origem,
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localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por seis vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado

no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

17  –  DAS  OPERAÇÕES  DE  DÓLAR-CABO  PROMOVIDAS  POR  FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  E  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO)

a) Operações realizadas em auxílio a HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO)

Em  13/07/2015,  HENRI  JOSEPH  TABET  (FOFINHO),  promoveu,  com

auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, EDWARD GAED PENN, FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA)  E AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO),  de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 01

(uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 30.000,00 (trinta mil dólares), mediante

01  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  E  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por HENRI

JOSEPH  TABET  (FOFINHO),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor

correspondente,  no  Brasil   (Conjunto  de  fatos  nº  64:  Evasão de  divisas/  Art.  22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  HENRI  JOSEPH  TABET

(FOFINHO), com auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR

(JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), de modo consciente

e voluntário, em 13/07/2015, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem
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ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a 30.000,00 (trinta mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando todos incursos  no delito  de lavagem de ativos   (Conjunto de  fatos  nº  65:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Na  tela  extraída  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 13/07/2015, os doleiros FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA) e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO) fizeram 01 (uma) transferência bancária para contas indicadas por  HENRI

JOSEPH TABET (FOFINHO), no valor de US$ 30.000,00 para o WELLS FARGO BANK

em nome de JACH INTERNATIONAL SERVICES INC: 

Essas transferências foram compensadas pelo creditamento, no Brasil, na

conta de  JUBRA, do valor correspondente à transação. conforme é demonstrado pelo

extrato  ST  (DOC.  N.º  08):  em  13/07/2015,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA JÚNIOR

(JUBRA) mantinha um débito de US$ 39.915,20 com o banco paralelo operacionalizado

por  CLÁUDIO e  VINÍCIUS.  Neste dia,  JUBRA realiza transferência bancária de US$
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30.000,00 no exterior  em conta  indicada por  FOFINHO.  Assim,  JUBRA abate  o seu

débito, ficando devedor no valor de US$ 9.915,20:

Por sua vez, o extrato ST de  FOFINHO  (DOC. N.º 08) registra que em

13/07/2015,  havia um crédito de US$ 390.000,00.  Na mesma data,  JUBRA  realiza a

transferência de US$ 30.000,00 para conta indicada por FOFINHO. Com isso, houve um

abatimento de seu crédito, que passou a registrar US$ 360.000,00:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA), o qual depositou a

quantia de USD 30.000,00 (trinta mil  dólares) e recebeu o correspondente crédito no

Brasil. 

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  13/07/2015,  HENRI

JOSEPH  TABET  (FOFINHO) promoveu,  com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  E AFONSO  FÁBIO  BARBOSA

FERNANDES  (FALCÃO),  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD

30.000,00  (trinta  mil  dólares),  mediante  01  (uma)  transferência  bancária,  bem  como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de
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infração penal, estando assim todos incursos por 01 vez, no crime de evasão de divisas

tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b)  Operações realizadas  com o auxílio  de RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE

DAVIES (GILÓ)

Em 27/06/2012, 28/06/2012 e 23/07/2013, FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) E AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), promoveu,

com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES

(GILÓ), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal,

por meio de 03 (três) operações dólar-cabo, do valor total de USD 99.552,00 (noventa e

nove  mil,  quinhentos  e  cinquenta  e  dois  dólares),  mediante  03  (três)  transferências

bancárias, provenientes de conta controlada por RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE

DAVIES (GILÓ), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  E  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA

FERNANDES (FALCÃO), mediante o creditamento do valor correspondente à transação,

no Brasil  (Conjunto de fatos nº  66:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo único,

primeira parte,  da Lei  7.492/86,  por  03 vezes,  na forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  o denunciado  FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILÓ) de

modo consciente e voluntário,  em 27/06/2012, 28/06/2012 e 23/07/2013, em  03 (três)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real
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correspondente a USD 99.552,00 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos nº 67: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, no período de 15/04/2011

a 14/08/2014, auxiliaram SÉRGIO CABRAL, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas,

a receber vantagem indevida de R$ 23.969.045,00 (vinte e três milhões novecentos e

sessenta e nove mil e quarenta e cinco reais), ofertados por ação de representantes da

empreiteira QUEIROZ GALVÃO.

Ademais, referente às operações de dólar-cabo promovidas por CHAAYA

MOGHRABI, é sabido que na ponta oposta do crime de corrupção, para que houvesse

disponibilidade de dinheiro em espécie para pagamento da propina, havia o cometimento

de crimes de evasão de divisas com transferências bancárias para contas em nome de

offshore em bancos no exterior, com a posterior entrega de valor correspondente em real,

no Brasil.

Assim, a disponibilidade em espécie de parcela desses recursos pagos a

título de propina para  SÉRGIO CABRAL  adveio das operações de evasão de divisas

promovidas por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA)  e  AFONSO FÁBIO

BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com o auxílio de CLAUDIO BARBOZA, VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO  e  DARIO  MESSER,  e  RAUL  FERNANDO  DAVIES  e

JORGE DAVIES, ora denunciados.

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  27/06/2012,  28/06/2012  e

23/07/2013, os doleiros  RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILÓ) fez 03

(três) transferências bancárias para contas indicadas por FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA)  e  AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), sendo: a)
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02 (duas) transferências no total de US$ 69.552,00 para o BANK OF AMERICA em nome

de CHENEY & ASSOCIATES OF HANOVER LLC (23/07/2013) e em nome de TARGET

DISTRIBUTORS  (27/06/2012),  e,  b)  01  (uma)  no  valor  de  USD  30.000,00  para  o

CITIBANK em nome de BERNARDO RIEBER (28/06/2012): 
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para GILÓ conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em

27/06/2012,  RAUL FERNANDO  DAVIES  E  JORGE  DAVIES  (GILÓ) mantinham  um

débito  de  US$  486.197,51  com  o  banco  paralelo  operacionalizado  por  CLÁUDIO  e

VINÍCIUS. Neste dia, GILÓ realiza transferência bancária de US$ 14.650,00 no exterior

em conta indicada por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA)  e  AFONSO

FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO). Assim,  GILÓ abate o seu débito, ficando

devedor no valor de US$ 471.547,51.

No dia seguinte, 28/06/2012,  GILÓ realiza transferência bancária de US$

30.000,00 no exterior em conta indicada por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR

(JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO).  Somando-se outras

operações  realizadas  por  GILÓ, sua  conta  finaliza  o  dia  com  um  débito  de  US$

94.884,92:
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O  mesmo  ocorreu  em  23/07/2013,  quando  GILÓ realizou  nova

transferência bancária em conta no exterior indicada por JUBRA e FALCÃO, no valor de

US$ 54.902,00, sendo abatido tal valor daquele que GILÓ já devia ao banco paralelo: 

Por sua vez, o extrato ST de JUBRA (DOC. N.º 08) registra o recebimento

de  duas  transferências  feitas  por  GILÓ,  em  27/06/2012,  de  US$  14.650,00  e  em

28/06/2012 US$ 30.000,00. Tais transferências foram abatidas do crédito que  JUBRA

possuía na mesma data junto ao banco paralelo, de US$ 44.650,00, zerando o seu saldo

em 28/06/2012: 
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A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  RAUL  FERNANDO  DAVIES  E  JORGE  DAVIES  (GILÓ),  o  qual

depositou a quantia de USD 99.552,00 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e

dois dólares) e recebeu o correspondente crédito no Brasil. 

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 27/06/2012, 28/06/2012 e

23/07/2013,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO

BARBOSA  FERNANDES  (FALCÃO) promoveram,  com  auxílio  de  CLÁUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e  RAUL FERNANDO DAVIES E  JORGE DAVIES (GILÓ) a  saída  para  o

exterior,  sem autorização legal,  de USD 99.552,00 (noventa e nove mil,  quinhentos e

cinquenta  e  dois  dólares),  mediante  03  (três)  transferências  bancárias,  bem  como

ocultaram e dissimularam a origem, localização, disposição de valores provenientes de

infração penal, estando assim todos incursos por 03 vezes, na forma do artigo 71 do

Código Penal, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações realizadas com o auxílio de  MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO

MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO)

Em  07/11/2016,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e

AFONSO  FÁBIO  BARBOSA FERNANDES  (FALCÃO) promoveram,  com  auxílio  de

CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER, MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO  MATALON  e  BELLA

KAYREH SKINAZI (PANCHO), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD
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34.000,00 (trinta  e  quatro  mil  dólares),  mediante  01  (uma)  transferência  bancária,

proveniente  de  conta  controlada  por  MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO

MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO), para conta em banco no exterior,

em nome de offshore, indicada por FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e

AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), mediante o registro de crédito do

valor correspondente no Brasil  (Conjunto de fatos nº 68:  Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER,  MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e

BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO) de modo consciente e voluntário, em 07/11/2016,

em  01  (uma)  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de

crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de

quantia em real correspondente a USD 34.000,00 (trinta e quatro mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  nº  69:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é  possível  constatar  que em  07/11/2016,  os  doleiros  MARCO

ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI  (PANCHO)

fizeram 01 (uma) transferência bancária para conta indicada por FRANCISCO ARAÚJO

COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), no

total  de  US$  34.000,00 (trinta  e  quatro  mil  dólares) para  o  SANTANDER CENTRAL

HISPANO em nome de GEO TOOL BOX (GTB) IBÉRICA S.L.: 
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para  PANCHO conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC n.º  F4):

em 07/11/2016, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH

SKINAZI  (PANCHO) mantinham um débito  de US$ 61.188,50 com o banco paralelo

operacionalizado  por  CLÁUDIO,  VINÍCIUS  e  MESSER.  Neste  dia,  PANCHO realiza

transferência bancária de US$ 34.000,00 no exterior em conta indicada por FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO).  Assim,  PANCHO abate  o  seu  débito,  ficando  devedor  do  valor  de  US$

27.188,50:

Por sua vez, o extrato ST de JUBRA (DOC. N.º 08) registra o recebimento

de uma transferência feita por PANCHO, em 07/11/2016, no valor de US$ 34.000,00, o

qual é somado ao débito de US$ 83.953,86 que JUBRA possuía na mesma data junto ao

banco paralelo: 
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A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO  MATALON  e  BELLA

KAYREH SKINAZI (PANCHO), o qual depositou a quantia de USD  34.000,00 (trinta e

quatro mil dólares) e recebeu o correspondente crédito no Brasil. 

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 07/11/2016,  FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO) promoveram, com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, MARCO ERNEST MATALON,

ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO), a saída para o exterior,

sem autorização legal,  de USD  143.218,96 (cento e quarenta  e três mil,  duzentos e

dezoito reais e noventa e seis centavos), mediante 01 (uma) transferência bancária, bem

como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por 01 vez no crime de

evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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d)  Operações realizadas com o auxílio de  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER

BERGMANN VIANNA (KALUF)

Em  11/04/2013  e  02/03/2015,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA JÚNIOR

(JUBRA)  e  AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO) promoveram,  com

auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN

VIANNA (KALUF),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização legal, por meio de 02 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de  USD

99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e quinze dólares e vinte centavos), mediante

02 (duas) transferências bancárias, provenientes de contas controladas por HENRIQUE

JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF), para conta em banco no

exterior,  em nome de offshore,  indicada por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR

(JUBRA)  e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), mediante o registro

de  crédito  do  valor  correspondente  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  70:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, por 02 vezes, na

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN

VIANNA (KALUF) de modo consciente e voluntário, em 11/04/2013 e 02/03/2015, em 02

(duas)  oportunidades,  tendo como propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado de crimes

praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a  USD 99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e quinze dólares e

vinte centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio

de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira
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ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto

de Fatos 71: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 11/04/2013 e 02/03/2015, os doleiros

HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) fizeram 02

(duas) transferências bancárias para conta indicada por FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), no total de

US$ 99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e quinze dólares e vinte centavos) para

o BANK OF AMERICA em nome de CHENEY & ASSOCIATES OF HANOVER LLC:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil  para  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA

(KALUF) conforme  é  demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08):  em  02/03/2015,

KALUF mantinha um débito de US$ 216.200,00 com o banco paralelo operacionalizado

por  CLÁUDIO, VINÍCIUS e MESSER. Neste dia,  KALUF realiza transferência bancária

de US$  39.915,20 no exterior  em conta indicada por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA FERNANDES  (FALCÃO).  Assim,

KALUF abate o seu débito, ficando devedor do valor de US$ 176.284,80:

Em 11/04/2013,  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN

VIANNA (KALUF) realiza  a  transferência  de US$ 60.000,00 para  conta  indicada por

FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA

FERNANDES (FALCÃO) (DOC. N.º 08): 
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Somando-se outras duas transferências realizadas por  KALUF/LELE, no

mesmo dia, para outras pessoas, ficou com um crédito de US$ 150.000,00. Tal crédito foi

liquidado com a entrega de reais pelo “banco” para KALUF, em dinheiro e no mesmo dia.

Por sua vez, o extrato ST de JUBRA (DOC. N.º 08) registra o recebimento

de uma transferência feita por KALUF, em 11/04/2013, no valor de US$ 60.000,00, o qual

é abatido do crédito de US$ 265.351,00 que  JUBRA possuía na mesma data junto ao

banco paralelo: 

 

E,  em  02/03/2015,  JUBRA  recebe  transferência  bancária  de  US$

39.915,20 de KALUF, criando um saldo negativo para JUBRA:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  HENRIQUE  JOSÉ  CHUEKE  e  WANDER  BERGMANN  VIANNA

(KALUF), o qual depositou a quantia de USD  34.000,00 (trinta e quatro mil dólares) e

recebeu o correspondente crédito no Brasil. 
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 11/04/2013 e 02/03/2015,

FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA

FERNANDES  (FALCÃO) promoveram,  com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF), a saída para o

exterior, sem autorização legal, de USD  99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e

quinze  dólares  e  vinte  centavos),  mediante  02  (duas)  transferências  bancárias,  bem

como  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por 02 vezes, na forma do

artigo  71  do  Código  Penal,  no  crime  de  evasão  de  divisas  tipificado  no  artigo  22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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18  –  DAS  OPERAÇÕES  DE  DÓLAR-CABO  PROMOVIDAS  POR  HENRI  JOSEPH

TABET (FOFINHO)

a) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILÓ)

Em 27/04/2012,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO  MESSER,  prestando  auxílio  a  RAUL  e  JORGE  DAVIES

(CODINOME  GILO) de  modo  consciente  e  voluntário,  promoveram  a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD

67.581,00 (sessenta e sete mil,  quinhentos e oitenta e um dólares),  provenientes de

conta controlada por  RAUL e JORGE DAVIES para conta em banco no exterior,  em

nome de offshore, indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 72: Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL e JORGE DAVIES (CODINOME

GILO),  de  modo  consciente  e  voluntário  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 67.581,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 73: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é  possível  constatar  que em  27/04/2012,  os doleiros  RAUL e
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JORGE DAVIES (CODINOME GILO) fizeram uma transferência bancária para contas

indicada por HENRI, vulgo FOFINHO no valor de USD 67.581,00 (sessenta e sete mil,

quinhentos e oitenta e um dólares) para o KOREA EXCHANGE BANK em nome de NEW

KINGDOM INTERNATIONAL LIMITED:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de FOFINHO para alimentar a “conta” do doleiro no “banco

paralelo” operado por  CLAUDIO e  VINICIUS, que contava em 27/04/2012 com o saldo

de USD 17.581,00, tendo sido zerada sua posição no banco ilícito de Vínicius e Cláudio

com a operação após contabilizado o depósito no exterior narrado acima. 

Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia  de  USD 17.581,00,  HENRI,  vulgo  FOFINHO entregou no  Brasil  o  montante

correspondente em reais. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
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b) Operações com RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ)

Em 04/10/2012,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO MESSER,  prestando auxílio a  RENATO E MARCELO CHEBAR

(CODINOME CURIÓ) de  modo consciente  e  voluntário,  promoveram a saída para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD

330.038,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL E TRINTA E OITO DÓLARES), provenientes de

conta controlada por RENATO e MARCELO para conta em banco no exterior, em nome

de offshore,  indicada por  FOFINHO,  mediante a entrega de valor  correspondente em

reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 74: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO, DARIO  MESSER  e  RENATO  E  MARCELO  CHEBAR

(CODINOME CURIÓ), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar

o  dinheiro  derivado  de  crimes praticados  pela  organização  criminosa  de sua  origem

ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de  quantia  em real  correspondente  a  USD  330.038,00  (TREZENTOS  E

TRINTA MIL E  TRINTA E  OITO  DÓLARES),  com  a  movimentação  de  recursos  em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 75: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).
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Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 04/10/2012, os doleiros RENATO E

MARCELO CHEBAR (CODINOME CURIÓ)  fizeram  uma transferência  bancária  para

contas  indicada  por  HENRI,  vulgo  FOFINHO,  de USD  330.038,00  (TREZENTOS  E

TRINTA MIL E  TRINTA E OITO DÓLARES) para  o  BARCLAYS BANK em nome de

RASAN ASSOCIATES:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de RENATO E MARCELO CHEBAR (CODINOME CURIÓ)

para  alimentar  a  “conta”  do  doleiro  no  “banco  paralelo”  operado  por  CLAUDIO e

VINICIUS,  que contava em 04/10/2012 com o saldo de USD 646.878,79,  tendo sido

abatido o valor da operação, restando o saldo remanescente de USD 266.840,79.
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Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia de USD 330.038,00  HENRI,  vulgo FOFINHO,  entregou no Brasil  o montante

correspondente em reais. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

c) Operações com CLAUDINE SPIERO (CABRAL)

Em 03/01/2017,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO MESSER, prestando auxílio a  CLAUDINE SPIERO (CODINOME

CABRAL) de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD 150.000,00

(cento  e  cinquenta  mil  dólares),  provenientes  de  conta  controlada  por  CLAUDINE

SPIERO,  vulgo  CABRAL para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome de  offshore,

indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 76: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO, DARIO  MESSER  e  CLAUDINE  SPIERO  (CPF:

696.475.008-82),  de modo consciente e voluntário  tendo como propósito  distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia em real correspondente a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), com

a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por  intermédio  de  serviços  de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o
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exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 77:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é possível constatar que em 03/01/2017, a doleira  CLAUDINE

SPIERO,  vulgo  CABRAL  fez  uma  transferência  bancária  para  contas  indicada  por

HENRI, vulgo FOFINHO,  de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil  dólares) para o

BANK OF NINGBO em nome de TONGQIAN (HK) CO. LIMITED:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de  HENRI, vulgo FOFINHO para alimentar a “conta” do

doleiro  no  “banco  paralelo”  operado  por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que  contava  em
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03/01/2017  com  o  saldo  negativo  de  USD  550,00,  tendo  restado  positivo  após  a

operação.

Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia de  USD 150.000,00 HENRI,  vulgo FOFINHO,  entregou no Brasil  o montante

correspondente em reais. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

d) Operações com OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR)

Em 13/01/2014,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO  MESSER,  prestando  auxílio  a  OSWALDO  PRADO  SANCHES,

vulgo BARBEAR de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior,

sem  autorização  legal,  por  meio  de  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

143.000,00 (cento e quarenta e três mil  reais),  provenientes de conta controlada por

OSWALDO, vulgo BARBEAR para conta em banco no exterior, em nome de offshore,

indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 78: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e OSWALDO PRADO SANCHES,  de

modo consciente e voluntário  tendo como propósito distanciar  o dinheiro derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente  a  USD  143.000,00  (cento  e  quarenta  e  três  mil  dólares),  com  a
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movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 79: Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em  13/01/2014, o doleiro  OSWALDO,

vulgo BARBEAR fez uma transferência bancária para contas indicada por HENRI, vulgo

FOFINHO, de USD 143.000,00 (cento e quarenta e três mil dólares)  para o BANK OF

CHINA LIMITED para a conta GREENWICH TRADING CO:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de  HENRI, vulgo FOFINHO para alimentar a “conta” do

doleiro  no  “banco  paralelo”  operado  por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que  contava  em

540/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

13/01/2014 com o saldo negativo  de USD 300 MIL,  tendo restado positivo  em USD

157.000,00 após a operação.

Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia de  USD 143.000,00 HENRI,  vulgo FOFINHO,  entregou no Brasil  o montante

correspondente em reais a OSWALDO. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC.

N.º 08).

e) Operações com ALESSANDRO LABER (BIROBIRO)

Em 10/11/2015, HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e  DARIO  MESSER,  prestando  auxílio  a  ALESSANDRO  LABER,  vulgo

BIROBIRO de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização legal,  por meio de operação dólar-cabo, do valor  total de USD 65.000,00

(sesenta  e  cinco  mil  dólares),  provenientes  de  conta  controlada  por  ALESSANDRO

LABER,  vulgo BIROBIRO para  conta  em banco  no  exterior,  em nome de  offshore,

indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 80: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO, DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER, vulgo

BIROBIRO, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  65.000,00  (sessenta  e  cinco  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  81:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 10/11/2015, o doleiro ALESSANDRO

LABER,  vulgo BIROBIRO fez  uma  transferência  bancária  para  contas  indicada  por

HENRI,  vulgo FOFINHO,  de USD 65.000,00 (sessenta  e  cinco mil  dólares)  para  o

HANG SENG BANK para a conta TWIN TECHNOLOGY LIMITED:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de  HENRI, vulgo FOFINHO para alimentar a “conta” do

doleiro  no  “banco  paralelo”  operado  por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que  contava  em

10/11/2015 com o saldo positivo que foi abatido em USD 65.000,00 (sessenta e cinco mil

dólares) após a operação.
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Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia  de  USD 65.000,00  (sessenta  e  cinco  mil  dólares)  HENRI,  vulgo FOFINHO,

entregou no Brasil o montante correspondente em reais a ALESSANDRO LABER, vulgo

BIROBIRO. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

f) Operações com ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ (AMÉMSERAF)

Em 20/08/2014,  HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO em co-autoria

com  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO e DARIO MESSER, prestando auxílio a ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ,

vulgo  AMÉMSERAF de  modo  consciente  e  voluntário,  promoveram a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-cabo, do valor total de USD

100.000,00 (cem mil dólares), provenientes de conta controlada por ALEXSANDER LUIZ

DE QUEIROZ,  vulgo AMÉMSERAF para  conta  em banco  no  exterior,  em nome de

offshore, indicada por FOFINHO, mediante a entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  82:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional,  o denunciado  HENRI JOSEPH TABET,  vulgo

FOFINHO, com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ,

vulgo AMÉMSERAF, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em  real  correspondente  a  USD  100.000,00  (cem  mil  dólares),  com  a
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movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  83:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 20/08/2014, o doleiro ALEXSANDER

LUIZ DE QUEIROZ, vulgo AMÉMSERAF fez  uma transferência bancária para contas

indicada por HENRI, vulgo FOFINHO,  de USD 100.000,00 (cem mil dólares)  para o

AGRICULTURAL BANK OF CHINA para  a  conta  TIANCHANG HUIPU ELETRONICS

IMPOR:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de  HENRI, vulgo FOFINHO para alimentar a “conta” do

doleiro  no  “banco  paralelo”  operado  por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que  contava  em

20/08/2014 com o saldo de USD 522.624,96, tendo restado positivo em USD 422.624,96

após a operação.

Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior a

quantia de  USD 100.000,00 HENRI,  vulgo FOFINHO,  entregou no Brasil  o montante

correspondente em reais a ALEXSANDER. O Sistema ST demonstra a contabilidade:

HENRI JOSEPH TABET, VULGO FOFINHO

Temos então que VINÍCIUS e CLÁUDIO, em sua colaboração narraram os

fatos relativos a atuação de HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, na remessa ilegal

de dólares para a exterior, com a prática de crimes de lavagem de ativos, evasão de

ativos e pertinência a organização criminosa.

Assim narra CLÁUDIO a atuação criminosa de HENRI JOSEPH TABET:

“Que lidos os termos do seu anexo 32, confirma o seu teor;  Que
FOFINHO  confirma  o  seu  teor;  Que  FOFINHO  operava  desde  a
década de 90,  na ANTUR TURISMO; Que, em seguida passou a
operar com a STREAM TUR; Que quando o Colaborador foi para o
Uruguai FOFINHO seguiu trabalhando com ele ate o momento da
prisão do Colaborador; Que FOFINHO opera por meio da empresa
LAFAYETTE  TURISMO  (COPA  EXCHANGE  TURISMO  LTDA  –
CNPJ  32.379.380/0001-03),  localizada  na  Av.  Nossa  Senhora  de
Copacabana,  n.  395,  loja  B;  Que  FOFINHO  chama-se  HENRI
JOSEPH  TABET  (590.597.336-53);  Que  reconhece  HENRI  como
sendo a pessoa da foto em anexo; Que o movimento de FOFINHO é
normalmente de compra de dólares no exterior do colaborador, isto
é, FOFINHO entregava recursos em reais no Brasil e o colaborador
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creditava  contas   no  exterior  indicadas  por  FOFINHO;  Que
FOFINHO  trabalhava  muito  com  JORGE  DAVIES;  Que  o
colaborador sabe dizer que FOFINHO abastecia DAVIES de reais;
Que sabe informar isso em razão de DAVIES, por vezes, cotar valor
de dólares para comparar com o valor do colaborador; Que DAVIES
informava  ao  colaborador,  com  frequência,  que  os  preços  de
FOFINHO  estavam  mais  atraentes;  Que  FOFINHO  possui  uma
estrutura  de  casa  de  câmbio,  com seguranças  para  guarnecer  o
estabelecimento;  Que  FOFINHO  fazia  entregas  de  recursos  em
espécie em locais próximos à casa de câmbio em Copacabana; Que
ocasionalmente, FOFINHO vendia dólares ao colaborador (tanto no
exterior quanto papel moeda no Brasil); Que, no entanto, a maioria
das  operações  de  FOFINHO  era  de  compra  de  dólares;  Que  a
comunicação com FOFINHO se dava por meio de Skype golden-ice4
e  também pelo  PIDGIN (fofitos4000@gmail.com);  Que  por   meio
desses canais o colaborador fechava as operações para posterior
liquidação;  Que  FOFINHO  também  fornecia  papel  moeda
(normalmente  dólares)  ao  colaborador;  Que  FOFINHO  forneceu
USD  260.000,00  ao  colaborador;  Que  CARLÃO  da  LYGITUR
possuia preço melhor para venda, razão pela qual os negócios do
colaborador se concentravam mais com este; Que de 2011 a 2017 o
colaborador vendeu USD 14.300.000,00 a FOFINHO e comprou usd
1.200.000,00; Que, normalmente, nos valores referentes à venda de
dólares para FOFINHO, este indicava contas de clientes seus na
Ásia; Que os clientes de FOFINHO consistiam em sua maioria de
comerciantes do comércio popular do SAARA, no centro do Rio de
Janeiro,  que  importavam  bens  de  empresas  asiáticas;  Que
FOFINHO  tem  origem  libanesa  o  que  explica  sua  relação  com
comerciantes do SAARA; Que as empresas asiáticas que receberam
dólares  estão  no  só  seu  sistema BankDrop;  Que  uma conta  em
especial chamou a atenção do colaborador pois se situa na Europa;
Que se trata da conta RASAN ASSOCIATES SA (Banco Barclay’s
Bank,  na  Suíça,  conta  nº  626  649  060  333,  IBAN  nº
CH1108735626649060333); Que o colaborador enviou recursos para
a RASAN por meio de operação com os irmãos CHEBAR (CURIÓ);
Que os irmãos fizeram depósito na citada conta por indicação do
colaborador para saldar operação de dólar cabo quer possuíam; Que
CURIÓ  não  necessariamente  sabe  o  destino  dos  recursos;  Que
CURIÓ preferiam contas na Europa para enviar  os recursos; Que
maioria absoluta dos recursos em espécie destinados a FOFINHO
eram  entregues  ou  recebidos  em  Copacabana  na  agência  da
LAFAYETTE;  Que não  se  recorda  o  endereço  constante  em sua
agenda (Av. Nilo Peçanha nº 50/303); Que esse endereço foge do
padrão  de  liquidação  de  operações  com  FOFINHO  e  pode  ser
relacionado a alguma entrega esparsa que o colaborador lá tenha
feito por indicação de FOFINHO; Que nada mais dito, foi encerrado
o depoimento, (...)” (DOC. N.º 53)
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No mesmo sentido o depoimento de VINICIUS:

“Que lidos os termos do seu anexo 32, confirma o seu teor ; Que conhece
HENRI desde a década de 1990, quando o colaborador ainda trabalhava
na  ANTUR,  em Ipanema;  Que,  na  época,  fizeram algumas  operações
pontuais com HENRI e seu irmão IVES, relativas a compra e venda de
dólares;  QUE  HENRI  e  IVES  tinham  uma  casa  de  câmbio  em
Copacabana, chamada LAFAYETTE TURISMO; QUE, seguiu trabalhando
junto  com  HENRI,  quando  foi  para  a  STREAM  TOUR e  esse  contato
prosseguiu após ir para o Uruguai; QUE, mesmo após sair da sociedade
com CLÁUDIO, alguns clientes queriam fazer operações apenas com o
colaborador, de modo que este utilizou os serviços de HENRI para suprir
seus  clientes  de reais  no Rio  de Janeiro;  QUE o perfil  de  HENRI  era
comprar ou vender, mas ultimamente, como tinha reais no Rio de Janeiro
e, por isso, o colaborador e seu então sócio faziam mais operações de
vender dólares para HENRI através de contas lá fora, uma vez que HENRI
tinha  facilidade  de  obter  reais  no  Rio;  QUE  esses  pagamentos  eram
realizados  em  contas  de  clientes  de  HENRI,  em  bancos  no  exterior,
indicadas pontualmente em cada operação, sempre variando muito; QUE
o perfil dos clientes de HENRI era de importadores, sendo as contas na
maioria na Ásia, dentre elas China e Hong Kong; QUE, em consulta só
Sistema ST, no período de 2011 a 2016, pode informar que venderam para
HENRI  USD  14.300.000,00  e  compraram  de  HENRI  cerca  de  USD
1.200.000,00; QUE quando necessitavam de dólares em papel, no Brasil,
também  recorriam  aos  serviços  de  HENRI,  tendo  comprado  dele
aproximadamente USD 258.000,00;  QUE o meio de comunicação mais
usado com HENRI era, inicialmente, telefone, depois,  tendo passado para
Skype, Wicker e Pidgin; (…); QUE, observando o Sistema Bankdrop, pode
informar que houve uma conta chamada RASAN ASSOCIATES SA, no
Barclays  Bank,  na  Suíça,  que  foi  utilizada  por  HENRI  para  crédito
realizado  pelo  colaborador  e  seu  sócio  em  favor  de  algum  cliente  de
HENRI, no valor de USD 476.000,00; QUE essa conta também foi utilizada
por  outra  pessoa  do  mercado,  de  codinome  CABRAL,  relativa  a
CLAUDINE SPIERO; (…)” (DOC. N.º 53)

CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD, empregado de VINÍCIUS e CLÁUDIO, e

aderente da colaboração, era o responsável pelas entregas de dinheiro em espécie para

FOFINHO. Vejamos:

Que  lidos  os  termos  do  seu  anexo  32,  confirma  o  seu  teor:  QUE as
operações relativas à conta FOFINHO referiam-se tanto à entrega quanto
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coletas de valores; QUE o mais comum era entregas e coletas de valores
em reais, mas eventualmente podia ocorrer alguma operação em dólares;
QUE as entregas ocorriam na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 395,
loja “B”, numa casa de câmbio de nome LAFAYETTE; QUE sempre era
atendido pela pessoa de nome “HENRIQUE”, que ora reconhece em foto
anexada ao presente termos; QUE as entregas ou coletas ocorriam de 2 a
3 vezes na semana; QUE os valores variavam de 100 a 150 mil reais. (...)”
(DOC. N.º 53)

Também o colaborador aderente LUIZ CLÁUDIO SILVA LISBOA admite a

operação da LAFAYETTE TURISMO:

“Que lidos os termos do seu anexo 32,  confirma o seu teor;  Que não
conhece  FOFINHO,  pessoalmente;  Que  acredita  que  FOFINHO seja  o
nome da conta no sistema interno ST; Que conhece a casa de câmbio
LAFAYETTE TURISMO; Que a LAFAYETTE TURISMO fica na Avenida
Nossa Senhora de Copacabana, 395, Copacabana; Que em meados dos
anos 1990, o colaborador já realizava recolhimento e entrega de dinheiro
na referida loja; Que na referida casa de câmbio, o colaborador entrega
reais e dólares; Que, pessoalmente, o colaborador parou de entregar e
recolher dinheiro na referida casa de câmbio no ano de 2012, quando o
colaborador parou de trabalhar no câmbio paralelo; Que por vezes visitava
a casa de câmbio 3 a 4 vezes na semana e outras vezes diminuíam os
negócios;  Que o colaborador entregava dinheiro em espécie e também
buscava dólares em espécie no local; (...)” (DOC. N.º 53)

De fato, a LAFAYETTE TURISMO é o nome fantasia da empresa COPA

EXCHANGE,  situada  no  endereço  indicado  pelos  colaboradores,  cujo  sócio-gerente

formal foi HENRI JOSEPH TABET, sendo que o denunciado ainda é o gerente de fato da

mencionada casa de câmbio, como veremos adiante. Vejamos:
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Apesar de, em seu interrogatório em sede policial, HENRI negar ser sócio-

gerente da LAFAYETTE TURISMO, afirmando ter passado a sociedade em 2004 para um

de seus funcionários LUIZ DE ALMEIDA, não é isso que se extrai da prova produzida.

Vejamos o interrogatório (DOC. N.º 72):

A posição de LUIZ DE ALMEIDA como “laranja” de HENRI fica evidente

pelos diversos depoimentos colhidos na instrução desse feito, entre eles, o do próprio

LUIZ DE ALMEIDA, quando descreve as circunstâncias em que conheceu e se tornou

sócio da Lafayette e, ainda, seu grau de escolaridade. Vejamos o depoimento (DOC. N.º

73):

“disse que é sócio da COPA EXCHANGE, QUE trabalhou com HENRI até
2004, quando fez um acordo com HENRI e este lhe passou a empresa, e
1% para a ex-esposa do declarante;  QUE de 1994 até 2004 trabalhou
como  segurança  da  loja,  constando  como  auxiliar  administrativo  nos
registros; QUE a loja sempre funcionou no mesmo endereço; QUE não
tem o primeiro grau completo;  QUE antes de trabalhar com HENRI foi
soldado do exército;” 
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No seu depoimento, a versão de que LUIZ DE ALMEIDA é o verdadeiro

dono da LAFAYETTE se fragiliza sobremaneira diante das circunstâncias em que HENRI

teria passado o negócio para ele, aliada à extremamente baixa escolaridade de LUIZ,

sem o primeiro grau completo.

Se é certo que pessoas podem ultrapassar as barreiras do aprendizado e,

fora da escolarização formal desenvolverem ocupações complexas – como operador de

câmbio – não menos certo é que via de regra, “laranjas” são escolhidos entre pessoas de

baixa escolaridade, o que indica que exatamente isso foi feito no caso.

Consigne-se,  por  oportuno,  que  a  conduta  de  LUIZ  DE  ALMEIDA em

relação a esses fatos, será objeto de oportuna apuração.

Mas  não  é  só  isso,  tanto  LUIZ  DE  ALMEIDA,  quanto  HENRI foram

reconhecidos  como  empregado  e  patrão  da  Lafayette  Turismo,  sendo  esse  último

reconhecido como FOFINHO. Vejamos o depoimento de Carlos (DOC. N.º 53)

“Que  conhecia  a  Lafayette  pelo  codinome  FOFINHO;  Que  Cláudio
mandava o depoente ir lá no FOFINHO; Que o depoente não se lembra do
nome de quem tratava, mas acha que era HENRIQUE; Que o depoente
tratava geralmente diretamente com ele; Que o depoente reconhece a foto
que lhe é mostrada como de um empregado da Lafayette que o atendia
inicialmente,  fazia  contato com HENRIQUE e o colocava em uma sala
reservada, que ele era empregado do HENRIQUE, trabalhando no balcão;
Que nessa sala reservada o depoente recebia e entregava o dinheiro –
seja dólares; seja reais;  consigne-se, por oportuno, que a foto em anexo é
de LUIZ DE ALMEIDA,  CPF nº  18186882634,  que consta como sócio-
gerente da Lafayette Turismo; que o depoente esclarece que trabalhou
com a Lafayette até o encerramento das salas do escritório de CLÁUDIO e
VINÍCIUS,  por volta de 2016;  que o depoente reconhece a foto abaixo
como  sendo  de  HENRIQUE;  consigne-se  que  trata  a  foto  de  HENRI
JOSEPH TABET, preso na Operação Câmbio desligo.” 

No  mesmo  sentido  o  depoimento  de  LUIZ  FERNANDO  DE  SOUZA,

empregado de CLÁUDIO e VINÍCIUS e também colaborador (DOC. 53):
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“QUE  o  depoente,  enquanto  liquidante  de  Vinícius  Claret  e  Cláudio
Barbosa, vulgo Juca Bala e Peter ou Tony, chegou a operar com a casa de
câmbio  Lafayette  Turismo;  Que  a  Lafayette  se  situa  na  N  S  de
Copacabana,  perto  do  Copacabana  Palace,  mas  sem  saber  direito  o
número;  que  o  depoente  trabalhava  com  a  Lafayette  entregando  e
pegando  reais  e,  às  vezes,  pegando  dólares  também;  que  esses
recolhimentos eram sempre em espécie; Que o depoente recebia a ordem
de ir no FOFINHO e, quando chegava lá, dizia que era da parte do Abreu
(Claudio) e era direcionado a uma sala; que lá entravam em contato com o
chefe  deles  e  recebiam ou  entregavam os valores  em espécie;  que  o
depoente reconhece a foto em anexo como sendo de um dos funcionários
que  recebiam  o  depoente  na  Lafayette  Turismo;  Consigne-se,  por
oportuno,  que  a  foto  em  anexo  é  de  LUIZ  DE  ALMEIDA,   CPF  nº
18186882634, que consta como sócio-gerente da Lafayette Turismo; Que
o  depoente  não  se  recorda  o  nome  dessa  pessoa;  que  o  depoente
esclarece que essa era uma das pessoas que ligavam para o chefe para
pedir  autorização para receber  ou entregar o dinheiro;  que o depoente
esclarece que trabalhou com a Lafayette até  o momento  da prisão de
(Vinícius e Claudio), por volta do início de 2017; Que o depoente nunca
tratou com o chefe dos funcionários que o recebiam, em especial Luiz de
Almeida, mas via eles se reportando a ele quando das entregas.” 

Então,  os  colaboradores  claramente  apontam  o  denunciado  HENRI

JOSEPH TABET como real gerente da LAFAYETTE TURISMO e LUIZ DE ALMEIDA

como seu empregado. Todos os fatos, como demonstrados acima apontam para essa

realidade.

Não bastasse isso,  em print  de tele realizado na diligência de busca e

apreensão na residência de HENRI, se identificou a rede de wifi de sua casa, inclusive

com a apreensão do seu aparelho de wifi. Vejamos (DOC. N.º 74):
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Assim,  claro  que  HENRI  JOSEPH  TABET,  vulgo  FOFINHO,  integrou

organização criminosa destinada a esse fim e praticou diversos atos de ocultação de

movimentação de valores ilegais e remessa de divisas para o exterior.

19 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR FLAVIO DIB DAS

CHAGAS MOURA (LIFE1, F/ADVA, F/GG, F/LM)

a) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) 

Em  16/06/2011,  17/06/2011  e  09/08/2011  FLAVIO  DIB  DAS  CHAGAS

MOURA (LIFE1) promoveu,  com  auxílio  de   CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,   DARIO  MESSER,  e RAUL

FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ),  de modo consciente e voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 3 (três) operações dólar-cabo,

do valor total de USD 278.227,70, com 3 (três) transferências bancárias provenientes de

contas  controladas  por  RAUL FERNANDO  DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ) para

contas em bancos no exterior, em nome de offshore, indicadas por  FLAVIO DIB DAS

CHAGAS MOURA (LIFE1), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no

Brasil,  tendo  parte  sido  utilizada  para  pagamento  de  propina  a  SÉRGIO  CABRAL.

(Conjunto de Fatos 84: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  FLAVIO  DIB  DAS  CHAGAS

MOURA  (LIFE1),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES

e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 16/06/2011, 17/06/2011 e

09/08/2011, tendo como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD  278.227,70,  com  a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por
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intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 85: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, no período de 15/04/2011

a 14/08/2014, auxiliaram SÉRGIO CABRAL, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas,

a receber vantagem indevida de  R$ 23.969.045,00 (vinte e três milhões novecentos e

sessenta e nove mil e quarenta e cinco reais), ofertados por ação de representantes da

empreiteira QUEIROZ GALVÃO.

Na  ponta  oposta  do  crime  de  corrupção,  para  que  houvesse

disponibilidade de dinheiro em espécie para pagamento da propina, havia o cometimento

de crimes de evasão de divisas com transferências bancárias para contas em nome de

offshore em bancos no exterior,  com a posterior  entrega de valor correspondente em

real, no Brasil. A dinâmica era viabilizada, a partir do Uruguai, por CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA  e  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  que  eram

responsáveis por uma espécie de banco paralelo,  que mantinham em sociedade com

DARIO MESSER,  e que era utilizado por dezenas de doleiros para compensação de

operações no Brasil e no exterior. 

Compulsando os documentos entregues pelos colaboradores CLAUDIO e

VINICIUS, foi possível identificar que das 33 (trinta e três) entregas de dinheiro de RAUL

FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES  para  SÉRGIO CABRAL,  em 3  (três)  delas

foram feitas de maneira que se pode relacionar à remessa de recursos para o exterior

por  FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA, sendo indiscutível o auxílio dado por  RAUL

FERNANDO  DAVIES e  JORGE DAVIES para  que  os  crimes  de  evasão  de  divisas

fossem cometidos.

Em 20/06/2011 e 12/08/2011 ocorreram pagamentos de R$ 500.000,00 de

RAUL  FERNANDO  DAVIES e  JORGE  DAVIES  (GILO)  para  os  irmãos  CHEBAR
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(CURIO), conforme pode-se observar do extrato do Sistema ST da conta GILO fornecido

pelos colaboradores (DOC. N.º 08):

Para que RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) tivessem

dinheiro em espécie para repassar para os irmãos CHEBAR, eles receberam valores de

CLAUDIO e VINICIUS, que, por sua vez, receberam, dentre outros, de FLAVIO DIB DAS

CHAGAS MOURA (LIFE).

Ademais,  para  o  recebimento  de  reais  no  Brasil,  RAUL  FERNANDO

DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) vendiam para o “banco paralelo” dólares no exterior,

ou seja, compravam reais no Brasil mediante débito de dólares no exterior. Esse saldo

devedor de dólares era quitado com transferências para bancos no exterior. 

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 16/06/2011, 17/06/2011 e 09/08/2011,

o doleiro de codinome  GILO (que se refere a  RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE

DAVIES) fez 3 transferências bancárias para contas indicadas por FLAVIO DIB (LIFE1),

sendo  a  primeira  no  valor  de  USD  202.810,00  no  HONG  KONG  AND  SHANGAI

BANKING CORP, em nome da offshore LU & LU TRANSWORLD LIMITED; a segunda no

valor  de  USD 16.917,70  no  STANDARD CHARTERED BANK,  em nome da  offshore

ZAFCO  TRADING  L.L.C,  e  a  terceira  no  valor  de  USD  58.500,00  no   BANCO  DE

SABADELL S.A, em nome da offshore VALCO MELTON S.L., conforme a seguir:   
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Compulsando o extrato do sistema ST de  RAUL FERNANDO DAVIES e

JORGE  DAVIES  (GILO) é  possível  identificar  as  transferências  de  dólares  (Tr  US)

realizadas  para  FLAVIO  DIB  (LIFE1),  assim  como  as  duas  transferências  de  R$

500.000,00 feitas para os irmãos CHEBAR (CURIO): 
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Não por coincidência, no mesmo dia 12/08/2011, imediatamente antes da

transferência  de  R$  500.000,00  de  RAUL  FERNANDO  DAVIES  e JORGE  DAVIES

(GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO), FLAVIO DIB (LIFE1) fez uma transferência de

reais no mesmo valor (R$ 500.000,00) para GILO, do que se pode afirmar que os reais

entregues por FLAVIO DIB (LIFE1) foram utilizados para o pagamento de GILO (RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES) para os irmãos CHEBAR (CURIO).

Conforme esclarecido pelo colaborador CLAUDIO BARBOZA DE SOUZA,

para cada depósito feito no exterior  na conta indicada por um doleiro correspondia a

entrega de valores correspondentes no Brasil, que poderia ser feito antes ou depois da

transferência no exterior, a depender do grau de relacionamento que o doleiro mantinha

com o banco paralelo administrado pelos colaboradores. Como demonstrado acima, no

extrato  do  sistema  ST de  FLAVIO DIB  DAS  CHAGAS  MOURA (WAVE)  é  possível

constatar  a  entrega  de  valores  no  Brasil  poucos  dias  antes  ou  depois  que  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES transferiram os valores  acima mencionados

para contas no exterior indicadas por FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (WAVE).

 

Em suma, o efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo

auxílio determinante de GILÓ (RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES), o qual

depositou a quantia de USD 278.227,70 dólares, mediante 3 (três) operações, e recebeu
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o correspondente em reais  no Brasil.  Os pagamentos de valores no Brasil  feitos por

FLAVIO DIB (LIFE1) eram para viabilizar as remessas de recursos para o exterior, que,

no caso em tela, foram concretizadas por transferências feitas por  RAUL FERNANDO

DAVIES e JORGE DAVIES  para  contas  indicadas  por  FLAVIO DIB no  exterior.  Em

contrapartida,  RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES receberam recursos no

Brasil de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, que, por sua vez, só tinham disponibilidade de recursos no Brasil em razão

dos valores que recebiam de diversos doleiros, dentre os quais FLAVIO DIB. 

Por  todo o  exposto,  não há dúvidas  de que,  16/06/2011,  17/06/2011 e

09/08/2011  FLAVIO DIB  DAS CHAGAS  MOURA (LIFE1) promoveu,  com auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER, e RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ), de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 3

(três)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD  278.227,70,  mediante  3  (três)

transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos, por

3 (três) vezes, na forma do artigo 71 do CP, no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) 

Em 04/06/2014,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/LM), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

operação  dólar-cabo,  do  valor  de  USD  $216.050,00,  com  transferência  bancária

proveniente de conta controlada por  FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/LM) para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU),  mediante  creditamento  de  valor  correspondente  à  transação  em
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reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 86: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB DAS CHAGAS

MOURA (F/LM) de modo consciente e voluntário, em 20/07/2016, tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 87:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 04/06/2014, o doleiro  FLAVIO DIB

DAS CHAGAS  MOURA (F/LM) fez  transferência  bancária  de  USD  216.050,00  para

conta indicada pelo doleiro de codinome XOU (que se refere a RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO),  no ANDBANC GRUP AGRICOL REIG LES ESCALDES/ANDORRA, em

nome da offshore AQUAFOME INVESTMENTS SA:   
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Essa  transferência  de  USD  216.050,00  para  RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU) foi registrada no Sistema ST de FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA

(F/LM) da seguinte forma (DOC. N.º 08):

Veja-se  que,  naquela  data  (04/06/2014),  imediatamente  antes  da

transferência  de  USD  216.050,00  feita  para  RICHARD  DE  MOL  VAN  OTTERLOO

(XOU),  o  denunciado  FLAVIO DIB (F/LM) estava com saldo devedor  junto ao banco

paralelo  na  ordem  de  USD  469.776,81,  em  razão  de  operações  anteriores.  A

transferência dos dólares (Tr US) de  FLAVIO DIB (F/LM) para  RICHARD OTTERLOO

(XOU) foi custeada pelo registro do correspondente saldo no Brasil  para  FLAVIO DIB

conforme é demonstrado acima, Assim, FLAVIO DIB (F/LM) abate o seu débito, ficando

devedor no valor de US$ 253.726,81
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O efetivo recebimento de recursos no exterior por RICHARD OTTERLOO

(XOU) foi viabilizado pelo auxílio determinante de FLAVIO DIB (F/LM), o qual depositou a

quantia de USD 216.050,00 e recebeu o crédito (abatendo o débito) correspondente ao

valor da transação. A operação também se encontra registrada na conta de  RICHARD

DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 04/06/2014, RICHARD DE

MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER e

FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/LM), de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior,  sem autorização legal,  por meio de operação dólar-cabo, do valor de

USD 216.050,00,  mediante  transferência  bancária,  bem como ocultou e  dissimulou  a

origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações com RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ)

Em  02/10/2013,  04/07/2013,  23/07/2013  e  18/11/2013  os  irmãos

MARCELO  e  RENATO  CHEBAR (CURIÓ),  promoveram,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO

MESSER  e  FLAVIO DIB  DAS  CHAGAS  MOURA (F/ADVA,  F/GG,  F/LM),  de  modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 4

(quatro)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD 695.000,00,  com  4  (quatro)

transferências bancárias, provenientes de conta controlada por  FLAVIO DIB  (F/ADVA,

F/GG, F/LM),  para contas em banco no exterior, em nome de offshore, indicadas por
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MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 88:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados MARCELO e RENATO CHEBAR

(CURIÓ),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB (F/ADVA, F/GG, F/LM) de

modo consciente e voluntário, em 02/10/2013, 04/07/2013, 23/07/2013 e 18/11/2013, em

4 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente a USD 695.000,00, com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos (Conjunto de Fatos 89: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 02/10/2013, 04/07/2013, 23/07/2013

e 18/11/2013 o doleiro FLAVIO DIB (F/ADVA, F/GG, F/LM) fez 4 (quatro) transferências

bancárias  para  contas  indicadas  pelos  doleiros  MARCELO  e  RENATO  CHEBAR

(CURIÓ), sendo a primeira no valor de USD 90.000,00 no BANK OF AMERICA NEW

YORK/USA,  para  o  BANIF  -  BANCO  INTERNATIONAL DO FUNCHAL em nome da

offshore  GESPER  INC;  a  segunda  no  valor  de  USD  250.000,00  no  BSI  SA

SWITZERLAND em nome da WINCHESTER DEVELOPMENT S.A., a terceira no valor

de  USD  5.000,00  também  no  BSI  SA SWITZERLAND  em  nome  da  WINCHESTER

DEVELOPMENT S.A., e a quarta no valor de USD 350.000,00 também no no BSI SA

SWITZERLAND em nome da WINCHESTER DEVELOPMENT S.A., conforme a seguir:   
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Essas transferências de USD 90.000,00, USD 250.000,00, USD 5.000,00

e USD 350.000,00 para  os  irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ)  foram

custeadas  pelo  correspondente  creditamento  de  valores  para  alimentar  a  “conta”  de

FLAVIO DIB no “banco paralelo operado por CLAUDIO e VINICIUS e ficaram registradas

no Sistema ST de CURIÓ da seguinte forma (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de  FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/ADVA, F/GG, F/LM),  o qual

depositou  a  quantia  de  USD 695.000,00 através das  transferências  (Tr  US)  para  os

irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) e recebeu o crédito correspondente ao

valor  da  transação  em sua  “conta”. A operação  também se  encontra  registrada  nas

contas de FLAVIO DIB (F/ADVA, F/GG, F/LM) no Sistema ST (DOC. N.º 08):
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Veja-se que em 02/10/2013  FLAVIO DIB (F/ADVA) tinha saldo devedor

junto  ao  “banco  paralelo”  na  ordem  de  USD  90.000,00  em  razão  de  operações

anteriores.  Com  a  transferência  de  dólares  (Tr  US)  para  MARCELO  e  RENATO

CHEBAR (CURIÓ), o denunciado FLAVIO DIB quita seu saldo devedor de dólares. 

Na operação do dia 04/07/2013,  FLAVIO DIB (F/GG) estava sem saldo

credor ou devedor junto ao “banco” paralelo naquele dia, ficando, após a transferência de

dólares (Tr US) para  MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ)  com saldo credor de

USD 250.000,00, que veio a ser efetivamente liquidado com a entrega de R$ 563.500,00

em dinheiro (DH) no Rio de Janeiro (RJ). Esta liquidação consistiu na compra de dólares

(especificamente do saldo credor) de FLAVIO DIB pelo “banco” operado por CLAUDIO e

VINICIUS. Daí porque a transação ser descrita no extrato como “compra”.

Já na operação do dia 23/07/2013, novamente FLAVIO DIB (F/GG) estava

sem saldo credor  ou devedor  junto ao “banco”  paralelo  naquele  dia,  ficando,  após a

transferência de dólares (Tr US) para  MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ)  com

saldo credor de USD 5.000,00, que veio a ser efetivamente liquidado posteriormente.

Conforme esclarecido pelo colaborador CLAUDIO BARBOZA DE SOUZA,

para cada depósito feito no exterior  na conta indicada por um doleiro correspondia a

entrega de valores correspondentes no Brasil, que poderia ser feito antes ou depois da
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transferência no exterior, a depender do grau de relacionamento que o doleiro mantinha

com o banco paralelo administrado pelos colaboradores.

Por  fim,  no  que  tange  à  operação  do  dia  18/11/2013,  verifica-se  que

naquele dia FLAVIO DIB (F/LM) estava com saldo devedor de USD 255.417,81 junto ao

“banco” paralelo, que foi aumentando em razão de outras operações até chegar a USD

272.383,81.  Com  a  transferência  de  dólares  (Tr  US)  para  MARCELO  e  RENATO

CHEBAR (CURIÓ),  o  denunciado FLAVIO  DIB  não  só  quita  seu  saldo  devedor  de

dólares, como fica com um saldo credor de USD 77.616,19.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 02/10/2013, 04/07/2013,

23/07/2013  e  18/11/2013  os  irmãos  MARCELO  e  RENATO  CHEBAR (CURIÓ),

promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA

(F/ADVA, F/GG, F/LM), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização legal, por meio de 4 (quatro) operações dólar-cabo, do valor total de USD

695.000,00,  mediante  4  (quatro)  transferências  bancárias,  bem  como  ocultaram  e

dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de  infração

penal,  estando assim todos incursos por 4 (quatro)  vezes, na forma do artigo 71, no

crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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20 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR LINO MAZZA FILHO

(WAVE) 

a) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ)

Em 23/07/2013,  LINO MAZZA FILHO (WAVE) promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER, e RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ), de modo

consciente  e  voluntário,  a  saída para  o  exterior,  sem autorização legal,  por  meio  de

operação  dólar-cabo,  do  valor  de  USD  27.000,00  (vinte  e  sete  mil  dólares),  com

transferência bancária proveniente de conta controlada por RAUL FERNANDO DAVIES

e  JORGE DAVIES (GILÓ) para  conta  em banco  no  exterior,  em nome de  offshore,

indicada por LINO MAZZA FILHO (WAVE), mediante a entrega de valor correspondente

em reais, no Brasil   (Conjunto de Fatos 90:  Evasão de divisas/ Art.  22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO (WAVE), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ)

de modo consciente  e  voluntário,  em 23/07/2013,  tendo  como propósito  distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em real  correspondente  a  USD  27.000,00  (vinte  e  sete  mil  dólares),  com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  91:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 23/07/2013, o doleiro de codinome
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GILO (que se refere a RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES) fez transferência

bancária de USD 27.000,00 para conta indicada por  LINO MAZZA FILHO (WAVE), no

WING LUNG BANK LIMITED, em nome da offshore KIM MING PLASTIC FACTORY LTD,

tendo sido utilizada como falsa justificativa para a operação a compra de flores e plantas

artificiais, o que evidentemente não foi feito por  RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE

DAVIES:   

Essa transferência de USD 27.000,00 para LINO MAZZA FILHO fez com

que o saldo de LINO junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que,

naquele dia era de USD 25.375,00, em razão de operações anteriores, ficasse negativo

em USD 1.625,00. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no

exterior a quantia de USD 27.000,00,  LINO MAZZA FILHO reduziu o crédito que tinha

com o banco paralelo e passou a ter um saldo devedor de USD 1.625,00. O Sistema ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
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Esse saldo devedor de USD 1.625,00 somente foi quitado em 20/09/2013,

quando LINO MAZZA FILHO (WAVE) “comprou” dólares mediante entrega de reais em

espécie no Brasil:

Com efeito, veja-se que, mediante duas entregas de dinheiro no Rio de

Janeiro  (R$  57.500,00  -  DH  RIO,  e  R$  3.737,50  -  DH  RJ),  LINO  MAZZA FILHO

transformou seu saldo negativo de USD 1.625,00 em saldo positivo de USD 25.000,00,

pagando aquele recebimento de dólares no exterior.

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  GILÓ  (RAUL  FERNANDO  DAVIES e  JORGE  DAVIES),  o  qual

depositou a quantia de USD 27.000,00 dólares e recebeu o correspondente em reais no

Brasil. A operação também se encontra registrada na conta de GILÓ (RAUL FERNANDO

DAVIES e JORGE DAVIES) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 23/07/2013 LINO MAZZA

FILHO promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,
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VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e

JORGE  DAVIES (GILÓ) a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD

27.000,00, mediante transferência bancária, bem como  ocultou e dissimulou a origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal,  estando assim todos

incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98.

b) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRUSA / BIROPA)

Em  24/09/2015,  16/12/2015,  24/08/2016  e  05/05/2016,  ALESSANDRO

LABER  (BIRUSA  /  BIROPA),  promoveu,  com  auxílio  de   CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,   DARIO  MESSER,

EDWARD PENN  e  LINO MAZZA FILHO (WAVE), de modo consciente e voluntário, a

saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 4 (quatro) operações dólar-

cabo, do valor total de USD 212.000,00 (duzentos e doze mil dólares), com 4 (quatro)

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  LINO MAZZA FILHO

(WAVE),  para  contas  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicadas  por

ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA  /  BIROPA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de Fatos 92: Evasão de divisas/ Art. 22,

parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA /

BIROPA) ,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e LINO MAZZA FILHO (WAVE) de modo

consciente  e  voluntário,  em 24/09/2015,  16/12/2015,  24/08/2016 e  05/05/2016,  em 4

(quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real
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correspondente a USD 212.000,00 (duzentos e doze mil dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  Fatos  93:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 24/09/2015, 16/12/2015, 24/08/2016

e  05/05/2016 o  doleiro  LINO  MAZZA FILHO  (WAVE) fez  4  (quatro)  transferências

bancárias  para  contas  indicadas  pelo  doleiro  ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA  /

BIROPA), sendo a primeira no valor de USD 25.000,00 no BANK OF AMERICA NEW

YORK/USA, em nome da offshore AMERICA INVESTMENTS LLC; a segunda no valor de

USD 27.000,0088 no  BANK OF AMERICA NEW YORK/USA, em nome da offshore EQ

ASSOCIATES  LLC,  a  terceira  no  valor  de  USD  85.000,00  no   AIB  BANK

DUBLIN/IRELAND, em nome da offshore AMERICA FINE ASSETS LIMITED,  e a quarta

no  valor  de  USD 75.000,00  também no  AIB  BANK DUBLIN/IRELAND,  em nome da

offshore AMERICA FINE ASSETS LIMITED, conforme a seguir:   

a)  Dólar-cabo de USD 25.000,00 em 24/09/2015:

88 Foram efetivamente transferidos USD 26.981,00, conforme consta no campo “Seguimiento” e 
demonstrado adiante.
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Essa  transferência  de  USD 25.000,00  para  ALESSANDRO  LABER foi

registrada no Sistema ST de LINO MAZZA FILHO (WAVE) da seguinte forma (DOC. N.º

08):

Veja-se que, primeiro, há a compra de USD 25.000,00 pelo “banco”, o que

gera  a  LINO MAZZA FILHO  o crédito  em reais  na  ordem de  R$ 100.750,00.  Essa

compra é seguida da efetiva transferência dos dólares (Tr US) de LINO MAZZA FILHO

para ALESSANDRO LABER. Por fim, a operação é liquidada com a entrega de reais do

“banco” para  LINO MAZZA FILHO em dinheiro no mesmo dia (mediante transferência

para a “conta” WAVEDHRJ).

A inscrição WAVEDHRJ constante do Sistema ST significa a entrega de

dinheiro (DH) no Rio de Janeiro (RJ) para LINO (WAVE). O extrato do referido sistema

utilizando como parâmetro de busca a conta WAVEDHRJ registra o detalhamento dessa
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operação (DOC. N.º 08):

Do extrato é possível verificar que  LINO (WAVE) já tinha um crédito em

dinheiro de R$ 1.000,00 com o “banco paralelo”, em razão de operações anteriores, que

somou-se  ao  crédito  de  R$  100.750,00  oriundo  da  operação  para  ALESSANDRO

LABER (BIRUSA).  O  saldo  total  no  valor  de  R$  101.750,00  foi  quitado  através  da

entrega de reais em espécie no local identificado como C/ORE, que, conforme descrito

no Anexo 2 do Acordo de Colaboração, refere-se à sala mantida pelos colaboradores na

Rua São José, nº 40, sala 24 (posteriormente, sala 28). 

Registre-se que a offshore que recebeu a quantia em dólares no exterior

(AMERICA INVESTMENTS LLC) é de titularidade de  EDWARD PENN,  que veio a se

tornar colaborador após a deflagração da Operação Rizoma. O colaborador reconheceu

que abriu empresas no exterior para realizar operações de dólar-cabo e informou que

ALESSANDRO  LABER utilizou-se  dessas  empresas  para  suas  operações  com

CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET (DOC. N.º 75).

O colaborador CLAUDIO BARBOZA também confirmou, em seu Anexo 22

(DOC. N.º 64) que a conta da AMERICA INVESTMENTS LLC, no Bank of America, conta

nº 229 043 328 672, era uma das contas de passagem utilizadas por  ALESSANDRO

LABER.

Como  parte  do  seu  acordo  de  colaboração,  EWARD  PENN forneceu

alguns  dos  extratos  das  contas  de  suas  empresas  no  exterior,  dentre  as  quais,  a

AMERICA INVESTMENTS LLC, utilizada por ALESSANDRO LABER. Do referido extrato

é possível verificar o efetivo recebimento, em 28/09/2015, da quantia de USD 25.000,00

(DOC. N.º 76):
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Veja-se  que  na  mencionada  transação  consta  como  “ORIG:  SONIA

SEVERIANO  RIBEIRO”,  o  que  confere  exatamente  com  os  registros  constantes  do

Sistema  Bankdrop.  Na  tela  daquele  sistema é  possível  verificar  a  existência  de  um

campo “Seguimiento”,  onde ficam registrados diálogos entre o funcionário do “banco”

paralelo e os clientes envolvidos nas operações. Na transação em comento consta os

seguintes  diálogos  entre  a  funcionária  identificada  como Emma e  os  doleiros  WAVE

(LINO MAZZA FILHO) e LECO-BIRO (ALESSANDRO LABER):
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05/10/2015 - CARMEN
(4:33:41 PM) Wave: sim entrou os 25 ?
(4:33:50 PM) Emma: nao, ainda nao
(4:33:51 PM) Wave: esqueci de perguntar
(4:34:12 PM) Wave: ja tem uma semana que foi deixa eu ver la
(4:34:21 PM) Emma: por favor
(4:34:33 PM) Emma: tenta descobrir de onde vem, qual sender
(4:34:38 PM) Emma: para eu cobrar la
(4:37:01 PM) Wave: saiu do jp morgan suisse , mas vou me 
certificar pq la eh rapido e foi feito no dia seguinte
(4:37:15 PM) Emma: beleza
06/10/2015 - CARMEN
[10:07:22 AM] Leco - Biro - parimpar2008: Entraram 25 vc sabe 
quem mandou?
[10:08:47 AM] Emma: sim, vem do Jp Morgan, suica
[10:09:48 AM] Leco - Biro - parimpar2008: Pode ser Sonia 
Severiano Ribeiro
[10:10:17 AM] Emma: Deixa ver, pq nao era vindo de pessoa fisica
[10:10:22 AM] Emma: mas deixa ver se mandou errado
[10:10:46 AM] Leco - Biro - parimpar2008: Ok
06/10/2015 - CARMEN
(11:09:15 AM) Emma: 25 mandou vindo de pessoa fisica ?
(11:11:29 AM) Wave: NAO SEI .. QUE EU SAIBA EH PJ MAS 
ONTEM MESMO A PESSOA ENTROU EM CONTATO COM O 
GERENTE PARA VER E ATE AMANAH MANDA AS INFO.. O 
CLIENTE ESTA VIAJANDO
(11:11:50 AM) Emma: Acho que mandaram de pessoa fisica, pq 
estao me chamando a atencao
(11:11:55 AM) Emma: ve isso para mim , por favor
(11:13:56 AM) Wave: AS VEZES QUE EU RECEBI VEIO DE PJ 
VOU VER
(11:17:55 AM) Emma: por favor
(11:32:48 AM) Wave: OI
(11:34:15 AM) Emma: oi
(11:34:24 AM) Wave: AKI FOI PF
(11:34:51 AM) Emma: deixa ver se vao aceitar entao, ou vao 
devolver
(11:35:43 AM) Wave: ERA PJ , TIPO NOME FICTICIO AI 
PARARAM , NAO SABIA
06/10/2015 - CARMEN
[11:35:18 AM] Emma: 25.000 é isso mesmo ... acabou mandando da
conta fisica dela
[11:35:21 AM] Emma: como podemos resovler?
[11:35:25 AM] Emma: aceita igual?
[11:35:33 AM] Emma: ou pedimos devolucao ?
[11:36:01 AM] Leco - Biro - parimpar2008: vou aceitar para não dar 
trabalho
[11:36:06 AM] Leco - Biro - parimpar2008: mas não manda mais não
por favor
[11:36:35 AM] Emma: nao claro, desculpe
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Observe-se que  o  diálogo  indica  que  a  transferência  foi  feita  por  uma

pessoa  física,  SONIA  SEVERIANO  RIBEIRO,  o  que  gerou  constrangimento,  por

contrariar a regra de apenas realizar transferências com referências a pessoas jurídicas

com  nomes  fictícios.  Ao  final,  LABER acaba  aceitando  a  transação,  “para  não  dar

trabalho”.

b)  Dólar-cabo de USD 27.000,0089 em 16/12/2015:

Essa  transferência  de  USD 27.000,00  para  ALESSANDRO  LABER foi

registrada no Sistema ST de LINO MAZZA FILHO (WAVE) da seguinte forma (DOC. N.º

08):

Veja-se que, primeiro, há a compra de USD 27.000,00 pelo “banco”, o que

89 Foram efetivamente transferidos USD 26.981,00, conforme consta no campo “Seguimiento” e 
demonstrado adiante.
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gera  a  LINO MAZZA FILHO o  crédito  em reais  na  ordem de  R$ 103.950,00.  Essa

compra é seguida da efetiva transferência dos dólares (Tr US) de LINO MAZZA FILHO

(WAVE) para ALESSANDRO LABER (BIRUSA). Por fim, a operação é liquidada com a

entrega de reais do “banco” para LINO MAZZA FILHO (WAVE) em dinheiro no mesmo

dia (mediante transferência para a “conta” WAVEDHRJ).

A inscrição WAVEDHRJ constante do Sistema ST significa a entrega de

dinheiro (DH) no Rio de Janeiro (RJ) para LINO (WAVE). O extrato do referido sistema

utilizando como parâmetro de busca a conta WAVEDHRJ registra o detalhamento dessa

operação. 

Do extrato é possível verificar que LINO (WAVE) estava sem créditos ou

débtios  em  dinheiro  junto  ao  “banco  paralelo”,  mas  a  partir  da  operação  para

ALESSANDRO LABER (BIRUSA) recebeu o crédito de R$ 103.950,00, que foi quitado

através da entrega de reais em espécie no local identificado como C/WIS, que, conforme

descrito  no  Anexo  2  do  Acordo  de  Colaboração,  refere-se  à  sala  mantida  pelos

colaboradores na Avenida Presidente Wilson nº 231, sala 904.

Registre-se que a offshore que recebeu a quantia (EQ ASSOCIATES LLC)

é  de  titularidade  de  EDWARD  PENN,  que  veio  a  se  tornar  colaborador  após  a

deflagração da Operação Rizoma. Conforme já mencionado, o colaborador reconheceu

que abriu empresas no exterior para realizar operações de dólar-cabo e informou que

ALESSANDRO  LABER utilizou-se  dessas  empresas  para  suas  operações  com

CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET (DOC. N.º 75).

Também  conforme  narrado  anteriormente  o  colaborador  CLAUDIO

BARBOZA igualmente  confirmou que a conta da EQ ASSOCIATES LLC no Bank of
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America, conta nº 898 065 978 871, era uma das contas de passagem utilizadas por

ALESSANDRO LABER.

Como  parte  do  seu  acordo  de  colaboração,  EWARD  PENN forneceu

alguns dos extratos das contas de suas empresas no exterior, dentre as quais, a EQ

ASSOCIATES LLC, utilizada por ALESSANDRO LABER. Do referido extrato é possível

verificar o efetivo recebimento, em 18/12/2015, da quantia de USD 26.981,00 (DOC. 77):
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c)  Dólar-cabo de  USD 85.000,00 e USD 75.000,00 em 28/04/2016 e

05/05/2016, respectivamente:

Essas  transferências  de  USD  85.000,00  e  USD  75.000,00  para

ALESSANDRO  LABER foram  registrada  no  Sistema  ST  de  LINO  MAZZA  FILHO
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(WAVE) da seguinte forma: 

Veja-se que em 28/04/2016  LINO MAZZA FILHO não tinha saldo credor

nem devedor junto ao “banco paralelo”. Com as transferências dos dólares (Tr US) de

LINO MAZZA FILHO (WAVE) para  ALESSANDRO LABER (BIROPA),  o  denunciado

LINO fica com saldo credor que vem a ser liquidado com transferências para a “conta”

WAVE.N, que significa “notas”, ou seja, moeda em espécie.

Registre-se  que  a  offshore  que  recebeu  a  quantia  (AMERICA  FINE

ASSETS LIMITED),  no  AIB  BANK /  IRELAND,  conforme informado pelo  colaborador

CLAUDIO BARBOZA90 era uma das contas de passagem utilizadas por ALESSANDRO

LABER (DOC. N.º 64).

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 24/09/2015,  16/12/2015,

24/08/2016 e 05/05/2016  ALESSANDRO LABER (BIRUSA / BIROPA) promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER e LINO MAZZA FILHO (WAVE) a saída para o exterior,

sem autorização legal,  de  USD 212.000,00 (duzentos e doze mil dólares), mediante 4

(quatro) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por

4 (quatro) vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

90“(…) Que a conta de LABER na Europa está cadastradas em seu sistema como BIROPA: AMERICA FINE
ASSET LTD,  no  banco AIB Bank  em Dublin  na  Irlanda,  IBAN nº  IE46AIBK93006726519791 (dólares)  e
IE13AIBK93338479273072 (euros)” - Termo de depoimento de Claudio Barboza referente ao Anexo 22.
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c) Operações com HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN (KALUF)

Em 30/03/2015, LINO MAZZA FILHO (WAVE), promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER  e  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN,  de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 2

(duas)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD 149.035,00,  com  2  (duas)

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  HENRIQUE  JOSÉ

CHUEKE  e  WANDER  BERGMANN  (KALUF),  para  contas  em  banco  no  exterior

indicadas por LINO MAZZA FILHO (WAVE), mediante a entrega de valor correspondente

em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 94:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN

de modo consciente e voluntário, em 30/03/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

149.035,00, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 95: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 30/03/2015, o doleiro de codinome

KALUF (que se refere a  HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN) fez 2

(duas) transferências bancárias para contas indicadas por LINO MAZZA FILHO (WAVE),
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sendo uma de USD 59.035,00 para o CITIBANK MIAMI - FLORIDA/USA  em nome de

PAULO EDUARDO DE ANDRADE, e outra de USD 90.000,00 para o SUNTRUST BANK

MIAMI - FL/USA em nome de MARCIA PAGE PA:   

Essas  transferências  de  USD  59.035,00  e  USD  90.000,00  para  LINO
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MAZZA FILHO (WAVE) fizeram com que  o  saldo  de  LINO (WAVE) junto  ao  “banco

paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, naquele dia era de USD 149.035,00,

ficasse zerado. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior

a quantia de USD 149.035,00,  LINO MAZZA FILHO reduziu a zero o crédito que tinha

com o banco  paralelo. O Sistema ST de LINO (WAVE) demonstra a contabilidade (DOC.

N.º 08):

Veja-se que,  na data das transferências  de dólares  (Tr  US),  qual  seja,

30/03/2015,  LINO (WAVE) possuía um saldo credor junto ao banco paralelo de USD

149.035,00, em razão de operações anteriores, que consistiram exatamente na “compra”

desse crédito mediante a transferência de reais (Tr R$) na ordem de R$ 294.300,00 para

o “banco” paralelo.

Ou seja, esse crédito que LINO (WAVE) em razão da entrega de reais foi

liquidado com as duas transferências de dólares (Tr US) feitas por  HENRIQUE JOSÉ

CHUEKE e WANDER BERGMANN (KALUF). 

Conforme  esclarecido  pelo  colaborador  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  para cada depósito feito no exterior na conta indicada por um

doleiro correspondia a entrega de valores correspondentes no Brasil,  que poderia ser

feito antes ou depois da transferência no exterior, a depender do grau de relacionamento

que o doleiro mantinha com o banco paralelo administrado pelos colaboradores.

Nos casos acima ilustrados, verifica-se que a entrega de reais foi anterior
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às transferências de dólares, razão pela qual LINO MAZZA FILHO já possuía crédito de

dólares com o banco paralelo. 

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 30/03/2015 LINO MAZZA

FILHO promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e

WANDER BERGMANN VIANNA a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD

149.035,00, mediante 2 (duas) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou

a origem,  localização,  disposição  de valores  provenientes  de infração penal, estando

assim todos incursos por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de

divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime

de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

d) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJAPEN)

 

Em 20/07/2016,  WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER, e LINO MAZZA FILHO (WAVE), de modo consciente e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de operação dólar-

cabo,  do  valor  de  USD  70.000,00  (setenta  mil  dólares),  com  transferência  bancária

proveniente de conta controlada por LINO MAZZA FILHO (WAVE) para conta em banco

no exterior, em nome de offshore, indicada por WU YU SHENG, mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 96:  Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  LINO  MAZZA  FILHO  (WAVE) de  modo

consciente  e  voluntário,  em  20/07/2016,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro
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derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  97:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 20/07/2016, o doleiro LINO MAZZA

FILHO (WAVE)  fez transferência bancária de USD 70.000,00 para conta indicada pelo

doleiro de codinome MOLLEJAPEN (que se refere a WU YU SHENG), no  HANG SENG

BANK HONG KONG, em nome da offshore PRIME CHEER LIMITED:   

Essa transferência de USD 70.000,00 para WO YU SHENG foi registrada

no Sistema ST de LINO MAZZA FILHO (WAVE) da seguinte forma: 
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Veja-se  que,  naquela  data  (20/07/2016),  imediatamente  antes  da

transferência de USD 70.000,00 feita para WO YU SHENG, o denunciado LINO estava

com saldo devedor junto ao banco paralelo na ordem de USD 50.015,39, em razão de

operações anteriores. A transferência dos dólares (Tr US) de LINO para WO YU SHENG

(MOLLEJAPEN) fez com que aquele saldo devedor se transformasse em saldo credor

de USD 19.984,61, que foi zerado com a entrega de reais em dinheiro no Brasil para

LINO MAZZA FILHO (WAVEDHRJ). 

A inscrição WAVEDHRJ constante do Sistema ST significa a entrega de

dinheiro (DH) no Rio de Janeiro (RJ) para LINO (WAVE). O extrato acima demonstra que

o saldo credor de LINO junto ao banco paralelo no valor de USD 19.984,61 foi liquidado

primeiro com a venda de USD 20.000,00 ao “banco”, que correspondeu à entrega de R$

67.000,00 (Tr R$) a LINO e, em seguida, com a venda de USD 15.39, que correspondeu

à entrega de R$ 50,79 (Tr R$). 

Conforme  esclarecido  pelo  colaborador  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  para cada depósito feito no exterior na conta indicada por um

doleiro correspondia a entrega de valores correspondentes no Brasil,  que poderia ser

feito antes ou depois da transferência no exterior, a depender do grau de relacionamento

que o doleiro mantinha com o banco paralelo administrado pelos colaboradores.

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  20/07/2016  WU  YU

SHENG  promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  e  LINO  MAZZA  FILHO

(WAVE) a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 70.000,00 (setenta mil

dólares),  mediante  transferência  bancária,  bem como ocultou  e  dissimulou  a  origem,
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localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98.

21  – CARLOS  ALBERTO  BRAGA  DE  CASTRO  (ALGODÃO):  OPERAÇÃO  NÃO

AUTORIZADA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Art. 16 da Lei 7.492/86 E LAVAGEM

DE ATIVOS – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 

Entre  03/01/201191 e  05/07/201692 o  denunciado  CARLOS  ALBERTO

BRAGA DE CASTRO, de modo consciente e voluntário, fez operar instituição financeira

informal,  sem  a  devida  autorização  do  Banco  Central  do  Brasil93,  ao  intermediar  o

recolhimento, custódia, ocultação, movimentação, distribuição e dissimulação de valores,

através  da  empresa  TRANS-EXPERT  VIGILANCIA E  TRANSPORTE  DE VALORES

S/A,  conforme  adiante  descrito  (Conjunto  de  Fatos  98:  Operação  de  Instituição

Financeira Não Autorizada – Art. 16 da Lei 7.492/86).

No  mesmo  período,  quando  consumados  os  delitos  antecedentes  de

corrupção  e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  CARLOS  ALBERTO  BRAGA DE

CASTRO,  gerente  de  tesouraria  da  empresa  TRANS-EXPERT  VIGILANCIA  E

TRANSPORTE DE VALORES S/A, de modo consciente e voluntário, por intermédio dos

colaboradores  CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET,  de  forma  habitual  e  por

intermédio de organização criminosa, tendo o propósito de distanciar o dinheiro derivado

de crimes praticados de sua origem ilícita, ocultou, movimentou e dissimulou a origem, a

natureza, a disposição, e a propriedade de pelo menos  R$ 972.680.859,28, por 5.298

vezes94, em continuidade (Conjunto de Fatos 99: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

91 Data da primeira movimentação registrada no Sistema ST
92 Data da última movimentação registrada no Sistema ST
93 Contrariando o disposto no art. 23, caput e §2º da Lei 4.131/62, no art. 10, X, “a” e “d” da Lei 4.595/64 e 
no art. 65 §§ 1º e 2º da Lei 9069/96.
94 Correspondente a 2.884 entradas de valores (com destino à TRANS-EXPERT) e 2.414 saídas de valores 
(com origem TRANS-EXPERT).
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CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, conhecido como ALGODÃO,

trabalhava  como  gerente  de  tesouraria  na  TRANS-EXPERT  VIGILANCIA  E

TRANSPORTE  DE  VALORES  S/A,  empresa  envolvida  em  diversas  operações  de

lavagem de dinheiro para a organização criminosa liderada pelo ex-governador SERGIO

CABRAL.

Com efeito, por se tratar formalmente de uma transportadora de valores, a

TRANS-EXPERT lidava com enorme volume de dinheiro em espécie,  o que atraía o

interesse  de  doleiros  para  utilizá-la  como  ferramenta  para  lavagem  do  dinheiro  da

propina de agentes públicos.

As  operações  envolvendo  as  transportadoras  de  valores  eram

principalmente a geração,  custódia e transporte de reais em espécie,  mediante guias

que, após utilizadas, eram destruídas. Por vezes, o transporte era feito em carros leves

blindados,  sem  guias  de  valores.  Não  havia  qualquer  registro  formal  dos

depósitos/depositantes,  mas  havia  um  registro  paralelo  em  que  era  consignada  a

propriedade daqueles valores. Tratava-se de verdadeira estrutura paralela à disposição

dos fornecedores de reais.

Como  mencionado  anteriormente,  após  lançadas  as  operações  nos

sistemas  informatizados,  os  colaboradores  CLAUDIO  e  VINICIUS faziam  uso  de

transportadoras  de  valores,  dentre  as  quais  a  TRANS-EXPERT  VIGILANCIA  E

TRANSPORTE  DE  VALORES  S/A –  cujo  contato  se  dava  através  de  CARLOS

ALBERTO BRAGA DE CASTRO, vulgo ALGODÃO - que movimentava os recursos em

uma contabilidade paralela, servindo de local seguro para a custódia do dinheiro. 

“Que  nesse  período,  por  volta  de  2007,  o  colaborador  conheceu  a
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;”
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(Termo de colaboração de CLAUDIO BARBOZA, referente ao Anexo 1 –
autos n.º 0502637-62.2018.4.02.5101)(DOC Nº 3).

O  doleiro  ALVARO  NOVIS,  que  operava  para  a  ODEBRECHT e  para

FETRANSPOR, entre outros, firmou acordo de colaboração com o MPF e esclareceu a

dinâmica das operações com as transportadoras de valores que faziam a coleta, custódia

e entrega do dinheiro, por meio de controles paralelos:  as empresas que geravam os

reais mantinham uma “conta” na transportadora e “transferiam” os valores para a

“conta” do doleiro, que informava à transportadora os locais onde o dinheiro deveria

ser  retirado  e  também os lugares  onde deveria  ser  entregue.  Todas  as  entregas  se

davam  por  meio  de  senhas  que  eram  previamente  ajustadas  entre  a  pessoa  que

entregava e recebia.   O transporte dos valores se dava,  via de regra,  em carros de

passeio blindados para evitar chamar atenção:

“(…) Que a operação nas transportadoras era feita através de uma guia,
que, após ser utilizada era destruída. Não havia qualquer registro formal
dos depósitos/depositantes, mas havia um registro paralelo em que era
consignada a propriedade dos valores. O sistema funcionou muito bem,
até dois eventos em que o colaborador, e muitas outras pessoas perderam
bastante dinheiro. Em uma delas houve um incêndio que foi na empresa
Transexpert e, em outra, na empresa Prosegur. Que os fornecedores de
reais também no caso da Odebrecht utilizavam-se dessa estrutura paralela
das transportadoras de valores. Não havia qualquer tipo de remuneração
pelo fato de o dinheiro ser deixado nas transportadoras. Que, ao contrário,
havia o custo da custódia. Que quanto ao valor de quarenta milhões que
consigna  ter  perdido  junto  à  Trans-Expert,  perdidos  em  um  incêndio,
apenas parte lhe pertencia, a maioria pertencendo a seus clientes. Que
em relação aos codinomes e senhas TRANSMARSP e TRANSMAR RIO,
os codinomes diziam respeito a apelidos, abreviações, ou, ainda, ao nome
do encarregado responsável pelo recebimento, como no caso de Altair,
que  recebia  valores  da  Odebrecht  em nome de  Eduardo  Cunha.  Que
nessa lista, quando aparece SENHA, a senha equivale ao codinome. Que
as entregas eram combinadas e eram feitas em garagens e shoppings.
Que quando não há identificação do nome do beneficiário,  é porque o
colaborador não sabe a quem se refere (...)”
(Termo de colaboração de  ALVARO NOVIS nos autos da PET 11962 –
Anexo12) (DOC. N.º 78)

“(…)  Que a  partir  de  1990/1991  a  FETRANSPOR,  a  mando de JOSÉ
CARLOS LAVOURA, passou a utilizar os serviços do Colaborador para
efetuar custódia e pagamentos de vantagens indevidas a políticos; Que o
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Colaborador sabia que os pagamentos feitos pela FETRANSPOR eram
realizados para garantir benefícios relacionados a linhas de ônibus, tarifas,
etc; Que a FETRANSPOR é dividida em 6 sindicatos; Que as empresas de
ônibus entregavam o dinheiro em espécie em transportadoras de valores;
Que a entrega dos valores inicialmente era feita  para a TRANSEGUR;
Que  a  TRANSEGUR  foi  adquirida  pela  PROSEGUR;  Que  havia  outra
transportadora  de  valores  chamada  TRANSEXPERT que  era  utilizada
para custódia de valores; Que as empresas de ônibus possuíam "contas"
nas transportadoras de valores para custódia dos recursos arrecadados
com  passagens;  Que  o  Colaborador  abriu  "contas"  nas  referidas
transportadoras também para poder movimentar os valores das empresas
de ônibus; Que tais "contas" eram meramente informais; Que os valores
eram  transferidos  das  "contas"  das  empresas  para  a  "conta"  do
colaborador e a partir  daí  eram feitos os pagamentos aos beneficiários
finais;  Que  o  colaborador  possuía  contrato  formal  com  ambas  as
transportadoras; Que as ordens para pagamento a políticos eram dadas
única  e  exclusivamente  por  JOSÉ  CARLOS  LAVOURA;  Que  desde
1990/1991 até 2016 as ordens sempre foram emitidas por LAVOURA; Que
os pagamentos pararam de ser realizados em razão da operação Xepa da
Força Tarefa Lava Jato; Que as ordens eram transmitidas por meio de
bilhetes;  Que  os  bilhetes  eram  entregues  por  REGINA,  secretária  de
LAVOURA, para MARCIO ou EDIMAR, funcionários do Colaborador; Que
MARCIO ou EDIMAR também, por vezes, iam ao escritório de LAVOURA
para obter informações acerca das ordens de pagamentos; Que o controle
de pagamentos e recebimentos era feito pelo Colaborador por meio de
planilha que ora entrega;  Que eram utilizados codinomes nas planilhas
que  eram,  geralmente,  escolhidos  pelos  colaboradores;  Que  destruiu
grande  parte  do  material  onde  eram  guardadas  as  planilhas  de
pagamentos(...)” 
(Termo de colaboração de  ALVARO NOVIS nos autos da PET 11962 –
Anexo 02) (DOC.79)

Em pouco tempo esta atuação paralela da TRANS-EXPERT passou a ser

conhecida por outros doleiros interessados em utilizá-la, como efetivamente ocorreu com

os colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET.

Em 2007 aproximadamente, o colaborador  CLAUDIO BARBOZA, diante

do aumento expressivo da sua atuação em operações de logísitica de reais no Brasil,

procurou pelos  serviços  paralelos  da  TRANS-EXPERT.  Assim,  marcou  uma primeira

reunião  através  do  gerente  MENEZES,  que,  entretanto  não  chegou  a  participar  do

encontro, tendo ido, pela TRANS-EXPERT, o gerente de tesouraria CARLOS ALBERTO

BRAGA DE CASTRO (ALGODÃO).
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A partir  de  então,  ALGODÃO passou  a  ser  a  pessoa  de  contato  dos

colaboradores  CLAUDIO  e  VINICIUS junto  à  TRANS-EXPERT.  Diversas  empresas

laranjas do colaborador foram então cadastradas na TRANS-EXPERT, a fim de conferir

aparência lícita às transações em caso de fiscalização.

As operações não se limitavam à custódia e ao transporte de moeda em

espécie.  Como  mencionado  anteriormente,  a  TRANS-EXPERT funcionava  como

verdadeira instituição financeira clandestina,  onde os colaboradores “abriram conta” e

passaram a negociar valores com outros doleiros.

As informações acima foram corroboradas por CLÁUDIO BARBOZA, que

lidava diretamente com ALGODÃO:

“(…)  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

593/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

valia a pena pois permitiu que diversos funcionários fossem desligados;
Que  com  o  passar  do  tempo  o  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  TUTA);  Que  na  reunião  estavam  presentes  LUIZ  EDUARDO
SOARES e ALVARO NOVIS (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
acerto  de contas  entre  a contabilidade do colaborador  com a  TRANS-
EXPERT (...)” (CLÁUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao
Anexo 1 – autos n.º 0502637-62.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 03)”

Como  se  verifica  do  relato,  com  o  passar  do  tempo,  o  colaborador

CLAUDIO passou a perceber que a TRANS-EXPERT era utilizada também por diversos

doleiros com quem mantinha transações, razão  pela qual passou a operacionalizar tais

transações diretamente na TRANS-EXPERT, mediante um sistema simples de créditos e

débitos, sem necessidade da transferência física dos valores.

Um  desses  doleiros  era  ALVARO  NOVIS,  que  operava  para  a

ODEBRECHT e a FETRANSPOR, e era o responsável pelo pagamento de quantias à

organização  criminosa  chefiada  pelo  ex-governador  SERGIO  CABRAL,  através  de

remessas  de  valores  aos  irmãos CHEBAR.  Os irmãos  CHEBAR,  por  sua vez,  eram

clientes dos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS.

Nessas  operações  com  os  colaboradores  CLAUDIO e  VINICIUS,  os

irmãos CHEBAR  por vezes  solicitavam que CLAUDIO e  VINICIUS indicassem alguns

endereços para receber dinheiro no Rio de Janeiro. Ao observar que quem levava esses

valores  era  a  TRANS-EXPERT o  colaborador  CLAUDIO,  que  também  utilizava  a

transportadora, entrou em contato com ALGODÃO e solicitou que a remessa seguinte
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dos irmãos CHEBAR não fosse feita, mas que fosse realizada a transferência direta para

a conta de CLAUDIO e VINICIUS na TRANS-EXPERT, resolvendo as questões através

de compensações realizadas dentro da própria TRANS-EXPERT.

O  colaborador  VINICIUS  CLARET esclareceu  essa  dinâmica  em  seu

depoimento prestado:

“(…) QUE o depoente já operava para a ODEBRECHT, desde a década
de  1990,  e  que  após  já  estar  no  Uruguai,  por  volta  de  2008,  a
ODEBRECHT lhe informou que suas transações seriam concentradas na
pessoa de NOVIS;  QUE LUIZ EDUARDO,  da ODEBRECHT,  teve uma
reunião  com  CLAUDIO,  sócio  do  depoente,  para  informar  que  os
pagamentos  seriam  concentrados  no  NOVIS;  QUE  o  depoente  e  seu
cliente já tinham uma conta na TRANSEXPERT, para entrega de valores;
QUE, a partir de então, a conta do depoente na TRANSEXPERT passou a
ser  utilizada  para  pagamentos  ao  NOVIS,  via  TRANSEXPERT,  sendo
feitas as transferências internamente na transportadora de valores; QUE o
contato na TRANSEXPERT era uma pessoa com o codinome ALGODÃO;
QUE, no sistema do depoente, a conta de NOVIS para recebimento de
valore da ODEBRECHT através da  TRANSEXPERT recebia o nome de
“PANTANAL”; QUE quando necessitava passar algum valor para o NOVIS
informava ao  ALGODÃO que transferisse aquela  quantia  para  a  conta
“PANTANAL”  (…)  QUE  NOVIS  também  era  o  responsável  pelos
pagamentos efetuados aos irmãos CHEBAR; QUE os irmãos CHEBAR,
por vezes, solicitavam alguns endereços para receber dinheiro no Rio de
Janeiro;  QUE o depoente e seu sócio passaram a observar que quem
levava  esses  valores  era  a  TRANSEXPERT;  QUE  para  evitar  as
movimentações de valores em espécie, CLAUDIO entrou em contato com
ALGODÃO,  da   TRANSEXPERT,  questionando  se  havia  uma entrega
para um certo endereço; QUE, com a resposta afirmativa de ALGODÃO,
CLAUDIO  solicitou  que  a  remessa  não  fosse  feita,  mas  fosse  feita  a
transferência  para  a  conta  do  depoente  e  de  CLAUDIO  na
TRANSEXPERT,  resolvendo  as  questões  através  de  compensações
realizadas dentro da própria  TRANSEXPERT (...)” (VINICIUS CLARET -
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  7  –  autos  n.º  0502643-
69.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 80)

A participação de ALGODÃO e da TRANS-EXPERT nas atividades ilícitas

operadas pelos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS não se limitava à modalidade acima

narrada.  ALGODÃO também participava da geração de reais através do fornecimento

de boletos com a correspondente entrega de reais em espécie. Na posse dos boletos, os
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colaboradores CLAUDIO e VINICIUS os quitavam através de empresas de fachada, e

ficavam  com  o  dinheiro  em  espécie  limpo,  ou  entregavam  para  que  outros  clientes

quitassem  os  boletos  e  ficassem  com  crédito  junto  aos  colaboradores,  conforme

informado por CLAUDIO:

“(…) Que na operação de geração de reais com boletos era necessário
uma  conta  corrente,  seja  uma  conta  que  o   próprio  colaborador
administrasse,  ou  um  cliente  que  pudesse  pagar  boletos;  Que  o
colaborador possuía algumas formas de obter boletos; Que uma delas era
por meio de transportadoras de valores; Que a TRANS-EXPERT possuía
muitos  boletos  que  transportava  para  clientes  comerciantes;  Que  a
TRANS-EXPERT fornecia  ao  colaborador  os  boletos  e  o  dinheiro  em
espécie  para  quitação,  mediante  pagamento  de  comissão;  Que  a
comissão já foi 0,5% a 1,5% no máximo; Que o colaborador ficava com os
recursos  em  espécie  e  depois  quitava  os  boletos;  Que  o  colaborador
possuía algumas empresas de fachada para abrir contas bancárias; Que
para  abrir  as  empresas  e  as  contas  bancárias  o  colaborador  utilizava
JULIO  CESAR  DE  ANDRADE;  Que  nessas  contas  o  colaborador
depositava cheques e quitava os boletos; Que em outras oportunidades o
colaborador encaminhava os boletos para outros clientes quitarem; Que
essa  quitação  gerava  créditos  do  cliente  com  o  colaborador;  Que  o
depósito de cheques em contas bancárias de empresas de fachada era
muito arriscado; Que o pagamento de boletos para geração de reais não
gerava  suspeitas  nos  órgãos  de  controle  nem  nos  bancos;  Que  o
colaborador  auferia  com  essa  operação  aproximadamente  2%;  Que  o
contato do colaborador na TRANS-EXPERT era a pessoa de ALGODÃO;
Que  o  colaborador  reconhece  ALGODÃO como  sendo  CARLOS
ALBERTO BRAGA DE CASTRO (CPF nº 763.112.017-04),  na foto em
anexo;  Que  o  volume  diário  de  operações  de  2010  a  2016  era  de
aproximadamente  R$  1.000.000,00;  Que  além  da  TRANS-EXPERT,  o
colaborador possuía outros fornecedores de boletos que vai detalhar em
anexos específicos; Que além da custódia de valores em transportadoras
de valores, o colaborador usava salas alugadas; Que a maior parte dos
recursos ficava custodiada na transportadora de valores (...)”  (CLÁUDIO
BARBOZA -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  2  –  autos  n.º
0502638-47.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 01) 

Graficamente  o  esquema  de  geração  de  reais  para  os  doleiros

colaboradores pode ser resumido da seguinte forma:
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As informações ora reunidas demonstram que o investigado despenhava

importante papel na geração, custódia e transporte de recursos em espécie no Brasil,

valores estes que, ao que tudo indica, foram utilizados para fins ilícitos. A participação de

CARLOS  ALBERTO  BRAGA DE  CASTRO  (ALGODÃO) em  atividades  suspeitas  é

corroborada pelos seguintes elementos que justificam a adoção das medidas requeridas

nos presentes autos.

Conforme mencionado anteriormente, para controlar todas as transações,

os  colaboradores  CLAUDIO  e  VINICIUS fizeram  uso  de  um  sistema  informatizado

próprio, onde estão registradas todas as transações internacionais com dados sobre as

contas,  bancos,  beneficiários,  datas  e  valores.  Além  desse  sistema,  chamado  de

BANKDROP,  os  colaboradores  usavam  outro  sistema  informatizado,  chamado  “ST”,

através do qual controlavam toda a movimentação de recursos (em dólares e em reais),

em uma espécie de conta corrente.
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As  declarações  dos  colaboradores  dão  conta  de  que  os  valores

custodiados  na  TRANS-EXPERT  constavam  com  o  codinome  “CUSEXPEINS”  nos

sistemas “BANKDROP” e “ST”:

“(…) Que todas as transações do BANKDROP estão registradas no ST,
apesar de não possuir os detalhes das contas internacionais; Que quando
no ST consta “compra” significa que o colaborador comprou dólares, isto
é,  o cliente transferiu  dólares no exterior  e pagou reais  no Brasil;  Que
quando consta “venda”, a referência é que o colaborador transferiu reais
no Brasil  para o cliente e este creditou dólares na conta indicada pelo
colaborador;  Que  “Tr-R$”  significa  “transferência  de  reais”,  como  por
exemplo geração de reais no Brasil, e “Tr-USD” significa “transferência de
dólares”, como por exemplo crédito na conta do doleiro no exterior com
fornecimento de notas físicas para o cliente no Brasil;  Que a sigla “.n”
significa “nota” ou “dinheiro físico”; Que “DH” significa dinheiro em espécie
em  reais;  Que  “DIV”  significa  “despesa”  da  taxa  de  administração  do
colaborador;  Que  “CUSEXPEINS”  significa  que  o  recurso  estava
custodiado na TRANS-EXPERT; Que as formas de comunicação que o
colaborador utilizava eram, nessa ordem: telefone, MSN, Skype, PIDGIN,
Wickr e Telegram; Que o colaborador usava sempre códigos e apelidos
para  evitar  deixar  rastros(...)”  (CLÁUDIO  BARBOZA -  Termo  de
colaboração referente ao Anexo 2 – autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101
– DOC. N.º 01)

Segundo se pode observar dos referidos sistemas informatizados, entre

03/01/2011 e  05/07/2016 foram  realizadas  na  conta  CUSEXPEINS  impressionantes

5.298 transações  entre  os  diversos  doleiros  clientes  dos  colaboradores,  apenas  em

relação a valores cusotiados na   TRANS-EXPERT  , onde, ressalte-se, o único contato dos

colaboradores era CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO (ALGODÃO).

É possível verificar, ainda, dos extratos do Sistema ST de cada um dos

clientes dos colaboradores, inúmeras referências à CUSEXPEINS, como, por exemplo,

da conta PANTANAL, que, segundo os colaboradores, era a identificação de uma das

contas de ALVARO NOVIS95:

95 “(…) QUE, no sistema do depoente, a conta de NOVIS para recebimento de valores da ODEBRECHT
através da TRANSEXPERT recebia o nome de “PANTANAL”; QUE quando necessitava passar algum valor
para o NOVIS informava ao ALGODÃO que transferisse aquela quantia para a conta “PANTANAL” (…) QUE
a conta “PANTANAL” era apenas para receber em reais operações da ODEBRECHT, que essa conta não era
utilizada para operações de “dólar-cabo”, apenas para pagamentos em reais (VINICIUS CLARET – Termo de
Colaboração referente ao Anexo 7- autos nº 0502643-69.2018.4.02.5101 – DOC. 04)

598/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

 

599/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

No exemplo acima, verifica-se a intensa transferência de reais da conta

PANTANAL,  uma  das  contas  de  ALVARO  NOVIS96,  para  a  TRANS-EXPERT,  onde

ALGODÃO acautelaria  os  valores.  Como se  vê,  apenas  nesta  conta  PANTANAL as

transferências  alcançam  a  cifra  de  mais  de  255  milhões  de  reais,  a  maior  parte

movimentada para a TRANS-EXPERT, através de ALGODÃO.

Essa sistemática de recebimento de valores por ALVARO NOVIS através

da TRANS-EXPERT é mencionada pelo colaborador CLAUDIO nos seguintes termos:

“(…) Que, em 2008, LUIZ EDUARDO chamou o colaborador a São Paulo
para reunião no Hotel Sheraton; Que na citada reunião estava presente o
doleiro ALVARO NOVIS; Que LUIZ EDUARDO comunicou ao colaborador
que a liquidação de reais no Brasil não seria mais feita pelo colaborador;
Que o colaborador continuou responsável pela geração de reais no Brasil,
por meio das operações dólar cabo, sendo que a logística da entrega dos
reais passou a ficar a cargo de ALVARO NOVIS; Que ALVARO NOVIS, na
oportunidade,  afirmou  que  preferia  receber  os  recursos  em  espécie
diretamente na empresa transportadora de valores TRANSEXPERT; Que
o colaborador já trabalhava com a  TRANSEXPERT;  Que o colaborador
tinha  contato  com  ALGODÃO,  tesoureiro  da  TRANSEXPERT;  Que
ALGODÃO se chama CARLOS ALBERTO e já foi identificado em anexo
próprio; Que NOVIS possuía conta-corrente na TRANSEXPERT de nome
PANTANAL;  Que  bastava  ao  colaborador  entregar  dinheiro  na
transportadora e indicar que deviam ser creditados na conta PANTANAL;
Que a partir daí as entregas aos destinatários finais ficavam a cargo de
NOVIS; Que a conta-corrente do colaborador se chamava INSIDE; Que
essa sistemática ocorria no Rio de Janeiro; Que, posteriormente, a mesma
sistemática  foi  adotada  em  São  Paulo;  Que  em  São  Paulo  a
transportadora de valores utilizada se chamava TRANSNACIONAL e era
considerada  uma  correspondente  da  TRANSEXPERT(...)”  (CLÁUDIO
BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 46) – DOC. N.º 70.

96 Veja-se que o próprio ALVARO NOVIS confirma as informações:  “Que conheceu VINICIUS CLARET no
Departamento Estrutural da ODEBRECHT; Que também era conhecido como JUQUINHA ou JUCA BALA;
Que sua função era entregar reais para a transportadora; Que quase todos os reais da ODEBRECHT era
gerado por JUCA BALA; Que convidou VINICIUS CLARET para o camarote de sua empresa no Rock In Rio
em 2011, que anexa a lista de convidados; Que alguns diretores da ODEBRECHT também foram convidados
para o evento; Que esteve com VINICIUS em eventos da ODEBRECHT em Salvador; Que a conta sob o
codinome PANTANAL é referente aos seus recebimentos; Que transações da conta PANTANAL consta nas
planilhas sob o codinome TRANSMAR E TRANSMARSP, em anexo no tópico das transportadoras, anexo
próprio” (ALVARO NOVIS – Termo de colaboração referente ao anexo 14 – DOC. N.º 81).
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Somando-se ao que já foi apresentado, convém registrar que o dono de

fato da TRANS-EXPERT, o policial civil DAVID AUGUSTO DA CAMARA SAMPAIO já foi

denunciado nos autos da Operação Ponto Final por lavagem de dinheiro e pertinência à

organização  criminosa,  e,  quando  conduzido  coercitivamente  na  deflagração  da fase

mais ostensiva da Operação Calicute, admitiu a sua relação com a corretora HOYA, de

ALVARO NOVIS mas não conseguiu afastar os indícios da sua ingerência de fato sobre a

TRANS-EXPERT.

Já  naquele  momento  restava  clara  que  a  espúria  intermediação  das

empresas  de  transporte  de  valores  como  a  TRANS-EXPERT,  que,  por  suas

características, lidam com grandes quantias em espécie pertencentes a terceiros, tinha a

finalidade  de  ocultar  a  origem,  localização,  disposição  e  a  propriedade  de  valores

provenientes de crimes contra a ordem tributária e de corrupção.

Trata-se, em verdade, de uma modalidade mais complexa e refinada de

uma técnica clássica da lavagem de dinheiro, a “mescla” (commingling). Como ensina

MARCELO MENDRONI: “(...) qualquer forma que o agente utilize, não necessariamente

através de uma empresa, que embora seja a mais comum não é a única, misturando

recursos obtidos licitamente com outros obtidos ilicitamente, pela prática de algum ilícito

penal, nos termos da lei, configura a prática de crime de lavagem de dinheiro na medida

em  que  ele  'dissimula'  a  origem  daqueles  ganhos  ilegais”  (Crimes  de  Lavagem  de

Dinheiro. 6ª Edição. p. 194).

No caso, a mescla de recursos lícitos e ilícitos se deu com dinheiro em

espécie – e, portanto, à margem do sistema bancário – e através de empresas que não

detém  a  propriedade  dos  recursos,  mas  responsáveis  pela  guarda  e  transporte  de

numerários de terceiros. A especificidade da mescla no caso em tela não descaracteriza

o  crime  de  lavagem;  ao  contrário,  as  peculiaridades  revelam  maior  empenho  da

organização criminosa em proteger os recursos ilícitos do alcance da Administração da

Justiça.
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Os elementos de prova ora reunidos evidenciam, portanto, que CARLOS

ALBERTO  BRAGA  DE  CASTRO operou  instituição  financeira  não  autorizada  e

participou  ativamente  de  sofisticado  esquema  de  ocultação,  movimentação  e

dissimulação  da origem,  natureza,  disposição  e  propriedade de recursos comandado

pelos doleiros “JUCA” e “TONY” – condutas que configuram os delitos do artigo 16 da Lei

7.492/86  e  artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98,  além  do  pertencimento  à  organização

criminosa, objeto de imputação em tópíco próprio.

Todos  os  elementos  citados  se  mostram  suficientes  a  demonstrar  a

materialidade  e  autoria  da  atuação  criminosa  de  CARLOS  ALBERTO  BRAGA DE

CASTRO na  prática  de  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  Lavagem  de

Dinheiro e Organização Criminosa. As informações reunidas apontam que o denunciado

desempenhava importante papel na organização criminosa, em especial em sua atuação

na  parceria  com  os  colaboradores  JUCA e  TONY,  auxiliando-os  a  implementar  as

transações de lavagem de capitais e geração de reais em benefício dos membros da

ORCRIM, movimentando vultuosos valores de origem ilícita.

De  fato,  CARLOS  ALBERTO  BRAGA  DE  CASTRO,  transcendendo

totalmente a autorização para custódia que qualquer empresa transportadora de valores

possui, passou a operar francamente instituição financeira, inclusive com a manutenção

de contas em nome de empresas e de pessoas físicas, fazendo intensas operações de

compensação entre elas e até mesmo aplicando espécie de remuneração mensal no

saldo custodiado.

Conforme  apontado,  CARLOS  ALBERTO  BRAGA  DE  CASTRO

movimentou habitualmente  milhões  de reais  em operações financeiras  espúrias,  com

recursos provenientes de infrações penais de diversas naturezas, possuindo uma gama

rede de clientes e parceiros para viabilizar a execução de tais transações. 

Os  sistemas  informatizados  dos  colaboradores  CLAUDIO  e  VINICIUS

demonstram que  grande parte de todo o dinheiro movimentado pelas inúmeras contas
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operadas pelos doleiros tinha a TRANS-EXPERT como intermediária, sendo a empresa

utilizada como verdadeira “instituição financeira” da organização criminosa, e tendo em

ALGODÃO o seu ponto de referência para essas atividades.

Veja-se  a  parte  final  dos  extratos  do  Sistema  ST  em  que  a  conta

CUSEXPEINS (atribuída à TRANS-EXPERT) aparece como destino (recebendo valores)

e origem (remetendo valores) (DOC. N.º 08):
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Não há dúvidas de que o denunciado  CARLOS ALBERTO BRAGA DE

CASTRO é  o  mencionado  ALGODÃO,  ou  seja,  é  ele  efetivamente  o  contato  dos

membros  da  organização  criminosa  com  a  TRANS-EXPERT.  Da  RAIS  da  TRANS-

EXPERT  é  possível  constatar  que  o  denunciado  efetivamente  trabalhou  na

transportadora:

Ademais, às fls. 612 do Volume III da PET 11.962 o colaborador ALVARO

NOVIS entregou o seguinte cartão de apresentação fornecido por ALGODÃO:
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Por fim, através da quebra do sigilo  telemático de  CARLOS ALBERTO

BRAGA DE CASTRO, foi encontrada na nuvem do iCloud (Apple) atribuído à conta de e-

mail algodao2005@yahoo.com.br a seguinte foto:

Em  termo  de  colaboração  complementar,  o  colaborador  CLAUDIO

BARBOZA reconheceu na foto acima CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO como

ALGODÃO, funcionário da TRANS-EXPERT com quem o colaborador mantinha contato.

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que  03/01/2011  e  05/07/2016

CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, de modo consciente e voluntário, fez operar

instituição financeira informal, sem a devida autorização do Banco Central do Brasil, bem

como  ocultou,  movimentou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  a  disposição,  e  a

propriedade de valores provenientes de infração penal, estando assim incurso no crime

de operação de instituição financeira não autorizada, tipificado no art. 16 da Lei 7.492/86

605/816
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e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, por 5.298

vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.

22 –  DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR ATHOS ROBERTO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO  E  ANTONIO

CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO)

a) Operações com FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA)

Em  31/03/2011,  FRANCISCO  ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e

AFONSO  FÁBIO  BARBOSA FERNANDES  (FALCÃO) promoveram,  com  auxílio  de

CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER, ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

01 (uma) operação dólar-cabo, do valor de USD 23.473,00 (vinte e três mil, quatrocentos

e setenta e três dólares), mediante 01 (uma) transferência bancária, proveniente de conta

controladas  por  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO  e  SUZANA

MARCON (ASADO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada

por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA)  e  AFONSO FÁBIO BARBOSA

FERNANDES (FALCÃO),  mediante o  registro  de crédito do valor  correspondente  no

Brasil (Conjunto de Fatos 100: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), com auxílio

de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO

CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO  e
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SUZANA MARCON (ASADO) de modo consciente e voluntário, em 31/03/2011, em 01

(uma)  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes

praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 23.473,00 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três dólares),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 101:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  31/03/2011,  os  doleiros  PAULO

ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,

ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO e SUZANA MARCON (ASADO) fizeram 01

(uma) transferência bancária para conta indicada por  FRANCISCO ARAÚJO COSTA

JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (FALCÃO), no total de

US$ 23.473,00 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três dólares) para o BANK OF

AMERICA em nome de PRODUTO INTERNATIONAL INC:
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Essa transferência foi custeada pelo registro do correspondente saldo no

Brasil  para  ASADO conforme  é  demonstrado  pelo  extrato  ST (DOC.  N.º  08):  em

31/03/2011,  ASADO mantinha  um  débito  de  US$  294.706,13  com o  banco  paralelo

operacionalizado  por  CLÁUDIO,  VINÍCIUS  e  MESSER.  Neste  dia,  ASADO realiza

transferência bancária de US$ 23.473,00 no exterior em conta indicada por FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO).  Assim,  ASADO abate  o  seu  débito,  ficando  devedor  do  valor  de  US$

271.233,13:

Por sua vez, o extrato ST de JUBRA (DOC. N.º 08) registra o recebimento

de uma transferência feita por  ASADO, em  31/03/2011, no valor de US$ 23.473,00, o

qual é abatido do crédito de US$ 23.472,98 que JUBRA possuía na mesma data junto ao

banco paralelo:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO  e  SUZANA

MARCON (ASADO),  o qual depositou a quantia de USD  23.473,00 (vinte e três mil,

quatrocentos e setenta e três dólares) e recebeu o correspondente crédito no Brasil. 
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 31/03/2011, FRANCISCO

ARAÚJO  COSTA  JÚNIOR  (JUBRA)  e  AFONSO  FÁBIO  BARBOSA  FERNANDES

(FALCÃO) promoveram, com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, PAULO ARAMIS ALBERNAZ

CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ CORDEIRO e SUZANA MARCON (ASADO), a saída para o exterior, sem

autorização legal,  de USD  23.473,00 (vinte e três mil,  quatrocentos e setenta e três

dólares), mediante 01 (uma) transferência bancária, bem como ocultaram e dissimularam

a origem,  localização,  disposição de valores provenientes de infração penal,  estando

assim todos incursos por 01 vez no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA

(SALIBA)

Em 21/11/2011, CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA

SALIBA (SALIBA) promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,   DARIO  MESSER  e  ATHOS

ROBERTO  ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO

ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor

total  de  USD  50.000,00  (cinquenta  mil  dólares),  com  uma  transferência  bancária,

provenientes  de  conta  controlada  por  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  ANTONIO

CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO

(ASADO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por CAMILO

DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), mediante a entrega

de  valor  correspondente  em  reais,  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  102:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo

71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E

JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA  (SALIBA),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e

ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO

ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO  (ASADO),  de  modo  consciente  e  voluntário,  em

21/11/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado

de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos 103: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  21/11/2011,  o  doleiro  ATHOS

ROBERTO  ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO

ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), fez uma transferência bancária para conta

indicada  por  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA

(SALIBA), sendo (i)  no valor de  USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares) para o banco

UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) em nome de FARHADIAN - ESMAIL &

SÖHNE GMBH & CO. KG:
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A transferência para  CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS

MAIA SALIBA (SALIBA) fez com que o saldo deles junto ao “banco paralelo” operado

por  CLAUDIO  e  VINICIUS,  que,  no  dia  anterior  estava  positivo  em  USD  50.100,00

(cinquenta mil e cem dólares), em razão de operações anteriores, ficasse positivo em

apenas USD 100,00 (cem dólares). Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em

uma conta no exterior a quantia de USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), CAMILO DE

LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) reduziram o saldo que

tinham com o banco paralelo e passaram a ter um saldo positivo de apenas USD USD

100,00 (cem dólares). O Sistema ST demonstra a contabilidade:

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 21/11/2011, CAMILO DE

LELIS  ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA SALIBA (SALIBA)  promoveram,  com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO  MESSER,  ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO

ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), a saída

para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD  50.000,00  (cinquenta  mil  dólares),

mediante  uma  transferência  bancária,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,
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localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por  uma vez no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações com CHAAYA MOGHRABI (MONZA)

Em  07/02/2012,  13/01/2014  e  27/03/2014,  CHAAYA  MOGHRABI

(MONZA),  promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,   DARIO  MESSER  e  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO

CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de três operações dólar-cabo, do valor

total de USD 148.028,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e oito dólares), com três

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO

CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  para  conta  em banco  no  exterior,  em

nome de offshore, indicada por CHAAYA MOGHRABI (MONZA), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 104: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CHAAYA MOGHRABI (MONZA),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO,

PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO,  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ

CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 07/02/2012, 13/01/2014 e

27/03/2014, em três oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia
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em real correspondente a USD 148.028,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e oito

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 105: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  07/02/2012,  13/01/2014  e

27/03/2014,  o  doleiro  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO,  PAULO ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  fez

três transferências bancárias para contas indicadas por CHAAYA MOGHRABI (MONZA),

sendo (i) uma no valor de USD 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos dólares) para

o KOREA EXCHANGE BANK em nome de NEW KINGDOM INTERNATIONAL LIMITED,

(ii) outra no valor de USD 44.643,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três

dólares)  para  o  HONG  KONG  AND  SHANGAI  BANKING  CORP em  nome  de  FAR

SUCESS DEVELOPMENT LIMITED e (iii) outra no valor de USD 23.585,00 (vinte e três

mil, quinhentos e oitenta e cinco dólares) para o HONG KONG AND SHANGAI BANKING

CORP LTD em nome de WELL TREND CORPORATION LIMITED:
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A  transferência  no  valor  de  USD  79.800,00  (setenta  e  nove  mil  e

oitocentos dólares) para CHAAYA MOGHRABI (MONZA) fez com que o saldo dele junto

ao “banco paralelo”  operado  por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que,  no dia  anterior  estava

positivo em USD 572.100,32,  em razão de operações anteriores,  ficasse positivo em

apenas USD 492.300,32.  Em outras palavras,  por ter  recebido efetivamente em uma

conta no exterior a quantia de USD 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos dólares),

CHAAYA MOGHRABI (MONZA) reduziram o saldo que tinham com o banco paralelo e

passaram a ter um saldo positivo de apenas USD 492.300,32. O Sistema ST demonstra

a contabilidade (DOC. N.º 08):

A  transferência  no  valor  de  USD  44.643,00  (quarenta  e  quatro  mil,

seiscentos e quarenta e três dólares) para CHAAYA MOGHRABI (MONZA) fez com que

o saldo dele junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, no dia

anterior estava positivo em USD 808.479,27, em razão de operações anteriores, ficasse

positivo em apenas USD 763.836,27. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente

em uma conta no exterior a quantia de USD 44.643,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos

e  quarenta  e  três  dólares),  CHAAYA MOGHRABI  (MONZA) reduziram  o  saldo  que

tinham  com  o  banco  paralelo  e  passaram  a  ter  um  saldo  positivo  de  apenas  USD

763.836,27. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

A transferência no valor de USD 23.585,00 (vinte e três mil, quinhentos e

oitenta e cinco dólares) para CHAAYA MOGHRABI (MONZA) fez com que o saldo dele

junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, no dia anterior estava
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positivo em USD 1.117.174,69, em razão de operações anteriores, ficasse positivo em

apenas USD 1.093.589,69. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma

conta no exterior a quantia de USD 23.585,00 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e

cinco dólares),  CHAAYA MOGHRABI (MONZA) reduziram o saldo que tinham com o

banco paralelo e passaram a ter  um saldo positivo de apenas USD 1.093.589,69.  O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 07/02/2012, 13/01/2014 e

27/03/2014,  CHAAYA  MOGHRABI  (MONZA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER,  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ

CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  a saída para o

exterior, sem autorização legal, de USD 148.028,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e

oito dólares), mediante três transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou a

origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos por  três vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas

tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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23  –  DAS  OPERAÇÕES  DE  DÓLAR-CABO  PROMOVIDAS  POR  RONY  HAMOUI

(JACINTO)

a) Operações com MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ)

Em 10/02/2009 e 10/08/2010, RONY HAMOUI (JACINTO) promoveu, com

o auxílio de  BETINA CALICHMAN (MAGALI),  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  MARCELO

CHEBAR e  RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ),  de modo consciente e voluntário,  a

saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de duas operações dólar-cabo, do

valor  total  de  USD  552.050,00  (quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil  e  cinquenta

dólares),  com duas transferências bancárias,  provenientes de contas controladas por

MARCELO CHEBAR e  RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ), para conta em banco no

exterior,  em nome de  offshore,  indicada por  RONY HAMOUI (JACINTO),  mediante a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 106:  Evasão

de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do

artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio  de  BETINA CALICHMAN  (MAGALI), CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,  MARCELO

CHEBAR e RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em

10/02/2009 e 10/08/2010,  em 2 (duas)  oportunidades distintas,  tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de  quantia  em  real  correspondente  a  USD  552.050,00  (quinhentos  e

cinquenta  e  dois  mil  e  cinquenta  dólares),  com a  movimentação  de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito
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de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 107:  Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop  (DOC.  N.º  08),  em que  são

registradas  as  operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  10/02/2009,  os

doleiros  MARCELO  CHEBAR  e  RENATO  CHEBAR  (vulgos  CURIÓ) fizeram  uma

transferência bancária, no valor de USD 200.000,00 (duzentos mil dólares) para a conta

indicada por  RONY HAMOUI (JACINTO), em nome de GLOBAL SIGNAL CO. LTD, no

banco HSBC de Hong Kong: 

Igualmente,  consta  o  registro  no  Sistema  Bankdrop  de  que,  em

10/08/2010, os  doleiros  MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ)

fizeram uma transferência bancária, no valor de USD 352.050,00 (trezentos e cinquenta

e dois mil, e cinquenta dólares) para a conta indicada por RONY HAMOUI (JACINTO),

em nome de CREATIVE CO LTD, no banco HONG KONG AND SHANGAI BANKING

CORP., em Hong Kong: 

618/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Observa-se que no campo “Seguimiento” consta o arquivo de diálogo entre

operadora dos colaboradores CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, de codinome

“Loirinha”, com a operadora de  RONY HAMOUI de codinome “Magali”, ora identificada

como  BETINA CALICHMAN,  a  qual  confirma o  recebimento  da transferência  com a

seguinte  afirmação:  “Os 2 valores da Creative  estão ok”.,  tornando inconteste  o  seu

conhecimento acerca da operação de dólar-cabo.

Impende ressaltar que a remessa de dólares para o exterior foi promovida

em nome de terceiros, por meio de sistema paralelo, com utilização de codinomes e

movimentação de recursos em espécie, cheques ou boletos no Brasil de forma a impedir

o seu rastreamento pelos órgãos de controle e dissimular a origem e a localização dos

recursos  relacionados  aos  crimes  de  evasão  de  divisas,  organização  criminosa  e

corrupção.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 10/02/2009 e 10/08/2010

RONY  HAMOUI  (JACINTO) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

MARCELO CHEBAR e  RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ), a saída para o exterior,

sem autorização  legal,  de  USD 552.050,00  (quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil  e
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cinquenta dólares), mediante 2 (duas) transferências bancárias, bem como ocultou e

dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos por duas vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão

de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no

crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

Por sua vez,  BETINA CALICHMAN (MAGALI),  por ter  auxiliado  RONY

HAMOUI a promover a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 552.050,00

(quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil  e  cinquenta  dólares),  mediante  2  (duas)

transferências bancárias, bem como por ter auxiliado a ocultar e dissimular a origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, está incursa no crime

de evasão  de  divisas  tipificado  no  artigo  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98,

ambos na forma do art. 29 do CP.

b) Operações com CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET (SEACANAL)

Em 18/07/2012,  RONY HAMOUI (JACINTO) promoveu, com o auxílio de

BETINA  CALICHMAN  (MAGALI),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO  e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação

dólar-cabo, no valor de USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e nove dólares),

com  uma  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  CLÁUDIO

BARBOZA e VINICIUS CLARET (SEACANAL), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore indicada por RONY HAMOUI (JACINTO), mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 108:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com
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auxílio  de  BETINA CALICHMAN  (MAGALI),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente

e voluntário, em 18/07/2012, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia em real correspondente a USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e nove

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie no Brasil,  por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 109: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop  (DOC.  N.º  08),  em que  são

registradas  as  operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  18/07/2012,  os

doleiros  CLÁUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET  (JUCA e  TONY) fizeram  uma

transferência bancária proveniente da “conta interna” de codinome SEACANAL, no valor

de  USD 201.089,00  (duzentos  e  um mil  e  oitenta  e  nove  dólares) para  a  conta

indicada por  RONY HAMOUI (JACINTO), em nome de CREATIVE CO LTD, no banco

HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP., em Hong Kong: 
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A operação  também se  encontra  registrada  no  sistema  ST,  no  qual  é

possível identificar que a remessa de USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e

nove dólares) para  conta  no exterior  indicada  por  RONY HAMOUI  (JACINTO) teve

como  contrapartida  a  entrega  de  R$  426.520,68  (quatrocentos  e  vinte  e  seis  mil,

quinhentos e vinte  reais  e sessenta e oito  centavos)  no Brasil,  para a liquidação da

operação, conforme reproduzido no extrato a seguir (DOC. N.º 08):

Da  análise  do  extrato  acima  reproduzido,  observa-se  que,  em  dias

próximos da referida operação de dólar cabo, a conta “JACINTO” de RONY HAMOUI foi

alimentada com a entrega de cheques de comércio correspondentes a R$ 199.996,90 em

16/07/2012, de R$ 69.741,53 em 19/07/2012 e de R$ 119.948,24, em 24/07/2012 no
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escritório dos colaboradores identificado pelo codinome Z/DACO97, conforme destacado

em vermelho na imagem acima.

De  acordo  com  as  informações  constantes  no  anexo  2  do  acordo  de

colaboração premiada firmado com CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, as salas

alugadas para a movimentação de dinheiro em espécie, cheques e boletos de comércio

eram identificadas no Sistema ST com as seguintes siglas (DOC. N.º 31):

º

Observa-se  que  a  sigla  Z/DACO  refere-se  ao  escritório  localizado  no

Edifício DACON, na Av. Cidade Jardim, nº 400, sala 21, 7º andar, São Paulo. 

A  partir  da  apreensão  dos  registros  de  entrada  do  referido  Edifício,

autorizada por esse Juízo nos autos nº 0032358-19.2018.4.02.5101, foi posível identificar

que no dia 16/07/2012,  JOYCE PRESLEY GOMES, funcionária e operadora de  RONY

HAMOUI,  esteve  no  local  para  entregar  ao  funcionário  dos  colaboradores  WALTER

MESQUITA os recursos correspondentes a R$ 199.996,90 (DOC. N.º 82):

97 Conforme depoimento de CLAUDIO BARBOZA, a inscrição “Z/nome do local” no sistema ST significava 
que o pagamento era feito em cheque (DOC. N.º 01).
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Igualmente,  constam  nos  registros  de  entrada  do  Edifício  DACON  as

entradas  de  MARIA DOLORES  FERREIRA SIQUEIRA,  funcionária  e  operadora  de

RONY HAMOUI, nos dias 19/07/2012 e 26/07/2012, para as entregas de R$ 69.741,53 e

de R$ 119.948,24, em 24/07/2012:

624/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Vale ressaltar que, conforme admitido por MARIA DOLORES FERREIRA

SIQUEIRA em seu interrogatório policial (DOC. N.º 30),  as entregas de cheques que

fazia eram ordenadas pela operadora JOYCE PRESLEY GOMES, sendo certo que essa

movimentação  era  realizada  de  forma  velada,  pois  não  recolhia  recibo  dos  valores

entregues e por vezes levava sacolas com conteúdo que não tinha conhecimento, mas

acreditava poder se tratar de valores. Veja-se o seguinte trecho do interrogatório:

Verifica-se,  portanto,  que  a  remessa  de  dólares  para  o  exterior  foi

promovida  em  nome  de  terceiros,  por  meio  de  sistema  paralelo,  com  utilização  de

codinomes e movimentação de recursos em espécie, cheques ou boletos no Brasil de

forma a impedir o seu rastreamento pelos órgãos de controle e dissimular a origem e a

localização dos recursos relacionados aos crimes de evasão de divisas,  organização

criminosa e corrupção.
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Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  18/07/2012 RONY

HAMOUI (JACINTO) promoveu, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER,  a  saída para  o

exterior,  sem autorização legal,  de  USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e

nove dólares), mediante uma transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a

origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.

Por sua vez,  BETINA CALICHMAN (MAGALI),  por ter  auxiliado  RONY

HAMOUI a promover a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 201.089,00

(duzentos e um mil e oitenta e nove dólares), mediante uma transferência bancária,

bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim incursa no crime de evasão de divisas

tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, ambos na forma do art.

29 do CP.

JOYCE PRESLEY GOMES e  MARIA DOLORES FERREIRA SIQUEIRA,

por  terem  auxiliado  RONY  HAMOUI a  dissimular  a  movimentação  de  valores

provenientes  de  crimes  de  evasão  de  divisas  e  organização  criminosa,  mediante  a

entrega de valores em espécie correspondentes a R$ 199.996,90 em 16/07/2012, de R$

69.741,53  em  19/07/2012  e  de  R$  119.948,24,  em  24/07/2012,  no  escritório  dos

colaboradores localizado no Edifício DACON, na Av. Cidade Jardim, nº 400, sala 21, 7º

andar, São Paulo, estão incursas nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, por três

vezes, na forma dos arts. 29 e 71, ambos do CP.
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c) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILÓ)

Em 27/04/2012 e 14/08/2013, RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de

BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES,

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO

e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e  voluntário,  promoveram  a  saída  para  o

exterior, sem autorização legal, por meio de 2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total

de  USD  111.900,54  (cento  e  onze  mil  e  novecentos  dólares  e  cinquenta  e  quatro

centavos), com duas transferências bancárias, provenientes de contas controladas por

RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, para contas em bancos no exterior, em

nome de  offshores,  indicadas por  RONY HAMOUI,  com a posterior  entrega de valor

correspondente em real, no Brasil, tendo parte sido utilizada para pagamento de propina

a SÉRGIO CABRAL (Conjunto de Fatos 110:  Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio de BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE

DAVIES,  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO e  DARIO MESSER,  e de modo consciente e voluntário,  em 27/04/2012 e

14/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 111.900,54 (cento e onze mil e novecentos dólares e

cinquenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil,

por  intermédio  de  serviços  de  doleiros,  relacionados  aos  valores  que  se  pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos  (Conjunto de Fatos 111: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c

artigo 71 do Código Penal).
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Conforme  narrado  adiante,  RAUL  FERNANDO  DAVIES e  JORGE

DAVIES, no período de 15/04/2011 a 14/08/2014, auxiliaram SÉRGIO CABRAL, em 33

(trinta e três) oportunidades distintas, a receber vantagem indevida de R$ 23.969.045,00

(vinte  e  três  milhões  novecentos  e  sessenta  e  nove  mil  e  quarenta  e  cinco  reais),

ofertados por ação de representantes da empreiteira QUEIROZ GALVÃO.

Ademais,  como detalhado no capítulo referente às operações de dólar-

cabo promovidas por CHAAYA MOGHRABI (MONZA), é sabido que na ponta oposta do

crime de corrupção,  para que houvesse disponibilidade de dinheiro em espécie para

pagamento  da  propina,  havia  o  cometimento  de  crimes  de  evasão  de  divisas  com

transferências bancárias para contas em nome de offshore em bancos no exterior, com a

posterior entrega de valor correspondente em real, no Brasil.

Assim, a disponibilidade em espécie de parcela desses recursos pagos a

título de propina para SÉRGIO CABRAL adveio das operações de evasão de divisas

promovidas  por  RONY HAMOUI,  com o  auxílio  de  CLAUDIO BARBOZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, ora denunciadas.

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 27/04/2012 e 14/08/2013, os doleiros

RAUL FERNANDO  DAVIES e  JORGE  DAVIES  (GILÓ) fizeram  duas  transferências

bancárias provenientes de contas por eles controladas,  para duas contas indicadas por

RONY HAMOUI  (JACINTO),  nos  valores de  USD  65.168,54 (sessenta e  cinco mil,

cento e sessenta e oito dólares e cinquenta e quatro centavos) e de USD 46.732,00

(quarenta e seis mil, setecentos e trinta e dois dólares), em nome de CREATIVE CO

LTD, no banco HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP., em Hong Kong, e ONE

WAY INT’L CO. LTD, THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVING BANK LTD, em Taiwan:
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Vale  destacar  que  os  motivos  declarados  pelos  doleiros  RAUL

FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ) para realizar as transferências acima,

quais  sejam, pagamentos de artigos de bazar  e importação de embalagens,  sacos e

mochilas  são  evidentemente  falsos,  uma vez que  esses  doleiros  não  realizaram tais

importações e não exercem atividade de comércio.

Conforme  destacado  no  campo  “Seguimiento”  das  imagens  acima,  a

operadora BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI) confirmou o recebimento dos valores
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em  dólares  nas  contas  indicadas  por  RONY  HAMOUI,  em  nome  das  empresas

CREATIVE e ONE WAY.

O  recebimento  dos  dólares  no  exterior  foi  contabilizado  na  conta

“JACINTO” (DOC. N.º 08), do doleiro RONY HAMOUI, mediante o abatimento do crédito

em  dólares  que  este  possuía  perante  os  colaboradores  CLÁUDIO  BARBOZA e

VINICIUS CLARET,. Conforme registrado no Sistema ST, o saldo em dólares de RONY

HAMOUI anteriormente à operação de 27/04/2012 era de USD 26.118,54, passando a

ser negativo em USD 39.050,00:

O efetivo recebimento de dólares no exterior  foi  viabilizado pelo auxílio

determinante  de  RAUL  FERNANDO  DAVIES e  JORGE  DAVIES  (GILÓ),  os  quais

depositaram a quantia de USD 65.168,54, “vendendo” dólares para os colaboradores e
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reduzindo o débito do seu saldo em dólares e proporcionando o recebimento de recursos

em reais  no  Brasil,  no  montante  de  R$ 313.494,00,  em 27/04/2012,  os  quais  foram

custeados em parte pela transferência para a conta indicada por RONY HAMOUI. Essas

compensações  estão  também  registradas  no  extrato  da  conta  GILÓ no  Sistema ST

(DOC. N.º 08), conforme reproduzido abaixo:

O  recebimento  dos  dólares  no  exterior  foi  contabilizado  na  conta

“JACINTO”, do doleiro  RONY HAMOUI,  mediante o abatimento do crédito em dólares

que este possuía perante os colaboradores CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET.

Conforme registrado  no  Sistema ST  (DOC.  N.º  08),  o  saldo  em dólares  de  RONY

HAMOUI anteriormente à operação de 14/08/2013 era exatamente de USD 46.732,00,

ou seja, esse crédito nominal de RONY HAMOUI perante os colaboradores foi zerado a

partir  da  compra  de  dólares,  recebidos  mediante  transferência  realizada  por  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ):
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Já em relação a RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ):, a

venda de dólares no montante de USD 46.732,00, depositados na conta de ONE WAY,

indicada por RONY HAMOUI, foi utilizada para compensar parte do saldo negativo que

os doleiros  possuíam perante  os  colaboradores,  conforme registrado  no  Sistema ST

(DOC. N.º 08):

Impende ressaltar que a remessa de dólares para o exterior foi promovida

em nome de terceiros, por meio de sistema paralelo, com utilização de codinomes e

movimentação de recursos em espécie, cheques ou boletos no Brasil de forma a impedir

o seu rastreamento pelos órgãos de controle e dissimular a origem e a localização dos

recursos  relacionados  aos  crimes  de  evasão  de  divisas,  organização  criminosa  e

corrupção.
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 27/04/2012 e 14/08/2013

RONY HAMOUI  (JACINTO) promoveu,  com auxílio  de  RAUL FERNANDO DAVIES,

JORGE DAVIES,  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, a saída para o exterior, sem autorização legal, de

USD 111.900,54 (cento e onze mil e novecentos dólares e cinquenta e quatro centavos),

mediante  duas  transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, e no crime de lavagem

de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

Por  sua vez,  BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI),  por  ter  auxiliado

RONY HAMOUI a  promover  a saída para o exterior,  sem autorização legal,  de USD

111.900,54 (cento  e  onze  mil  e  novecentos  dólares  e  cinquenta  e  quatro  centavos),

mediante  duas  transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal,  estando incursa no

crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, ambos na forma do art. 29 do CP.

d) Operações com OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR)

Em  26/08/2013,  RONY HAMOUI  (JACINTO),  com  auxílio  de  BETINA

CALICHMAN (vulga MAGALI), OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR), CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER, de modo consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem

autorização legal,  por meio de 2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total  de USD

250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  duas  transferências  bancárias,

provenientes de contas controladas por  OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR),

para  contas  em  bancos  no  exterior,  em  nome  de  offshores,  indicadas  por  RONY

HAMOUI, com a posterior entrega de valor correspondente em real, no Brasil  (Conjunto
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de Fatos 112:  Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio  de  BETINA  CALICHMAN  (vulga  MAGALI),  OSWALDO  PRADO  SANCHES

(BARBEAR),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA  BARRETO e  DARIO  MESSER,  e  de  modo  consciente  e  voluntário,  em

26/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  113:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas telas  extraídas do sistema Bankdrop  (DOC. N.º  08),  em que são

registradas as operações no exterior, é possível constatar que em 26/08/2013, o doleiro

OSWALDO  PRADO  SANCHES  (BARBEAR) fez  duas  transferências  bancárias

provenientes de contas por ele controladas, nos valores de  USD 100.000,00 (cem mil

dólares) e  de  USD  150.000,00  (cento  e  cinquenta  mil  dólares) para  as  contas

indicadas por  RONY HAMOUI (JACINTO), em nome de ONE WAY INT’L CO. LTD, no

banco THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVING BANK LTD, em Taiwan, e de INDIAN

HAIR  INDUSTRIES  PRIVATE  LIMITED,  no  banco  HONGKONG  AND  SHANGHAI

BANKING CORPORATION LIMITED, na Índia:
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Vale destacar que os motivos declarados pelo doleiro OSWALDO PRADO

SANCHES (BARBEAR) para realizar as transferências acima, quais sejam, importação

de embalagens,  sacos e  mochilas,  bem como compra de cabelo  são evidentemente

falsos, uma vez que esse doleiro não realizou tais importações e não exerce atividade de

comércio.
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Conforme  destacado  no  campo  “Seguimiento”  das  imagens  acima,  a

operadora BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI) confirmou o recebimento dos valores

em dólares nas contas indicadas por  RONY HAMOUI,  em nome das empresas ONE

WAY e INDIAN HAIR.

O  recebimento  dos  dólares  no  exterior  foi  contabilizado  na  conta

“JACINTO”, do doleiro  RONY HAMOUI,  mediante o abatimento do crédito em dólares

que este possuía perante os colaboradores CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET.

Conforme  registrado  no  Sistema  ST  (DOC.  N.º  08),  o  saldo  em  dólares  de  RONY

HAMOUI anteriormente à operação de 26/08/2013 era de USD 250.000,00 (duzentos e

cinquenta mil dólares), passando a ficar zerado após as duas operações de compra de

dólares:

O extrato da conta “JACINTO” acima reproduzido também demonstra que

dias  antes,  RONY HAMOUI (JACINTO) se creditou perante  os colaboradores com a

entrega de cheques de comércio nos valores totais de R$ 300.001,61, no dia 21/08/2013,

e de R$ 352.909,48, no dia 22/08/2013, ambos no escritório identificado como Z/DACO.
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Por sua vez, o efetivo recebimento de dólares no exterior foi viabilizado

pelo  auxílio  determinante  de  OSWALDO  PRADO  SANCHES  (BARBEAR),  o  qual

depositou  o  total  de  USD  250.000,00,  por  meio  de  duas  transferências  bancárias,

“vendendo” dólares para os colaboradores e reduzindo o débito do seu saldo em dólares,

de modo a propiciar  o futuro recebimento de recursos em reais  no Brasil.  Conforme

registrado no Sistema ST (DOC. N.º 08), antes das operações do dia 26/08/2013, o saldo

de dólares de OSWALDO PRADO SANCHES perante os colaboradores era negativo em

USD 331.000,00, e, após as vendas de dólares, fechou em  USD 81.000,00 negativos,

como reproduzido abaixo:

Observe-se que o extrato do sistema ST reproduzido acima também indica

a  retirada  de  reais  em datas  próximas  às  operações:  em 20/08/2013,  22/08/2013  e

26/08/2013, foram transferidos, respectivamente, R$ 149.940,00, R$ 200.660,00 e R$

202.300,00 para a conta “BARBEARRJ”   (DOC. N.º 08), também vinculada ao doleiro

OSWALDO PRADO SANCHES.

Impende ressaltar que a remessa de dólares para o exterior foi promovida

em nome de terceiros, por meio de sistema paralelo, com utilização de codinomes e

movimentação de recursos em espécie, cheques ou boletos no Brasil de forma a impedir

o seu rastreamento pelos órgãos de controle e dissimular a origem e a localização dos

recursos  relacionados  aos  crimes  de  evasão  de  divisas,  organização  criminosa  e

corrupção.
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Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  26/08/2013  RONY

HAMOUI  (JACINTO) promoveu,  com  auxílio  de  OSWALDO  PRADO  SANCHES,

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO

e DARIO MESSER, a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 250.000,00

(duzentos e cinquenta mil dólares), mediante duas transferências bancárias, bem como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de

infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, por duas vezes, na forma do

art.  71 do CP, e no crime de lavagem de dinheiro,  previsto no artigo 1º,  §4º,  da Lei

9.613/98.

Por  sua vez,  BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI),  por  ter  auxiliado

RONY HAMOUI a  promover  a saída para o exterior,  sem autorização legal,  de USD

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares), mediante duas transferências bancárias,

bem como por ter ocultado e dissimulado a origem, localização, disposição de valores

provenientes de infração penal, está incursa no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, por duas vezes, na forma do

art.  71 do CP, e no crime de lavagem de dinheiro,  previsto no artigo 1º,  §4º,  da Lei

9.613/98, ambos na forma do art. 29 do CP.

e)  Operações  com  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  e  BERNARDO

LEDERMAN ZAJD (AMEMMENGO)

Em  22/11/2013,  RONY  HAMOUI  (JACINTO),  com  auxílio  de  BETINA

CALICHMAN  (vulga  MAGALI),  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  e

BERNARDO LEDERMAN ZAJD (vulgos AMEM),  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO e  DARIO  MESSER,  de  modo

consciente e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem autorização legal, por

meio de uma operação de dólar-cabo, do valor de USD 46.751,00 (quarenta e seis mil,

setecentos e cinquenta e um dólares), com uma transferência bancária, proveniente de

conta  controlada  por  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  e  BERNARDO
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LEDERMAN ZAJD (AMEMMENGO),  para  conta  em banco no exterior,  em nome de

offshore, indicada por RONY HAMOUI, com a posterior entrega de valor correspondente

em real,  no Brasil  (Conjunto de Fatos 114:  Evasão de divisas/  Art.  22,  parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com

auxílio de  BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ

SILVA  e  BERNARDO  LEDERMAN  ZAJD  (AMEMMENGO),  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, e de

modo consciente e voluntário, em 22/11/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 46.751,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e

um dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 115: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop  (DOC.  N.º  08),  em que  são

registradas  as  operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  22/11/2013,  os

colaboradores  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA e BERNARDO LEDERMAN

ZAJD (AMEMMENGO)98 fizeram uma transferência bancária proveniente de conta por

eles controlada, no valor de USD 46.751,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta

e um dólares) para  a  conta  indicada  por  RONY HAMOUI  (JACINTO),  em nome da

offshore  HERMANOS  KAYBEE  HK  LTD,  no  banco  HONGKONG  AND  SHANGHAI

BANKING CORPORATION LIMITED, em Hong Kong:

98 Após serem investigados no âmbito da “Operação Ponto final”, como operadores do ex-Presidente do 
DETRO, ROGÉRIO ONOFRE, ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA, BERNARDO LEDERMAN ZAJD e 
ADRIANO MILOS firmaram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, o qual foi 
homologado por esse Juízo nos autos do processo nº 0505710-76.2017.4.02.5101.
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Vale destacar que os motivos declarados pelos doleiros  ALEXSANDER

LUIZ  DE QUEIROZ SILVA e  BERNARDO LEDERMAN ZAJD (AMEMMENGO) para

realizar a transferência acima, qual seja, importação de tapetes é evidentemente falso,

uma vez que esses doleiros não realizaram tais importações e não exercem atividades

de comércio.

Conforme  destacado  no  campo  “Seguimiento”  das  imagens  acima,  a

operadora BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI) confirmou o recebimento dos valores

em dólares na contas indicada por RONY HAMOUI, em nome da empresa HERMANO.

O  recebimento  dos  dólares  no  exterior  foi  contabilizado  na  conta

“JACINTO”, do doleiro  RONY HAMOUI,  mediante o abatimento do crédito em dólares

que este possuía perante os colaboradores CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET.

Conforme registrado  no  Sistema ST  (DOC.  N.º  08),  o  saldo  em dólares  de  RONY

HAMOUI anteriormente à operação de  22/11/2013 era de USD 46.352,00 (quarenta e

seis mil, trezentos e cinquenta e dois dólares), passando a ficar negativo em USD 399,00

(trezentos noventa e nove dólares) após a operação de dólar-cabo:
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O extrato da conta “JACINTO” acima reproduzido também demonstra que

dias  antes,  RONY HAMOUI (JACINTO) se creditou perante  os colaboradores com a

entrega de cheques de comércio nos valores totais de R$ 233.351,78, no dia 14/11/2013,

e de R$ 275,322.63, no dia 18/11/2013, ambos no escritório identificado como Z/DACO99.

Por sua vez, o efetivo recebimento de dólares no exterior foi viabilizado

pelo auxílio determinante de  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA e BERNARDO

LEDERMAN ZAJD (AMEMMENGO), os quais depositaram USD 46,751.00, por meio de

uma transferência bancária,  “vendendo” dólares para os colaboradores e reduzindo o

débito do seu saldo em dólares, de modo a propiciar a realização de outas operações,

inclusive o recebimento de recursos em reais no Brasil. Conforme registrado no Sistema

ST  (DOC.  N.º  08),  antes  das operações  do  dia  26/08/2013,  o  saldo  de  dólares  de

ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA  e  BERNARDO  LEDERMAN  ZAJD

(AMEMMENGO) perante os  colaboradores  era  negativo  em  USD 50.000,00,  e,  após

essa venda de dólares, fechou em USD 3.249,00 negativos, como reproduzido abaixo:

99  Conforme depoimento de CLAUDIO BARBOZA, a inscrição “Z/nome do local” no sistema ST significava 
que o pagamento era feito em cheque.
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Observe-se que o extrato do sistema ST reproduzido acima também indica

a  retirada  de  reais  em  datas  próximas  à  operação:  em  14/11/2013,  19/11/2013  e

21/11/2013, foram transferidos,  respectivamente,  R$ 350.000,00,  R$ 350.000,00 e R$

310.000,00  para a conta “CUSEXPEINS”, que era a conta vinculada à transportadora de

valores TRANSEXPERT utilizada para a entrega de reais no Brasil.

Impende ressaltar que a remessa de dólares para o exterior foi promovida

em nome de terceiros, por meio de sistema paralelo, com utilização de codinomes e

movimentação de recursos em espécie, cheques ou boletos no Brasil de forma a impedir

o seu rastreamento pelos órgãos de controle e dissimular a origem e a localização dos

recursos  relacionados  aos  crimes  de  evasão  de  divisas,  organização  criminosa  e

corrupção.
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Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  22/11/2013  RONY

HAMOUI  (JACINTO) promoveu,  com  auxílio  de  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ

SILVA  e  BERNARDO  LEDERMAN  ZAJD,  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE

SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO MESSER,  a  saída para  o

exterior,  sem autorização legal,  de USD 46.751,00 (quarenta e seis mil,  setecentos e

cinquenta e um dólares),  mediante  uma transferência  bancária,  bem como ocultou e

dissimulou a origem, localização e disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

Por  sua vez,  BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI),  por  ter  auxiliado

RONY HAMOUI a  promover  a saída para o exterior,  sem autorização legal,  de USD

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil  dólares),  mediante uma transferência bancária,

bem como por ter ocultado e dissimulado a origem, localização, disposição de valores

provenientes de infração penal, está incursa no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, ambos na forma do art. 29 do CP.

f) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJA/PAULO CHINA)

Em 20/08/2015, WU YU SHENG (MOLLEJA/PAULO CHINA), com auxílio

de  RONY  HAMOUI  (JACINTO),  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e

voluntário, promoveu a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de uma

operação dólar-cabo, do valor total de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares),

com uma transferência bancária, proveniente de conta controlada por  RONY HAMOUI

(JACINTO), para contas em bancos no exterior, em nome de offshore, indicada por WU

YU  SHENG  (MOLLEJA/PAULO  CHINA),  com  a  posterior  entrega  de  valor

correspondente em real, no Brasil (Conjunto de Fatos 116: Evasão de divisas/ Art. 22,
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parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG

(MOLLEJA/PAULO  CHINA),  com  auxílio  de  RONY HAMOUI  (JACINTO),  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO

MESSER,  e  de modo consciente  e voluntário,  em 20/08/2015,  tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

Fatos 117: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código

Penal).

Nas telas  extraídas do sistema Bankdrop  (DOC. N.º  08),  em que são

registradas as operações no exterior, é possível constatar que em 20/08/2015, o doleiro

RONY HAMOUI (JACINTO) fez uma transferência bancária proveniente de conta por ele

controlada, no valor de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares) para as contas

indicadas por  WU YU SHENG (MOLLEJA/PAULO CHINA),  em nome de SWEN R2

LIMITED, no banco HANG SENG BANK, em Hong Kong:

644/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

O recebimento dos dólares no exterior foi compensado pelo creditamento,

no Brasil, na conta “MOLLEJA”, do doleiro  WU YU SHENG, do valor correspondente à

transação. Conforme registrado no extrato do Sistema ST (DOC. N.º 08), o saldo em

dólares de  WU YU SHENG no “banco” paralelo operacionalizado pelos colaboradores

CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, anteriormente à operação de  20/08/2015

era de USD 234.624,09 (duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  seiscentos  e  vinte  e  quatro

dólares e nove centavos),  sendo reduzido para USD 84.624,03 (oitenta e quatro mil,

seiscentos e vinte e quatro dólares e três centavos) após a operação de dólar-cabo de

“compra” de dólares:
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O extrato da conta “MOLLEJA” acima reproduzido também demonstra que

dias  antes,  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/PAULO  CHINA) se  creditou  perante  os

colaboradores com a entrega de dinheiro em espécie antes da operação, com a entrega

de  R$  629.695,00,  em 19/08/2015,  e  de  R$ 660.925,00,  em 20/08/2015,  ambos  no

escritório identificado como C/FARIA100 (DOC. N.º 08)

De fato, nos dias das entregas de dinheiro, consta o registro da entrada101

de LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA (CPF 358.304.828-86), portadora do doleiro WU

YU SHENG, no prédio localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3144 (DOC. N.º 83),

justamente para visitar  WALTER MESQUITA, funcionário dos colaboradores  CLÁUDIO

BARBOZA e VINICIUS CLARET:

100 Que as operações de disponibilização de dólares no exterior necessariamente correspondiam à entrega 
de valores no Brasil, que em regra eram em reais; Que essa entrega poderia ser feita em dinheiro em 
espécie, cheques, boletos bancários ou TED, bastando ver no extrato do Sistema ST o que ocorreu no caso 
concreto, mas com certeza havia a entrega de valores correspondentes em reais no Brasil daquilo que foi 
depositado em dólares em contas no exterior; Que os registros no Sistema ST de entrega de dinheiro 
eram feitos com a indicação “C/nome do local”;
101 Apreendidos por ordem judicial deferida nos autos nº 0032358-19.2018.4.02.5101.
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Por sua vez, o efetivo recebimento de dólares no exterior foi viabilizado

pelo  auxílio  determinante  de  RONY  HAMOUI  (JACINTO),  o  qual  depositou  USD

150.000,00,  por  meio  de  uma  transferência  bancária,  “vendendo”  dólares  para  os

colaboradores e reduzindo o débito do seu saldo em dólares,  de modo a propiciar  a

realização de outas operações, inclusive o recebimento de recursos em reais no Brasil.

Conforme registrado no Sistema ST, antes da operação do dia 20/08/2015, o saldo de

dólares de  RONY HAMOUI (JACINTO) perante os colaboradores era negativo em USD

50.000,00, e, após essa venda de dólares, fechou em  USD 3.249,00 negativos, como

reproduzido abaixo:
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O extrato  do  sistema ST reproduzido  acima demonstra,  ainda,  que  os

valores em reais correspondentes à transação de dólar cabo foram transferidos para a

conta de RONY HAMOUI de nome “JACINTDHRJ”, a qual contabilizava as entregas de

dinheiro no Rio de Janeiro. A informação é confirmada pelo extrato do sistema ST da

conta “JACINTDHRJ” (DOC. N.º 08), que demonstra a alimentação de créditos, no Brasil,

correspondentes a R$ 517.500,00, tendo em vista a taxa de câmbio aplicada de 3,45:
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Impende ressaltar que a remessa de dólares para o exterior foi promovida

em nome de terceiros, por meio de sistema paralelo, com utilização de codinomes e

movimentação de recursos em espécie, cheques ou boletos no Brasil de forma a impedir

o seu rastreamento pelos órgãos de controle e dissimular a origem e a localização dos

recursos  relacionados  aos  crimes  de  evasão  de  divisas,  organização  criminosa  e

corrupção.

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  20/08/2015  WU  YU

SHENG  (MOLLEJA/PAULO  CHINA) promoveu,  com  auxílio  de   RONY  HAMOUI

(JACINTO), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO e DARIO MESSER, a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD

150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), mediante uma transferência bancária, bem

como ocultou e dissimulou a origem, localização e disposição de valores provenientes de

infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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Por sua vez,  LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA (CPF 358.304.828-86),

por ter auxiliado WU YU SHENG a dissimular a movimentação de valores provenientes

de crimes de evasão de divisas e organização criminosa, mediante a entrega de dinheiro

em espécie correspondentes a R$ 629.695,00, em 19/08/2015, e a R$ 660.925,00, em

20/08/2015,  no  escritório  dos  colaboradores  localizado  no  Edifício Seculum,  na  Av.

Brigadeiro Faria Lima, 3144, São Paulo, estando incursa nas penas do artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98, na forma do art. 29 do CP.

24 –  DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR  RICHARD DE MOL

VAN OTTERLOO (XOU)

a) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJA)

Em  18/11/2016  e  09/12/2016,  WU YU SHENG  (MOLLEJA) promoveu,

com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU),

de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio

de 2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total de USD 906,735,71 (novecentos e seis

mil,  setecentos e trinta e cinco dólares e setenta e um cêntimos),  com  2 (duas)

transferências bancárias, provenientes de conta controlada por RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

RICHARD  DE  MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 118:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) de modo

consciente  e  voluntário,  em  18/11/2016  e  09/12/2016,  em  2  (duas)  oportunidades
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distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD

906,735,71 (novecentos e seis mil, setecentos e trinta e cinco dólares e setenta e

um cêntimos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio

de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira

ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto

de Fatos 117:  Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º,  da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do

Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 18/11/2016 e 09/12/2016, o doleiro

RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) fez 2 (duas) transferências bancárias para

contas  indicadas  por  WU YU SHENG  (MOLLEJA),  sendo  uma  de  USD 199,982,07

(cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta dois dólares e sete cêntimos) e USD

706,753.64 (setecentos e seis mil, setecentos e cinquenta e três dólares e sessenta e

quatro  cêntimos)  ambas  para  o  HANG  SENG  BANK  em  nome  de  PRIME  CHEER

LIMITED., 
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Essas transferências foram compensadas pelo creditamento, no Brasil, na

conta de WU YU SHENG (MOLLEJA), do valor correspondente à transação. conforme é

demonstrado  pelo  extrato  ST  (DOC.  N.º  08)  em  18/11/2016  e  09/12/2016,  WU  YU

SHENG (MOLLEJA) mantinha um crébito de US$ 1,042,281.74 com o banco paralelo

operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. O Sistema ST demonstra a contabilidade:
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), o qual depositou a quantia

de  USD 906,735,71 (novecentos e seis mil,  setecentos e trinta e cinco dólares e

setenta e um cêntimos) e recebeu o correspondente em créditos para compensação de

outras operações com  CLAUDIO e VINICIUS. Veja-se que, inicialmente,  XOU possuía

um débito de USD 146,633.27, em 09/12/2016, e após a transferência de valor de USD

706,753.64  para  a  conta  indicada  por  CLAUDIO  e  VINICIUS,  em  benefício  de

MOLLEJA,  seu saldo junto ao sistema paralelo ficou positivo em USD 661,394.01. A

operação  também  se  encontra  registrada  na  conta  de  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU) no Sistema ST:

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 18/11/2016 e 09/12/2016,

WU  YU  SHENG  (MOLLEJA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e

RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) a saída para o exterior, sem autorização

legal, de USD 906,735,71 (novecentos e seis mil, setecentos e trinta e cinco dólares

e  setenta  e  um cêntimos),  mediante  2  (duas)  transferências  bancárias,  bem como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de

infração penal, estando assim todos incursos por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 71,

no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da
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Lei  7.492/86,  e  no  crime de lavagem de  dinheiro,  previsto  no  artigo  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98.

b) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA) e EDWARD GAEDE

PENN

Em  22/03/2016  e  29/03/2016,  ALESSANDRO  LABER  (BIRO-

BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN , promoveu, com auxílio de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), de modo consciente e

voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  2  (duas)

operações dólar-cabo, do valor total de  USD 171,575.00 (cento e setenta e um mil,

quinhentos  e  setenta  e  cinco  dólares),  com  2  (duas)  transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por ALESSANDRO LABER

(BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, mediante a entrega

de  valor  correspondente  em  reais,  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  120:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo

71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ALESSANDRO LABER (BIRO-

BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN , com auxílio de CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO

MESSER  e  RICHARD  DE  MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU) de  modo  consciente  e

voluntário,  em 22/03/2016  e  29/03/2016,  em 2  (duas)  oportunidades  distintas,  tendo

como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD

171,575.00 (cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,
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relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  121:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 22/03/2016 e 29/03/2016, o doleiro

RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) fez 2 (duas) transferências bancárias para

contas indicadas por ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de

EDWARD GAEDE PENN, sendo uma de USD 40,000 (quarenta mil dólares) e outra de

USD 131,575.00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco dólares) ambas

para o BANK OF AMERICA em nome de EQ ASSOCIATES LLC:
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Essas transferências foram compensadas pelo correspondente valor  no

Brasil, na conta de  ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA) no “banco paralelo”

operador  por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que  contava  com  débito  no  valor  de  USD

156,724.00, e objeto de posteriores compensações, mediante outros creditamentos. O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), o qual depositou a quantia

de USD 171,575.00 (cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco dólares)

e recebeu o correspondente em reais  no Brasil,  mediante recebimento de cédulas  e

cheques no Brasil (XOU.N e TZ), bem como posterior crédito em dólares no valor de

USD  43,415.00  para  compensação  em  operações  futuras.  A operação  também  se

encontra registrada na conta de RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) no Sistema

ST (DOC. N.º 08):

Esses  fatos  são  corroborados  por  extratos  bancários,  entregues

espontaneamente  pelo  colaborador  EDWARD  GAEDE  PENN,  em  que  é  possível

observar o crédito do valor respectivo em sua conta (DOC. N.º 84):
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 22/03/2016 e 29/03/2016,

ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA),  com o auxílio de EDWARD GAEDE

PENN promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e  RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU) a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 171,575.00

(cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco dólares), mediante 2 (duas)

transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por

2 (duas) vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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c) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA) e EDWARD GAEDE

PENN

Em 12/02/2015,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA),

com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operações dólar-cabo, do

valor  total  de  USD 500,000.00 (quinhentos mil  dólares),  com 1 (uma) transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  ALESSANDRO  LABER  (BIRO-

BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  RICHARD  DE  MOL VAN  OTTERLOO

(XOU), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de

Fatos  122:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER

(BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN  de modo consciente

e voluntário,  em 12/02/2015,  tendo como propósito  distanciar  o dinheiro  derivado  de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente a USD 500,000.00 (quinhentos mil dólares), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos 123: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
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Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que,  em  12/02/2015,  o  doleiro

ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA),  com o auxílio de EDWARD GAEDE

PENN  fez 1 (uma) transferência bancária para contas indicadas por RICHARD DE MOL

VAN OTTERLOO (XOU), no valor de USD 500,000.00 (quinhentos mil dólares) para o

HONG  KONG  AND  SHANGHAI  BANKING  CORP. em  nome  de  SURE  SKY

CORPORATION LIMITED.:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU)  em data

posterior  ou  mediante  creditamento  através  de  outras  operações,  para  alimentar  a

“conta” do doleiro no “banco paralelo” operador por CLAUDIO e VINICIUS, que contava

com o saldo negativo correspondente a USD 467,854.00. O Sistema ST demonstra a

contabilidade:

660/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  ALESSANDRO  LABER  (BIRO-BIRO/BIRUSA),  com  o  auxílio  de

EDWARD GAEDE PENN, o qual depositou a quantia de USD 500,000.00 (quinhentos mil

dólares) dólares,  creditando-se  nesses  valores  para  operações  posteriores  com

CLAUDIO  e  VINICIUS.  A  operação  também  se  encontra  registrada  na  conta  de

ALESSANDRO  LABER  (BIRO-BIRO/BIRUSA), com  o  auxílio  de EDWARD  GAEDE

PENN no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 12/02/2015, RICHARD DE

MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e

ALESSANDRO  LABER  (BIRO-BIRO/BIRUSA),  com  o  auxílio  de EDWARD  GAEDE

PENN a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 500,000.00 (quinhentos mil

dólares),  mediante 1 (uma) transferência bancária,  bem como ocultou e dissimulou a

origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.

d) Operações com ODEBRECHT (TUTA)

Em 14/11/2014,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e  pessoa ainda não identificada em nome da

ODEBRECHT (TUTA), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  1  (uma)  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

313,397.00 (trezentos e treze mil, trezentos e noventa e sete dólares e quarenta), com 1
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(uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada por ODEBRECHT (TUTA),

para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por RICHARD DE MOL

VAN OTTERLOO (XOU), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil

(Conjunto de Fatos 124: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  pessoa  ainda  não

identificada em nome da  ODEBRECHT (TUTA) de modo consciente e voluntário,  em

14/11/2014,  tendo como propósito distanciar  o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a USD 313,397.00 (trezentos e treze mil, trezentos e noventa e sete dólares e quarenta),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o

exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 125:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  14/11/2014,  pessoa  ainda  não

identificada em nome da ODEBRECHT (TUTA) fez 1 (UMA) transferência bancária para

contas indicadas por  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU),  no valor  de  USD

313,397.00 (trezentos e treze mil, trezentos e noventa e sete dólares e quarenta)

para  o  HONG  KONG  AND  SHANGHAI  BANKING  CORP em  nome  de  SURE  SKY

CORPORATION LIMITED:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) ou em

posterior compensação mediante outras operações realizadas para alimentar a “conta”

do  doleiro  no  “banco  paralelo”  operador  por  CLAUDIO e  VINICIUS.  O  Sistema  ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de ODEBRECHT (TUTA), o qual depositou a quantia de USD 313,397.00

(trezentos e treze mil,  trezentos  e noventa e sete  dólares e quarenta),  com vistas a

creditar de débitos por recebimentos de valores em espécie no Brasil,  anteriormente,

visto  que  seu  débito  junto  ao  sistema  de  CLAUDIO  e  VINICIUS  estava  em  USD

2,258,242.09 e recebeu o correspondente em reais no Brasil.  A operação também se

encontra registrada na conta da ODEBRECHT (TUTA) no Sistema ST:
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 14/11/2014, RICHARD DE

MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e

pessoa ainda não identificada em nome da ODEBRECHT (TUTA) a saída para o exterior,

sem autorização legal, de USD 313,397.00 (trezentos e treze mil, trezentos e noventa

e sete dólares e quarenta), mediante 1 (uma) transferência bancária, bem como ocultou

e dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

e) Operações com DARIO MESSER (CAGARRAS)

Em 28/08/2014,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), promoveu,

com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET

VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER (CAGARRAS), de modo consciente e voluntário,

a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operação dólar-cabo,

do valor total de USD 600,000.00 (seiscentos mil dólares), com 1 (uma) transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  DARIO MESSER (CAGARRAS),  para

conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por RICHARD DE MOL VAN

OTTERLOO (XOU),  mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil

(Conjunto de Fatos 126: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO e  DARIO  MESSER  (CAGARRAS) de  modo

consciente  e  voluntário,  em  28/08/2014,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  600,000.00  (seiscentos  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  127:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  28/08/2014,  o  doleiro  DARIO

MESSER (CAGARRAS) fez 1 (uma) transferência bancária para contas indicadas por

RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), no valor de USD 600,000.00 (seiscentos

mil  dólares) para  o  HONG KONG AND SHANGHAI  BANKING CORP em nome de

SURE SKY CORPORATION LIMITED:
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Essas  transferências  foram  custeadas  mediante  compensação  por

creditamentos anteriores realizados RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU)  para

alimentar a “conta” do doleiro no “banco paralelo” operador por  CLAUDIO e  VINICIUS,

que contava com o saldo de USD 1,454,817.49.  Esses valores são provenientes  de

outras operações realizadas por XOU, junto a CLAUDIO e VINICIUS, como pagamentos

de boletos ou trocas de cheques e entrega de dinheiro em espécie no Brasil. O Sistema

ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de  DARIO MESSER (CAGARRAS),  o qual utilizou essa transação para

reduzir  débito  existente  na  conta  pessoal  titularizada  por  ele  em seu próprio  “banco

paralelo”.  A operação  também se  encontra  registrada  na  conta  de  DARIO MESSER

(CAGARRAS) no Sistema ST:

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 28/08/2014, RICHARD DE

MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e  DARIO MESSER

(CAGARRAS) a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD  600,000.00

(seiscentos mil dólares) , mediante 1 (uma) transferência bancária, bem como ocultou e

dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

666/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

f) Operações com MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ)

Em 17/02/2012,  RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

1 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de  USD 224,000.00 (duzentos e vinte e

quatro  mil  dólares),  com  1  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta

controlada por  MARCELO e RENATO CHEBAR, para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), mediante a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 128:  Evasão

de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do

artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  RICHARD  DE  MOL  VAN

OTTERLOO (XOU),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  MARCELO  e  RENATO

CHEBAR  (CURIÓ) de  modo  consciente  e  voluntário,  em  17/02/2012,  tendo  como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD 224,000.00

(duzentos e vinte e quatro mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie

no  Brasil,  por  intermédio  de  serviços  de  doleiros,  relacionados  aos  valores  que  se

pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de

lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 129: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 17/02/2012, os doleiros MARCELO e
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RENATO  CHEBAR  (CURIÓ) fizeram  1  (uma)  transferência  bancária  para  contas

indicadas por RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), o valor de USD 224,000.00

(duzentos e vinte e quatro mil dólares) para o BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

em nome de NEKATRONICS INTERNATIONAL LIMITED:

Essas  transferências  foram  custeadas  por  prévias  operações  de

creditamento de RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU)  para alimentar a “conta”

do doleiro no “banco paralelo” operador por CLAUDIO e VINICIUS, que contava com o

saldo de USD 244,207.00. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), que depositaram a quantia

de USD 224,000.00 (duzentos e vinte e quatro mil dólares) e recebeu o correspondente
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em reais no Brasil, em outra oportunidade. A operação também se encontra registrada na

conta de MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) no Sistema ST:

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 17/02/2012, RICHARD DE

MOL  VAN  OTTERLOO  (XOU) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) a saída para o exterior, sem autorização legal,

de  USD  224,000.00  (duzentos  e  vinte  e  quatro  mil  dólares), mediante  1  (uma)

transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição

de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de

evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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25 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR MARCO ANTÔNIO

CURSINI (MASITA)

a)  Operações  com  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA

(AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO)

Em  02/09/2014  e  20/08/2012,  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ

SILVA (AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO), de modo consciente e voluntário, a saída

para o exterior, sem autorização legal, por meio de  2 (duas) operações dólar-cabo, do

valor total de  USD 480,663.10 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e

três dólares e dez cêntimos), com 2 (duas) transferências bancárias, provenientes de

conta  controlada  por  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA

(AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO),  para conta em banco no exterior, em nome de

offshore, indicada por  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 130: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ

SILVA  (AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO) de  modo  consciente  e  voluntário,  em

02/09/2014 e 20/08/2012,  em  2 (duas)  oportunidades distintas,  tendo como propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de quantia  em real  correspondente  a  USD 480,663.10 (quatrocentos e

oitenta  mil,  seiscentos  e  sessenta  e  três  dólares  e  dez  cêntimos),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,
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relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  131:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 02/09/2014 e 20/08/2012, o doleiro

ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO) fez  2

(duas) transferências bancárias para contas indicadas por MARCO ANTÔNIO CURSINI

(MASITA),  sendo  uma de  USD 80,663.10  (oitenta  mil,  seiscentos  e  sessenta  e  três

dólares  e  dez  cêntimos) para  o  BANQUE  AUDI  em  nome  de  CAMPANULA

CONTINENTAL INC.,  e  outra  de  USD 200,000.00  (quatrocentos  mil  dólares)  para  o

BANQUE AUDI em nome de LINUSA INTERNATIONAL S.A.:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA)  no valor de R$

1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), para alimentar a “conta” do doleiro

no “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que contava com o saldo de R$

835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais). Em outras palavras, por ter recebido

efetivamente  em contas  no  exterior  a  quantia  de  USD 480,663.10  (quatrocentos  e

oitenta  mil,  seiscentos  e  sessenta  e  três  dólares  e  dez  cêntimos),  MARCO

ANTÔNIO CURSINI (MASITA) entregou no Brasil reais em espécie ou através de TEDs

realizadas  para  contas  indicadas  por  CLAUDIO e  VINÍCIUS,  através  de  sistema de

compensações de crédito. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA

(AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO), o qual depositou a quantia de  USD 480,663.10

(quatrocentos  e  oitenta  mil,  seiscentos  e  sessenta  e  três  dólares  e  dez  cêntimos) e

recebeu o correspondente em reais no Brasil. A operação também se encontra registrada

na  conta  de  ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA

(AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 02/09/2014 e 20/08/2012,

MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER  e ALEXSANDER  LUIZ  DE  QUEIROZ  SILVA

(AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO) a saída para o exterior, sem autorização legal, de

USD 480,663.10 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e três dólares e dez

cêntimos), mediante 2 (duas) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou a
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origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas

tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA)

Em  28/04/2015  e  29/04/2015,  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS

(PAPAIA),  de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal,  por meio de  2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total  de  USD 322,000.00

(trezentos  e  vinte  e  dois  mil  dólares),  com  2  (duas) transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por  CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),

para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por MARCO ANTÔNIO

CURSINI (MASITA),  mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil

(Conjunto de Fatos 132: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS

(PAPAIA) de modo consciente e voluntário, em 28/04/2015 e 29/04/2015, em  2 (duas)

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  322,000.00  (trezentos  e  vinte  e  dois  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,
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estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  133:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 28/04/2015 e 29/04/2015, o doleiro

CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) fez  2 (duas) transferências bancárias

para contas indicadas por MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), sendo uma de USD

172,000.00 (cento e setenta e dois mil dólares)  para o BANQUE AUDI em nome de

MORATTI INTERNATIONAL CORP., e outra de USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil

dólares) para o HONG KONG  AND SHANGAI BANKING em nome de MODEL BRIGHT

LIMITED.:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais  no  Brasil  por  portadores  de  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) ou  por

pagamento de boletos ou, ainda, por transferências eletrônicas (TEDs) para contas

indicadas por CLAUDIO e VINICIUS, nos valores de R$ 445.500,00 e R$ 516.000,00,

respectivamente, para alimentar a “conta” do doleiro no “banco paralelo”  operado por

CLAUDIO e VINICIUS. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no

exterior a quantia de USD 322,000.00 (trezentos e vinte e dois mil dólares),  MARCO

ANTÔNIO CURSINI  (MASITA) entregou  no  Brasil  o  montante  de  R$  961.500,00.  O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de  CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),  o  qual  depositou a

quantia  de  USD  322,000.00  (trezentos  e  vinte  e  dois  mil  dólares) e  recebeu  o

correspondente em reais no Brasil, ou mediante posterior compensação em operações
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realizadas com  CLAUDIO e VINICIUS. A operação também se encontra registrada na

conta de CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 28/04/2015 e 29/04/2015,

MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e  CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) a saída para o exterior, sem

autorização legal, de USD 322,000.00 (trezentos e vinte e dois mil dólares), mediante

2 (duas) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por

2 (duas) vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c)  Operações  com PATRÍCIA MATALON,  MARCO ERNEST MATALON,  ERNESTO

MATALON e BELLA SKINAZI (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR)

Em 09/03/2015,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER  e  PATRÍCIA MATALON, MARCO ERNEST MATALON,

ERNESTO MATALON e BELLA SKINAZI (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

1 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 100,000.00 (cem mil dólares), com

1  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  PATRÍCIA

MATALON,  MARCO ERNEST MATALON,  ERNESTO MATALON e  BELLA SKINAZI

(PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR), para conta em banco no exterior, em nome
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de offshore, indicada por MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 134: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  PATRÍCIA  MATALON,  MARCO

ERNEST  MATALON,  ERNESTO  MATALON  e  BELLA  SKINAZI

(PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR) de  modo  consciente  e  voluntário,  em

09/03/2015,  em  1  (uma)  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito  distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em  real  correspondente  a  USD  100,000.00  (cem  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  135:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em  09/03/2015, os doleiros  PATRÍCIA

MATALON,  MARCO ERNEST MATALON,  ERNESTO MATALON e  BELLA SKINAZI

(PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR) fizeram  1 (uma) transferência bancária para

contas  indicadas  por  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),  sendo  uma  de  USD

100,000.00  (cem  mil  dólares)  para  o  BANQUE  AUDI  em  nome  de  MORATTI

INTERNATIONAL CORP.:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA)  no valor de R$

354.134,76 (trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e

seis  centavos),  para alimentar a “conta”  do doleiro no “banco paralelo”  operado por

CLAUDIO e VINICIUS, que contava com o saldo de USD 312,798.00 (trezentos e doze

mil,  setecentos  e  noventa  e  oito  dólares).  Em  outras  palavras,  por  ter  recebido

efetivamente em contas no exterior  a quantia  de USD 100,000.00 (cem mil  dólares),

MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA) entregou no Brasil o montante de R$ 354.134,76

(trezentos  e  cinquenta  e  quatro  mil,  cento  e  trinta  e  quatro  reais  e  setenta  e  seis

centavos). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  PATRÍCIA  MATALON,  MARCO  ERNEST  MATALON,  ERNESTO

MATALON  e  BELLA  SKINAZI  (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR),  os  quais

depositaram  a  quantia  de  USD  100,000.00  (cem  mil  dólares)  e  receberam  o
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correspondente  em reais  no Brasil,  através  de trocas  de cheques  e  pagamentos  de

boletos  correspondentes.  A  operação  também  se  encontra  registrada  na  conta  de

PATRÍCIA MATALON, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON E BELLA

SKINAZI (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  09/03/2015, MARCO

ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

PATRÍCIA MATALON, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA

SKINAZI  (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR) a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização  legal,  de  USD  100,000.00  (cem  mil  dólares),  mediante  1  (uma)

transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição

de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de

evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

d) Operações com MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ)

Em 11/11/2014,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

1 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 100,000.00 (cem mil dólares), com

1  (uma)  transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  MARCELO

CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ), para conta em banco no exterior, em nome de

offshore, indicada por  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de
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valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 136: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  MARCELO  CHEBAR  e  RENATO

CHEBAR  (CURIÓ) de  modo  consciente  e  voluntário,  em  11/11/2014,  tendo  como

propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa

de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD 100,000.00

(cem  mil  dólares),  com  a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos

(Conjunto de Fatos 137: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo

71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 11/11/2014, os doleiros  MARCELO

CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ) fizeram 1 (uma) transferência bancária para

contas  indicadas  por  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),  sendo  uma  de  USD

100,000.00 (cem mil  dólares)  para o BANK JACOB SAFRA (SUISSE) em nome de

LECIA ENTERPRISES S.A.:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA)  através de pagamento de

boletos no valor de R$ 312.176,88 (trezentos e doze mil, cento e setenta e seis reais e

oitenta e oito centavos), para alimentar a “conta” do doleiro no “banco paralelo” operado

por CLAUDIO e VINICIUS, que contava com o saldo de USD 50,000.00 (cinquenta mil

dólares).  Em outras palavras,  por  ter  recebido efetivamente  em contas  no exterior  a

quantia de USD 100,000.00 (cem mil dólares),  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA)

entregou no Brasil o montante de R$ 312.176,88 (trezentos e doze mil, cento e setenta e

seis reais e oitenta e oito centavos). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º

08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  MARCELO  CHEBAR  e  RENATO  CHEBAR  (CURIÓ),  os  quais

depositaram  a  quantia  de  USD  100,000.00  (cem  mil  dólares)  e  receberam  o

correspondente em reais  no Brasil,  no total  de R$ 312.176,88 (trezentos e doze mil,

cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). A operação também se encontra

registrada na conta de MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ) no Sistema

ST (DOC. N.º 08):

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em 11/11/2014,  MARCO

ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

MARCELO  CHEBAR  e  RENATO  CHEBAR  (CURIÓ) a  saída  para  o  exterior,  sem
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autorização  legal,  de  USD  100,000.00  (cem  mil  dólares),  mediante  1  (uma)

transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição

de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de

evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.

e) Operações com HENRIQUE CHUEKE (KALUF)

Em 21/06/2016,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e HENRIQUE CHUEKE (KALUF), de modo consciente e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 1 (uma) operação

dólar-cabo, do valor total de USD 120,000.00 (cento e vinte mil dólares), com 1 (uma)

transferência  bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  HENRIQUE  CHUEKE

(KALUF), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por MARCO

ANTÔNIO CURSINI (MASITA), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no

Brasil (Conjunto de Fatos 138: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  HENRIQUE CHUEKE (KALUF) de

modo consciente e voluntário, em 21/06/2016, em 1 (uma) oportunidade distinta, tendo

como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de crimes praticados pela  organização

criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a  USD 120,000.00

(cento e vinte mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos
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(Conjunto de Fatos 139: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo

71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é possível constatar que em  21/06/2016, o doleiro  HENRIQUE

CHUEKE  (KALUF) fez  1  (uma) transferência  bancária  para  contas  indicadas  por

MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), sendo uma de USD 120,000.00 (cento e vinte

mil  dólares) para  o  HONG  KONG  AND  SHANGAI  BANKING  CORP.  em  nome  de

MODEL BRIGHT LIMITED.:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais no Brasil por portadores de MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA)  no valor de R$

429.600,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e seiscentos reais), para alimentar a “conta”

do doleiro no “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS. Em outras palavras,

por ter recebido efetivamente em contas no exterior a quantia de USD 120,000.00 (cento

e  vinte  mil  dólares),  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) entregou  no  Brasil  o

montante  de R$ 429.600,00 (quatrocentos e  vinte  e nove mil  e  seiscentos reais).  O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de  HENRIQUE CHUEKE (KALUF),  o qual depositou a quantia de  USD

120,000.00 (cento e vinte mil dólares) e recebeu o correspondente em reais no Brasil,

no  total  de  R$ 422.400,00  (quatrocentos  e  vinte  e  dois  mil  e  quatrocentos  reais).  A

operação também se encontra registrada na conta de HENRIQUE CHUEKE (KALUF) no

Sistema ST:

Por  todo  o  exposto,  não  há  dúvidas  de  que,  em  21/06/2016, MARCO

ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

HENRIQUE CHUEKE (KALUF) a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD

120,000.00 (cento e vinte mil dólares), mediante 1 (uma) transferência bancária, bem

como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de

infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.

f) Operações com NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI)

Em 19/05/2016,  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), promoveu, com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA
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BARRETO,  DARIO MESSER e NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de  1

(uma) operações dólar-cabo, do valor total de USD 30,000.00 (trinta mil dólares), com 1

(uma) transferências bancárias, proveniente de conta controlada por NEI SEDA e RENÊ

MAURÍCIO  LOEB  (NEI),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,

indicada  por  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 140:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI

(MASITA),  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB

(NEI) de modo consciente e voluntário, em 19/05/2016, tendo como propósito distanciar o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em  real  correspondente  a  USD  30,000.00  (trinta  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  Fatos  141:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 19/05/2016, os doleiros NEI SEDA e

RENÊ  MAURÍCIO  LOEB  (NEI) fizeram  1  (uma)  transferência  bancária  para  contas

indicadas por  MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA),  sendo uma de  USD 30,000.00

(trinta mil dólares) para o BANQUE AUDI em nome de CAMPANULA CONTINENTAL

INC.:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais  no  Brasil  por  portadores  de  MARCO  ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA)  mediante

compensações prévias para alimentar a “conta” do doleiro no “banco paralelo” operado

por CLAUDIO e VINICIUS, que contava com o saldo de USD 102,272.36 (cento e dois

mil, duzentos e setenta e dois dólares e trinta e seis cêntimos). Em outras palavras, por

ter recebido efetivamente em contas no exterior a quantia de USD 30,000.00,  MARCO

ANTÔNIO CURSINI (MASITA) efetuou compensações no sistema de contabilidade de

CLAUDIO e VINICIUS. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de  NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI), os quais depositaram a

quantia  de  USD  30,000.00  (trinta  mil  dólares)  e  compensaram  outros  débitos  que

possuíam  junto  à  contabilidade  de  CLAUDIO  e  VINICIUS.  A operação  também  se

encontra registrada na conta de NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI) no Sistema

ST:

Por todo o exposto,  não há dúvidas de que,  em  19/05/2016,   MARCO

ANTÔNIO  CURSINI  (MASITA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  NEI

SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI) a saída para o exterior, sem autorização legal, de

USD 30,000.00 (trinta mil dólares), mediante 1 (uma) transferência bancária, bem como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de

infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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26 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR CLAUDINE SPIERO

(CABRAL)

a) Operações com ALESSANDRO LABER (BIROBIRO) e EDWARD GAEDE PENN

Em  11/04/2016,  06/05/2016,  14/06/2016  e  26/09/2016,  CLAUDINE

SPIERO (CABRAL) promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e  ALESSANDRO

LABER (BIRO BIRO), auxiliado por EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e

voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  4  (quatro)

operações dólar-cabo, no valor total de USD 223,840.00 (duzentos e vinte e três mil,

oitocentos  e  quarenta  dólares),  através  de  4  (quatro) transferências  bancárias,

provenientes de contas controladas por ALESSANDRO LABER (BIRO BIRO), auxiliado

por  EDWARD  GAEDE  PENN,  para  contas  em  bancos  no  exterior,  em  nome  de

offshores, indicadas por  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 142:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ALESSANDRO LABER (BIRO BIRO), com o

auxílio de EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e voluntário, em 11/04/2016,

06/05/2016,  14/06/2016  e  26/09/2016,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,  em  4

(quatro) oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição,

movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 223,840.00

(duzentos e vinte e três mil,  oitocentos e quarenta dólares),  com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos
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incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 143: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 26/09/2016, o doleiro ALESSANDRO

LABER  (BIRO  BIRO),  com  o  auxílio  de  EDWARD  GAEDE  PENN,  fez  4  (quatro)

transferências bancárias para contas indicadas por CLAUDINE SPIERO (CABRAL),  no

valor  total  de  USD  223,840.00  (duzentos  e  vinte  e  três  mil,  oitocentos  e  quarenta

dólares),  para  as  contas  bancárias  no  PING  AN  BANK  CO.,LTD.(FORMERLY

SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO.,LTD) em nome de BNW FORTUNE CO. LTD,

AGRICULTURAL BANK OF CHINA em nome de WUYI SHUANGLI CUP CO. LTD. e

TAISHIN  INTERNATIONAL  BANK  HONG  KONG  BRANCH  em  nome  de  KILOMAX

INTERNATIONAL LIMITED:
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Essas transferências foram custeadas pelo saldo já existente na conta de

CLAUDINE SPIERO (CABRAL), no “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS.

Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em contas no exterior as quantias de

USD 99.500,00, USD 55.690,00, USD 26.650,00, USD 42.000,00,  CLAUDINE SPIERO

(CABRAL)  entregou  no  Brasil  o  montante  equivalente  em  reais  ou,  posteriormente,
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compensou  tais  valores  na  contabilidade  de  CLAUDIO  e  VINICIUS. O  Sistema  ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  ALESSANDRO  LABER  (BIRO  BIRO),  com  o  auxílio  de  EDWARD

GAEDE PENN, o qual depositou as quantias de USD 99.500,00, USD 55.690,00, USD
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26.650,00,  USD  42.000,00,  creditando-se  nesses  valores,  junto  à  contabilidade  de

CLAUDIO  e  VINICIUS. A  operação  também  se  encontra  registrada  na  conta  de

ALESSANDRO LABER (BIRO BIRO) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Essas  operações  são  corroboradas  por  extratos  entregues  pelo

colaborador EDWARD GAEDE PENN (DOC. N.º 85):
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 11/04/2016, 06/05/2016,

14/06/2016 e  26/09/2016,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL) promoveu,  com auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER  (BIRO  BIRO), auxiliado  por  EDWARD

GAEDE PENN, a  saída  para  o  exterior,  sem autorização  legal,  de  USD 223,840.00

(duzentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta dólares) através de  4 (quatro)

transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição

de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos, na forma do

artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98.

b) Operações com MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIO)

Em 10/11/2014 e 24/11/2014,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e dos irmãos  MARCELO e RENATO CHEBAR

(CURIÓ), de modo consciente e voluntário,  a saída para o exterior,  sem autorização

legal,  por meio de  2 (duas) operações dólar-cabo, do valor total  de  USD 450,000.00

(quatrocentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  2  (duas) transferências  bancárias,

provenientes  de  conta  controlada  por  MARCELO  CHEBAR  e  RENATO  CHEBAR

(CURIÓ),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

CLAUDINE SPIERO (CABRAL), mediante a entrega de valor correspondente em reais,

no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  144:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, a denunciada  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e dos irmãos  MARCELO e RENATO CHEBAR

(CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 10/11/2014 e 24/11/2014, em 2 (duas)
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oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD 450,000.00 (quatrocentos e  cinquenta mil  dólares),  com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  145:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 10/11/2014 e 24/11/2014, os doleiros

MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) fizeram  2 (duas) transferências  bancárias

para  contas  indicadas  por  CLAUDINE  SPIERO  (CABRAL),  sendo  uma  de  USD

300,000.00 para o BANK HAPOALIM (SUISSE) SA SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

em nome de LEGACY UNIVERSAL CORP, e outra de USD 150,000.00 para o Banco BSI

SA em nome de NAIRN INVESTMENT LTD:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais  no  Brasil  e  pagamentos  de  boletos  por  portadores  de CLAUDINE  SPIERO

(CABRAL) no valor de R$ 781.171,59 e R$ 4.828,59, para alimentar a “conta” do doleiro

no “banco paralelo”  operado por CLAUDIO e  VINICIUS, que contava com o saldo de

USD 1,021,232,85.  Em outras  palavras,  por  ter  recebido efetivamente  em contas  no

exterior  a quantia  de USD 450,000.00,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), entregou no

Brasil o montante equivalente R$ 786.000,00, bem como se utilizou de outros créditos

que já possuía junto a CLAUDIO e VINICIUS. O Sistema ST demonstra a contabilidade

(DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  MARCELO e  RENATO CHEBAR (CURIÓ),  os  quais  depositaram a

quantia de USD 450,000.00 dólares e receberam o correspondente em reais no Brasil, no

total  de  R$   A operação  também se  encontra  registrada  na  conta  de  MARCELO e

RENATO CHEBAR (CURIÓ) no Sistema ST (DOC. N.º 08):

Esses fatos também são corroborados pelo seguinte comprovante extraído

do Sistema Bankdrop, entregue pelos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS:
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 10/11/2014 e 24/11/2014,

CLAUDINE  SPIERO  (CABRAL), promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, 2

(duas) transferências  bancárias  para  contas  indicadas  por MARCELO  e  RENATO

CHEBAR (CURIÓ) a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 450,000.00,

mediante 2 (duas) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou a origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por  2 (duas) vezes,  na forma do artigo 71,  no crime de evasão de divisas

tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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c) Operações com RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ)

Em 23/07/2013,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER  e  RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ),  de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de  1

(uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD 50,000.00 (cinquenta mil dólares), com

1 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada por  RAUL DAVIES e

JORGE  DAVIES  (GILÓ),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,

indicada  por  CLAUDINE  SPIERO  (CABRAL),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 146:  Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de

modo consciente e voluntário, em 23/07/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real correspondente a USD 50,000.00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de Fatos 147: Lavagem de Ativos

– Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  23/07/2013,  os  doleiros  RAUL

DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) fizeram 1 (uma) transferência bancária para contas

indicadas por CLAUDINE SPIERO (CABRAL), no valor de USD 50,000.00 (cinquenta mil
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dólares) para o SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD. em nome de D AND C

FORTUNE INDUSTRIAL CO. LIMITED:

Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais  no  Brasil  por  portadores  de  CLAUDINE  SPIERO  (CABRAL),  mediante

compensação posterior, para alimentar a “conta” da doleira no “banco paralelo” operado

por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que contava com o saldo negativo de USD 50,295.79.  O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  RAUL DAVIES e  JORGE DAVIES (GILÓ),  os  quais  depositaram a

quantia de  USD 50,000.00 (cinquenta mil dólares) e recebeu soma correspondente em

outra oportunidade no Brasil.  A operação também se encontra registrada na conta de

RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) no Sistema ST:
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 23/07/2013,  CLAUDINE

SPIERO (CABRAL) promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL DAVIES e

JORGE  DAVIES  (GILÓ) a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD

50,000.00 (cinquenta mil dólares), mediante 1 (uma) transferência bancária, bem como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de

infração penal, estando assim todos incursos, no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.

d) Operações com ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO)

Em 28/03/2013,  CLAUDINE SPIERO (CABRAL), promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO), de modo consciente

e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  1  (uma)

operação dólar-cabo, do valor total de USD 80,548.62 (oitenta mil, quinhentos e quarenta

e  oito  dólares  e  sessenta  e  dois  centavos),  com  1  (uma)  transferência  bancária,

proveniente de conta controlada por ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO), para conta em

banco no exterior, em nome de offshore, indicada por  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos

148: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na

forma do artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER  e  ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO) de modo

consciente  e  voluntário,  em  28/03/2013,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em real  correspondente  a  USD 80,548.62  (oitenta  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  oito

dólares e sessenta e dois centavos), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos  (Conjunto de Fatos 149: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c

artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  28/03/2013,  o  doleiro  ÁLVARO

GALLIEZ NOVIS (LUXO) fez 1 (uma) transferência bancária para conta indicada por

CLAUDINE SPIERO (CABRAL), no valor de USD 80,548.62 (oitenta mil, quinhentos e

quarenta e oito dólares e sessenta e dois céntimos) para o BARCLAYS BANK em nome

de MORATTI INTERNATIONAL CORP:
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Essas  transferências  foram  custeadas  pela  correspondente  entrega  de

reais  no  Brasil  por  portadores  de  CLAUDINE SPIERO (CABRAL),  para  alimentar  a

“conta” da doleira no “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que contava

com o saldo de USD 231,460,43 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta

dólares e quarenta e três cêntimos), em dólares, e saldo em reais, compensado mediante

operações  posteriores  em  cheques,  boletos  e  dinheiro.  Em  outras  palavras,  por  ter

recebido efetivamente em contas no exterior a quantia de USD  80,548.62 (oitenta mil,

quinhentos e quarenta e oito dólares e sessenta e dois céntimos), CLAUDINE SPIERO

(CABRAL) entregou no Brasil o montante de R$ 530.178,82. O Sistema ST demonstra a

contabilidade (DOC. N.º 08):
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O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante de ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO), o qual depositou a quantia de USD

80,548.62 (oitenta mil, quinhentos e quarenta e oito dólares e sessenta e dois céntimos)

e recebeu o correspondente em reais no Brasil, mediante compensações posteriores no

sistema de CLAUDIO e VINICIUS.  A operação também se encontra registrada na conta

de ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO) no Sistema ST:

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 28/03/2013,  CLAUDINE

SPIERO (CABRAL) promoveu, com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  ÁLVARO GALLIEZ

NOVIS (LUXO) a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 80,548.62 (oitenta

mil, quinhentos e quarenta e oito dólares e sessenta e dois céntimos), mediante  1 (uma)

transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição

de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de

evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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27 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR PAULO SÉRGIO VAZ

DE ARRUDA (ZIPPO)

a) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRUSA / LECOLECO)

Em  03/12/2013,  23/01/2014,  17/09/2015,  01/10/2015  e  10/12/2015,

ALESSANDRO LABER (BIRUSA / LECOLECO), promoveu, com auxílio de  CLÁUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER,  EDWARD GAED PENN e  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

05 (cinco) operações dólar-cabo, do valor total de USD 373.100,44 (trezentos e setenta e

três mil e cem dólares, e quarenta e quatro centavos), mediante 05 (cinco) transferências

bancárias,  provenientes de conta controlada por  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA

(ZIPPO),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

ALESSANDRO LABER (BIRUSA / LECOLECO), mediante a compensação de crédito

de valor correspondente, no Brasil  (Conjunto de Fatos 150:  Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA /

LECOLECO), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER,  EDWARD  GAED  PENN e  PAULO

SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 03/12/2013,

23/01/2014, 17/09/2015, 01/10/2015 e 10/12/2015, em 05 (cinco) oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

373.100,44 (trezentos e setenta e três mil e cem dólares, e quarenta e quatro centavos),

com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de

doleiros,  relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o
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exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de Fatos

151:  Lavagem de Ativos – Art.  1º,  §4º,  da Lei  9.613/98 c/c  artigo 71 do Código

Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 03/12/2013, 23/01/2014, 17/09/2015,

01/10/2015 e 10/12/2015, o doleiro PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) fez 05

(cinco)  transferências  bancárias  para  contas  indicadas  por  ALESSANDRO  LABER

(BIRUSA / LECOLECO), sendo: a) 03 (três) transferências no total de US$ 310.000,00

para o BANK OF AMERICA em nome de AMERICA INVESTMENTS LLC, e, b) 02 (duas)

no total de  USD 63.100,44 para o BANQUE PRIVÉE ESPÍRITO SANTO em nome de

THEBERTON INVESTMENTS SA: 
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para ZIPPO conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em

17/09/2015,  PAULO ARRUDA (ZIPPO) mantinha um débito de US$ 167.828,67 com o

banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. Neste dia,  ZIPPO realiza

transferência bancária de US$ 110.000,00 no exterior em conta indicada por  BIRUSA.

Assim,  ZIPPO abate  o  seu  débito,  ficando  devedor  no valor  de  US$ 57.828,67.  Em

01/10/2015, ZIPPO realiza nova transferência bancária em conta no exterior indicada por

BIRUSA,  no  valor  de  US$  100.000,00,  restando-lhe,  portanto,  um  crédito  de  US$

42.171,33.
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Por  sua  vez,  o  extrato  ST  de  BIRUSA  (DOC.  N.º  08)  registra  o

recebimento de US$ 110.000,00 (transferido por  ZIPPO) e, em 01/10/2015, mais uma

transferência de US$ 100.000,00 (transferido por ZIPPO), gerando um saldo devedor que

totalizou US$ 308.732,50 em 01/10/2015:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  PAULO  ARRUDA  (ZIPPO),  o  qual  depositou  a  quantia  de USD

373.100,44 (trezentos e setenta e três mil e cem dólares e quarenta e quatro centavos) e
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recebeu o correspondente em reais no Brasil,  no total de R$ 390.000,00 (trezentos e

noventa mil reais). 

Registre-se  que  a  offshore  que  recebeu  quantias  (AMERICA

INVESTMENTS  LLC)  é  de  titularidade  de  EDWARD  PENN,  que  veio  a  se  tornar

colaborador após a deflagração da Operação Rizoma. O colaborador reconheceu que

abriu  empresas  no  exterior  para  realizar  operações  de  dólar-cabo  e  informou  que

ALESSANDRO  LABER utilizou-se  dessas  empresas  para  suas  operações  com

CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET:

(…) Que, em 2012, começou a atuar em operações de câmbio paralelo,
recebendo uma comissão pelas operações de dólar-cabo que realizava;
Que  o  colaborador  criou  uma  estrutura  no  exterior  para  atender  às
demandas das pessoas interessadas em enviar  para o Brasil  recursos
mantidos no exterior (…) Que a estrutura montada no exterior diz respeito
às  empresas  que  criou  em  diversos  países;  Que  essas  empresas
permitiam  a  remessa  para  o  Brasil  de  valores  que  os  interessados
possuíam no exterior; (…) Que o depoente possuía contas no BANK OF
AMERICA  vinculadas  às  empresas  EQ  ASSOCIATES  LLC,  LW
SOFTWARES  LLC,  LOGICAL  ASSOCIATES  LLC  e  AMERICA
INVESTMENTS LLC (…) Que o contato com JUCA e TONY era feito com
ALESSANDRO LABER e apenas posteriormente teve conhecimento de
que as operações com ALESSANDRO LABER eram feitas por meio de
JUCA e TONY; Que o depoente antes de ser preso teve conhecimento de
que ALESSANDRO LABER se utilizava dos doleiros JUCA e TONY nas
operações que realizou por meio de suas contas no exterior (…) (DOC n.º
75)

O colaborador  CLAUDIO BARBOZA também confirmou que a conta da

AMERICA INVESTMENTS LLC, no Bank of America, conta nº 229 043 328 672, era uma

das contas de passagem utilizadas por ALESSANDRO LABER:

(…) Que as contas de passagem de LABER nos EUA estão cadastradas
em  seu  sistema  informatizado  como  BIRUSA  e  são:  AMERICA
INVESTMENTS LLC, no Bank of America, conta nº 229 043 328 672, e EQ
ASSOCIATES LLC no Bank of America, conta nº 898 065 978 871; Que
vários  de  seus  clientes  enviaram recursos  para  as  citadas  contas  (...)
(CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA - Termo de colaboração
referente ao Anexo 22 – DOC N.º 64)
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Como parte  do seu acordo  de  colaboração,  EDWARD PENN forneceu

alguns  dos  extratos  das  contas  de  suas  empresas  no  exterior,  dentre  as  quais,  a

AMERICA INVESTMENTS LLC, utilizada por ALESSANDRO LABER. Do referido extrato

é possível verificar o efetivo recebimento, em 02/10/2015, da quantia de USD 100.000,00

(DOC. N.º 86):

Ainda, do referido extrato é possível verificar o efetivo recebimento, em

24/09/2015, da quantia de USD 110.000,00 (DOC N.º 87):
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Por  fim,  em  10/12/2015,  o  extrato  entregue  pelo  colaborador  revela  o

recebimento de US$ 100.000,00 (DOC. N.º 88):
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Veja-se  que  na  mencionada  transação  consta  como  “ORIG:  FILLEIGH

HOLDINGS LTD”, o que confere exatamente com os registros constantes do Sistema

Bankdrop.  Na  tela  daquele  sistema  é  possível  verificar  a  existência  de  um  campo

“Seguimiento”, onde ficam registrados diálogos entre o funcionário do “banco” paralelo e

os  clientes  envolvidos  nas  operações.  Na  transação  em comento  consta  o  seguinte

diálogo  entre  a  funcionária  identificada  como  Carmem  e  o  doleiro  BIRO-LECO

(ALESSANDRO LABER):

11/12/2015 - CARMEN

[10:51:37 AM] Biro - Leco - parimpar2008: ISSO
[10:51:39 AM] Biro - Leco - parimpar2008: OTIMO
[10:51:54 AM] Biro - Leco - parimpar2008: FILLEIGH
[10:51:57 AM] Biro - Leco - parimpar2008: OS 100
[10:52:12 AM] Biro - Leco - parimpar2008: É ISSO?
[10:52:40 AM] Emma: blz

Observe-se que  o  diálogo  indica  que  a  transferência  foi  feita  por  uma

offshore,  FILLEIGH,  que  coincide  exatamente  com  a  informação  extraída  do  extrato

apresentado por EDWARD PENN.
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 03/12/2013, 23/01/2014,

17/09/2015, 01/10/2015 e 10/12/2015, ALESSANDRO LABER promoveu, com auxílio de

CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER, EDWARD GAED PENN e PAULO ARRUDA (ZIPPO) a saída para o

exterior, sem autorização legal, de USD 373.100,44 (trezentos e setenta e três mil e cem

dólares e quarenta e quatro centavos),  mediante 05 (cinco)  transferências bancárias,

bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por 05 vezes, na forma do

artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira

parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98.

b) Operações com SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA)

Em  05/09/2011  e  01/02/2013,  SÉRGIO  MIZRAHY (MIZHA),  promoveu,

com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINÍCIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), de

modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de

03 (três) operações dólar-cabo, do valor total de USD 163.720,00 (cento e sessenta e

três  mil,  setecentos  e  vinte  dólares),  mediante  03  (três)  transferências  bancárias,

provenientes de conta controlada por PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), para

conta em banco no exterior,  em nome de offshore,  indicada por  SÉRGIO MIZRAHY

(MIZHA),  mediante  a  compensação  de  crédito  de  valor  correspondente,  no  Brasil

(Conjunto de Fatos 152: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com

auxílio de  CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo
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consciente  e  voluntário,  em  05/09/2011  e  01/02/2013,  em  03  (três)  oportunidades

distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

163.720,00  (cento  e  sessenta  e  três  mil,  setecentos  e  vinte  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  Fatos  153:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 05/09/2011 e 01/02/2013, o doleiro

PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) fez 03 (três) transferências bancárias para

contas indicadas por  SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), no total de US$ 163.700,00 para o

EFG AMERICA em nome de ROSING INTERNATIONAL CORP: 
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para ZIPPO conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em

05/09/2011,  PAULO ARRUDA (ZIPPO) mantinha um débito de US$ 59.929,12 com o

banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. Neste dia,  ZIPPO realiza

transferência bancária de US$ 50.000,00 no exterior  em conta indicada por  SÉRGIO

MIZRAHY (MIZHA). Assim, ZIPPO abate o seu débito, ficando devedor no valor de US$

9.929,12: 
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Em 01/02/2013,  ZIPPO realiza duas novas transferências bancárias em

conta no exterior indicada por MIZHA, no valor total de US$ 113.720,00, sendo abatido

tal valor daquele que ele já devia ao banco paralelo: 

Por sua vez, o extrato ST de MIZHA (DOC. N.º 08) registra o recebimento

de  duas  transferências  feitas  por  ZIPPO,  em 01/02/2013,  de  US$  77.720,00  e  US$

36.000,00. Tais transferências foram abatidas do crédito que MIZHA possuía na mesma

data junto ao banco paralelo, de US$ 173.745,00:

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  PAULO  ARRUDA  (ZIPPO),  o  qual  depositou  a  quantia  de USD

163.720,00  (cento  e  sessenta  e  três  mil,  setecentos  e  vinte  dólares) e  recebeu  o

correspondente crédito no Brasil. 
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 05/09/2011 e 01/02/2013,

SÉRGIO  MIZRAHY (MIZHA) promoveu,  com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e

PAULO  ARRUDA (ZIPPO) a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD

163.720,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e vinte dólares), mediante 03 (três)

transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,

disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por

05 vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,

parágrafo único,  primeira parte,  da Lei 7.492/86,  e no crime de lavagem de dinheiro,

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c)  Operações  com  SÉRGIO  CABRAL, RENATO  CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR

(CURIÓ)

Em  17/09/2013,  SÉRGIO  CABRAL, RENATO  CHEBAR  e  MARCELO

CHEBAR (CURIÓ), promoveram, com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER  e  PAULO SÉRGIO

VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal, por meio de 01 (uma) operação dólar-cabo, do valor total de USD

143.218,96 (cento  e  quarenta  e  três  mil,  duzentos  e  dezoito  reais  e  noventa  e  seis

centavos), mediante 01 (uma) transferência bancária, proveniente de conta controlada

por PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore,  indicada por  SÉRGIO CABRAL,  RENATO CHEBAR e MARCELO

CHEBAR (CURIÓ),  mediante o registro de crédito do valor  correspondente no Brasil

(Conjunto de Fatos 154: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86)102.

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro  nacional,  os denunciados  SÉRGIO CABRAL,  RENATO

102 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, RENATO CHEBAR, MARCELO CHEBAR, CLAUDIO
FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO já foram denunciados pelos
fatos aqui narrados (evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa) e respondem pelos
mesmos na ação penal de autos n.º 0502041-15.2017.4.02.5101 (Eficiência). 
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CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ),  com  auxílio  de  CLÁUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e

PAULO  SÉRGIO  VAZ  DE  ARRUDA (ZIPPO) de  modo  consciente  e  voluntário,  em

17/09/2013,  em  01  (uma)  oportunidade  distinta,  tendo  como  propósito  distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 143.218,96 (cento e quarenta e

três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), com a movimentação de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 155: Lavagem de Ativos –

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  17/09/2013,  o  doleiro  PAULO

SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) fez 01 (uma)  transferência  bancária  para  conta

indicada por  SÉRGIO CABRAL,  RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR (CURIÓ),

no  total  de  US$  143.218,96 para  o  BSI  S.A.  em  nome  de  WINCHESTER

DEVELOPMENT S.A.: 
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Essas  transferências  foram  custeadas  pelo  registro  do  correspondente

saldo no Brasil para ZIPPO conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em

17/09/2013,  PAULO ARRUDA (ZIPPO) mantinha um débito de US$ 434.693,15 com o

banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. Neste dia,  ZIPPO realiza

transferência bancária de US$ 143.218,96 no exterior em conta indicada por SSÉRGIO

CURIÓ. Assim, ZIPPO abate o seu débito, ficando devedor do valor de US$ 291.474,19:

Por sua vez, a transferência de USD 143.218,96 para CURIÓ foi registrada

no Sistema ST da seguinte forma (DOC. N.º 08):

É possível verificar que CURIÓ mantinha um crédito de US$ 3.797.031,22,

em 17/09/2013.  Nesta data,  ao receber  a transferência de USD  143.218,96 feita por

ZIPPO, a conta  CURIÓ é debitada desse valor e passa a registrar um crédito de US$

3.653.812,26. 

Com  efeito,  dentre  os  documentos  entregues  pelos  colaboradores

CLÁUDIO e VINÍCIUS, consta o comprovante de transferência bancária realizada por

ZIPPO para a conta de CURIÓ, no valor de USD 143.218,96: 
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Houve,  assim, uma compensação entre valor  devido por ZIPPO para o

“banco” (referente à compra de reais no Brasil) com a transferência de dólares no exterior

feita por ele na conta indicada por CURIÓ. 

Registre-se  que  a  offshore  que  recebeu  a  quantia  (WINCHESTER

DEVELOPMENT S.A.) é de titularidade de  SÉRGIO CABRAL, RENATO e MARCELO

CHEBAR,  que  veio  a  se  tornar  colaborador.  O  colaborador  reconheceu  que  abriu

empresas no exterior para realizar operações de dólar-cabo:

[…]  indagado  a  respeito  dos  fatos  narrados  a  respeito  das  contas  da
organização criminosa liderada por SÉRGIO CABRAL: Que  renuncia, na
presença  de  sua  defensora,  ao  direito  ao  silêncio,  reafirmando  o
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14º do art. 4º da
Lei  nº  12.850/2013;  Que os valores no exterior  estavam nas seguintes
contas:  1)  ARCADIA  ASSOCIADOS   (conta  n.º  2009450)  junto  ao
WINTERBOTHAM  no  Uruguai,  com  saldo  aproximado  de  USD
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1.600.000,00  (hum  milhão  e  seiscentos  mil  dólares);  2)  ANDREWS
DEVELOPMENT  S.A.  (conta  n.º  8A15299A)  junto  ao  BSI  BANK  em
Bahamas, com saldo aproximado de USD 4.000.000,00 (quatro milhões de
dólares);  3)  WINCHESTER  DEVELOPMENT  S.A.  (conta  n.º  0957284ª)
junto  ao  BSI  BANK  em  Genebra,  com  saldo  aproximado  de  USD
830.000,00 (oitocentos e trinta mil dólares); (…) Que acredita que a conta
WINCHESTER DEVELOPMENT S.A. (conta n.º 0957284ª)  junto ao BSI
BANK em Genebra foi aberta entre 2007 e 2008; QUE após a abertura da
conta  houve  dezenas  de  ingressos  de  valor  na  conta  WINCHESTER
usando sempre operação dólar cabo; […] (DOC N.º 89)

A  contabilidade  apresentada  é  uma  demonstração  do  sistema  de

compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema

de evasão de divisas e lavagem de capitais ora narrado. 

O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio

determinante  de  PAULO  ARRUDA  (ZIPPO),  o  qual  depositou  a  quantia  de USD

143.218,96 (cento  e  quarenta  e  três  mil,  duzentos  e  dezoito  reais  e  noventa  e  seis

centavos) e recebeu o correspondente crédito no Brasil. 

Por  todo  o  exposto,  não há  dúvidas  de que,  em  17/09/2013,  SÉRGIO

CABRAL,  RENATO  e  MARCELO  CHEBAR promoveram,  com  auxílio  de  CLÁUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER e PAULO ARRUDA (ZIPPO) a saída para o exterior, sem autorização legal, de

USD 143.218,96 (cento e quarenta e três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e seis

centavos),  mediante  01  (uma)  transferência  bancária,  bem  como  ocultaram  e

dissimularam  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de  infração

penal, estando assim todos incursos por 01 vez no crime de evasão de divisas tipificado

no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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28  –  DAS  OPERAÇÕES  DE  DÓLAR-CABO  PROMOVIDAS  POR CLAUDIO  SA

GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) 

a) Operações com ALESSANDRO LABER (BIROBIRO/BIROPA) 

Em  06/04/2015  e  08/04/2015,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS

(PAPAIA) promoveu,  com  auxílio  de  ALESSANDRO  LABER  (BIROBIRO/BIROPA),

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO  e  DARIO  MESSER,  de  modo  consciente  e

voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de duas operações

dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD  448.567,00  (quatrocentos  e  quarenta  e  oito  mil,

quinhentos e sessenta e sete dólares), com duas transferências bancárias, provenientes

de conta controlada por CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), para conta em

banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  ALESSANDRO  LABER

(BIROBIRO/BIROPA), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil.

(Conjunto de Fatos 156: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte,

da Lei 7.492/86 na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  ALESSANDRO  LABER

(BIROBIRO/BIROPA),  de modo consciente e voluntário,  em 06/04/2015 e 08/04/2015,

em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado

de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  448.567,00  (quatrocentos  e  quarenta  e  oito  mil,

quinhentos e sessenta e sete dólares), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos (Conjunto de Fatos 157: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 06/04/2015 e 08/04/2015, o doleiro

CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) fez duas transferências bancárias para

contas indicadas por ALESSANDRO LABER (BIROBIRO/BIROPA), sendo uma de USD

148.000 (cento e quarento e oito mil dólares) para o THE AGRICULTURAL BANK OF

CHINA em  nome  de  MECAME  TABLEWARE  CO.  LTD.,  e  outra  de  USD  300.000

(trezentos mil dólares) para o AIB BANK em nome de AMERICA FINE ASSETS LIMITED.
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Essa  transferência  de  USD  148.487,00  (cento  e  quarenta  e  oito  mil,

quatrocentos  e  oitenta  e  sete  dólares)  para  ALESSANDRO  LABER

(BIROBIRO/BIROPA) fez com que o saldo dele junto ao “banco paralelo” operado por

CLAUDIO e VINICIUS, que contava com o saldo positivo de USD 148.487,00 (cento e

quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete dólares) e passou a ter o saldo negativo

de USD 100,00 (cem dólares).  Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em

uma conta  no  exterior  a  quantia  de  USD  148.587,00  (cento  e  quarenta  e  oito  mil,

quinhentos  e  oitenta  e  sete  dólares),  ALESSANDRO  LABER  (BIROBIRO/BIROPA)

reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a ter um saldo devedor de USD

100,00 (cem dólares). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

A outra  transferência,  de  USD 300.000,00  (trezentos  mil  dólares)  para

ALESSANDRO LABER (BIROBIRO/BIROPA), fez com que o saldo dele junto ao “banco

paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que contava com o saldo zerado, passou a

ter o saldo negativo de a ter o saldo negativo de USD 300.000,00 (trezentos mil dólares).

Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no exterior a quantia de

USD 300.000,00 (trezentos mil dólares),  ALESSANDRO LABER (BIROBIRO/BIROPA)
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reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a ter um saldo devedor de USD

USD 300.000,00 (trezentos mil dólares). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC.

N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 06/04/2015 e 08/04/2015,

CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA)  promoveu, com auxílio de CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO

MESSER e ALESSANDRO LABER (BIROBIRO/BIROPA) a saída para o exterior, sem

autorização legal, de USD 448.567,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e

sessenta e sete dólares),  mediante duas transferências bancárias, bem como ocultou e

dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos por duas vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão

de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no

crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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a) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJA) 

Em 06/07/2015  e  30/09/2015,  WU YU SHENG  (MOLLEJA) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),

de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio

de operações dólar-cabo, do valor total de USD 142.980,00 (cento e quarenta e dois mil,

novecentos e oitenta dólares), com duas transferências bancárias, provenientes de conta

controlada por CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), para conta em banco no

exterior, em nome de offshore, indicada por  WU YU SHENG (MOLLEJA), mediante a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 158:  Evasão

de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do

artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com

auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) de modo

consciente e voluntário, em 06/07/2015 e 30/09/2015, em duas oportunidades distintas,

tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes  praticados  pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

142.980,00  (cento  e  quarenta  e  dois  mil,  novecentos  e  oitenta  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  Fatos  159:

Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 06/07/2015 e 30/09/2015, o doleiro

CLAUDIO  SA GARCIA DE  FREITAS  (PAPAIA) fez  2  transferências  bancárias  para
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contas  indicadas  por  WU  YU  SHENG  (MOLLEJA),  sendo  uma  de  USD  42.980,00

(quarenta e dois mil, novecentos e oitenta dólares) para o HANG SENG BANK em nome

de ALL TEAM ENTERPRISE LIMITED, e outra de USD 100.000,00 (cem mil dólares)

para o HANG SENG BANK em nome de ALL TEAM ENTERPRISE LIMITED:   

A transferência  de USD 42.980,00  (quarenta  e  dois  mil,  novecentos  e

oitenta dólares) para  WU YU SHENG (MOLLEJA) fez com que o saldo dele junto ao

“banco  paralelo”  operado  por  CLAUDIO  e  VINICIUS,  que,  naquele  dia  que  estava
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negativo  em  USD  150.910,66  (cento  e  cinquenta  mil,  novecentos  e  dez  dólares  e

sessenta e seis centavos), em razão de operações anteriores, passasse a ser negativo

em USD 193.890,66 (cento e noventa e três mil, oitocento e noventa dólares e sessenta

e seis centavos). Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no

exterior a quantia de USD 42.980,00 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta dólares),

WU YU SHENG (MOLLEJA) reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a

ter um saldo devedor de USD 193.890,66 (cento e noventa e três mil, oitocento e noventa

dólares e sessenta e seis centavos). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º

08):

A transferência de USD 100.000,00 (cem mil dólares) para WU YU SHENG

(MOLLEJA) fez com que o saldo dele junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e

VINICIUS,  que,  naquele  dia  que  estava  positivo  em  USD  261.113,94  (duzentos  e

sessenta e um mil, cento e treze e noventa e quatro centavos), em razão de operações

anteriores, passasse a ser positivo em apenas USD 161.113,94 (cento e sessenta e um

mil, cento e treze e noventa e quatro centavos). Em outras palavras, por ter recebido

efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 100.000,00 (cem mil dólares),

WU YU SHENG (MOLLEJA) reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a

ter um saldo de USD 161.113,94 (cento e sessenta e um mil, cento e treze e noventa e

quatro centavos). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 06/07/2015 e 30/09/2015,

WU  YU  SHENG  (MOLLEJA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO
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BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER E

CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) a saída para o exterior, sem autorização

legal, de  USD 142.980,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta dólares),

mediante  duas  transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por duas vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado

no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações com AUGUSTO RANGEL LARRABURE e BRUNO FARINA (BOXE)

Em 27/04/2011, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) promoveu,

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO

FARINA  (BOXE),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização  legal,  por  meio  de  uma  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

46.920,00  (quarenta  e  seis  mil,  novecentos  e  vinte  dólares),  com uma  transferência

bancária,  proveniente  de  conta  controlada  por  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E

BRUNO  FARINA (BOXE),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome de  offshore,

indicada por CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), mediante a entrega de valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 160:  Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,a forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  AUGUSTO  RANGEL

LARRABURE  E  BRUNO  FARINA  (BOXE) de  modo  consciente  e  voluntário,  em

27/04/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado

de  crimes  praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e
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dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  46.920,00  (quarenta  e  seis  mil,  novecentos  e  vinte

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.  (Conjunto de

fatos 161: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior,  é  possível  constatar  que em  27/04/2011,  o doleiro  AUGUSTO

RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) fez 1 transferência bancária para

contas indicadas por  CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),  sendo uma de

46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte dólares) para o BANCO BRADESCO

EUROPA S.A em nome de NORYEA FINANCE LIMITED:
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Com relação a essa transferência de USD 46.920,00 (quarenta e seis mil,

novecentos e vinte dólares) para CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) fez com

que o saldo dele junto ao “banco paralelo”  operado por CLAUDIO e VINICIUS,  que,

naquele dia que estava positivo em USD 294.562,57, em razão de operações anteriores,

passasse  a  ser  positivo  em  apenas  USD  247.642,57.  Em  outras  palavras,  por  ter

recebido efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 46.920,00 (quarenta e

seis mil,  novecentos e vinte dólares),  CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA)

reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a ter um saldo ainda positivo de

USD 247.642,57. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 27/04/2011, CLAUDIO SA

GARCIA DE  FREITAS  (PAPAIA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) a saída para o exterior,

sem autorização legal, de  46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte dólares),

mediante  uma  transferência  bancária,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por uma vez no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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d) Operações com RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ)

Em  01/02/2011  e  15/03/2012,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS

(PAPAIA),  promoveu,  com auxílio de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,   DARIO  MESSER  e  RENATO  CHEBAR  E

MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal, por meio de duas operações dólar-cabo, do valor total de USD

2.207.675,00 (dois milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e cinco dólares),

com  duas  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RENATO

CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), para conta em banco no exterior, em nome

de offshore, indicada por  CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA),  mediante a

entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 162:  Evasão

de divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da Lei  7.492/86,a  forma do

artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  RENATO  CHEBAR  E

MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ), de  modo  consciente  e  voluntário,  em  01/02/2011  e

15/03/2012, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro

derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e

dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia

em  real  correspondente  a  USD  2.207.675,00  (dois  milhões,  duzentos  e  sete  mil,

seiscentos e setenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos. (Conjunto de fatos 163: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 01/02/2011 e 15/03/2012, o doleiro
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RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ) fez duas transferências bancárias

para contas indicadas por CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), sendo uma de

USD 492.700,00 para o BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A em nome de NORYEA

FINANCE LIMITED, e outra de USD 1.714.975,00 para o BANCO BRADESCO EUROPA

S.A em nome de KIARIA INVESTMENTS LIMITED:

Com  relação  à  transferência  de  USD  492.700,00 para  CLAUDIO  SA

GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) fez com que o saldo dele junto ao “banco paralelo”

operado  por  CLAUDIO  e  VINICIUS,  que,  naquele  dia  que  estava  positivo  em  USD
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770.396,00, em razão de operações anteriores, passasse a ser positivo em apenas USD

277.696,00. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no exterior

a quantia de USD 492.700,00, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) reduziu o

saldo que tinha com o banco paralelo e passou a ter um saldo ainda positivo de USD

277.696,00. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Com relação  à  transferência  de  USD 1.714.975,00 para  CLAUDIO SA

GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) fez com que o saldo dele junto ao “banco paralelo”

operado  por  CLAUDIO  e  VINICIUS,  que,  naquele  dia  que  estava  positivo  em  USD

1.750.000,00, em razão de operações anteriores, passasse a ser positivo em apenas

USD 35.025,00. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no

exterior a quantia de USD 1.714.975,00, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA)

reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a ter um saldo ainda positivo de

USD 35.025,00. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 01/02/2011 e 15/03/2012,

CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER,  RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ) a saída para o exterior,

sem autorização legal, de 2.207.675,00 (dois milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e

setenta e cinco  dólares), mediante  duas transferências bancárias, bem como ocultou e

dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos por duas vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão

de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no

crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
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e) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO)

Em  09/03/2012,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS  (PAPAIA),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE

DAVIES  (GILO),  de  modo  consciente  e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem

autorização  legal,  por  meio  de  uma  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

48.613,00  (quarenta  e  oito  mil,  seiscentos  e  treze  dólares),  com  uma  transferência

bancária, proveniente de conta controlada por  RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE

DAVIES (GILO), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por

CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS  (PAPAIA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 164:  Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,a forma do artigo 71 do Código

Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES

E JORGE DAVIES (GILO) de modo consciente e voluntário, em 09/03/2012, em uma

oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a USD 48.613,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e treze dólares), com a movimentação

de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados

aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  fatos  165:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  09/03/2012,  o  doleiro  RAUL
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FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO) fez uma transferência bancária para

conta  indicada  por  CLAUDIO  SA GARCIA DE  FREITAS  (PAPAIA),  sendo  de  USD

48.613,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e treze dólares) para o BANCO BRADESCO

EUROPA S.A em nome de KIARIA INVESTMENTS LIMITED:

Com relação a essa transferência de USD 48.613,00 (quarenta e oito mil,

seiscentos e treze dólares) para CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), ela fez

com que o saldo dele junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que,

naquele  dia  que  estava  positivo  em  exatamente  48.613,00  (quarenta  e  oito  mil,

seiscentos  e  treze  dólares),  em  razão  de  operações  anteriores,  passasse  a  ficar

exatamente zerado. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no

exterior a quantia de  USD 48.613,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e treze dólares),

CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) reduziu o saldo que tinha com o banco

paralelo e passou a ter um saldo igual a zero. O Sistema ST demonstra a contabilidade

(DOC. N.º 08):
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 09/03/2012, CLAUDIO SA

GARCIA DE  FREITAS  (PAPAIA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO)  a saída para o exterior,  sem

autorização legal, de  USD 48.613,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e treze dólares),

mediante  uma  transferência  bancária,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por  uma vez, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

29 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR NEI SEDA E RENE

MAURÍCIO LOEB (NEI)

a) Operações com RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ)

Em 14/02/2008, 15/05/2008, 02/06/2008 e 23/06/2008, RENATO CHEBAR

E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e NEI

SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo consciente e voluntário, a saída para o

exterior, sem autorização legal, por meio de quatro operações dólar-cabo, do valor total

de USD 229.440,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta dólares), com

quatro  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  NEI  SEDA E

RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), para conta em banco no exterior, em nome de offshore,

indicada por  RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), mediante a entrega

de  valor  correspondente  em  reais,  no  Brasil  (Conjunto  de  Fatos  166:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,a forma do artigo 71

do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RENATO CHEBAR E MARCELO
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CHEBAR  (CURIÓ),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  NEI  SEDA  E  RENE

MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo consciente e voluntário, em 14/02/2008, 15/05/2008,

02/06/2008  e  23/06/2008,  em  quatro  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real correspondente a USD 229.440,00 (duzentos e vinte e

nove  mil,  quatrocentos  e  quarenta  dólares),  com  a  movimentação  de  recursos  em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 167: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 14/02/2008, 15/05/2008, 02/06/2008

e  23/06/2008,  o  doleiro  NEI  SEDA  E  RENE  MAURÍCIO  LOEB  (NEI) fez  quatro

transferências  bancárias para contas  indicadas por  RENATO CHEBAR E MARCELO

CHEBAR (CURIÓ), sendo uma de USD 30.000,00 para o FORTIS BANK  em nome de

Haras de Ligny; outra de USD 150.000,00 para o HSBC PRIVATE BANK em nome de

GREENRIDE OVERSEAS S.A.; outra de USD 24.720,00 para o FORTIS BANK em nome

de Haras de Ligny; e outra de USD 24.720,00 para o FORTIS BANK  em nome de Haras

de Ligny.
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Essas operações, por serem anteriores a 2011, não contam com o extrato

do sistema ST. Entretanto, o caminho indicado pelo sistema BankDrop, com a conta de

origem e de destino da operação dólar-cabo é absolutamente suficiente para se provar o

crime cometido.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 14/02/2008, 15/05/2008,

02/06/2008  e  23/06/2008, RENATO  CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ)

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB

(NEI) a saída para o exterior, sem autorização legal, de  USD 229.440,00 (duzentos e

vinte  e  nove  mil,  quatrocentos  e  quarenta  dólares),  mediante  quatro transferências

bancárias, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição de valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por quatro vezes, na forma

do artigo 71,  no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22,  parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.
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b) Operações com CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) 

Em  21/02/2011,  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS  (PAPAIA),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB

(NEI), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal,

por meio de uma operaçõe dólar-cabo, do valor total de USD 17.900,00 (dezessete mil e

novecentos  dólares),  com  uma  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta

controlada por  NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), para conta em banco no

exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por  CLAUDIO  SA GARCIA DE  FREITAS

(PAPAIA), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil (Conjunto de

Fatos  168:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86,a forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  CLAUDIO  SA  GARCIA  DE

FREITAS (PAPAIA),  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  NEI  SEDA  E  RENE

MAURÍCIO  LOEB  (NEI) de  modo  consciente  e  voluntário,  em  21/02/2011,  em  uma

oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados

pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente

a  USD  17.900,00  (dezessete  mil  e  novecentos  dólares),  com  a  movimentação  de

recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos

valores  que  se  pretendia  remeter  de  maneira  ilícita  para  o  exterior,  estando  todos

incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos  (Conjunto  de  fatos  169:  Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 21/02/2011, o doleiro  NEI SEDA E

RENE MAURÍCIO LOEB (NEI) fez 1 transferência bancária para contas indicadas por
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CLAUDIO  SA  GARCIA  DE  FREITAS  (PAPAIA),  sendo  uma  de  USD  17.900,00

(dezessete mil  e  novecentos  dólares)  para o  BANCO BRADESCO EUROPA S.A em

nome de NORYEA FINANCE LIMITED:

Com  relação  à  transferência  de  USD  17.900,00  (dezessete  mil  e

novecentos dólares) para CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) fez com que o

saldo dele junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, naquele dia

que estava positivo em USD 184.879,00, em razão de operações anteriores, passasse a

ser  positivo  em  apenas  USD  166.979,00.  Em  outras  palavras,  por  ter  recebido

efetivamente em uma conta no exterior a quantia de  USD 17.900,00 (dezessete mil e

novecentos dólares), CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) reduziu o saldo que

tinha com o banco paralelo e passou a ter um saldo ainda positivo de USD 166.979,00. O

Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 21/02/2011, CLAUDIO SA

GARCIA DE  FREITAS  (PAPAIA) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  NEI
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SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI) a saída para o exterior, sem autorização legal,

de  USD  17.900,00 (dezessete mil e novecentos dólares), mediante uma transferência

bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição de valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por uma vez no crime de

evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

30 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR AUGUSTO RANGEL

LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE)

a) Operações com ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ

CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO)

Em 29/08/2013,  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA

(BOXE) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,   DARIO  MESSER  e  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  de modo consciente e voluntário,  a saída para o

exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor total de

USD 61.983,00  (sessenta  e  um mil,  novecentos  e  oitenta  e  três  dólares),  com uma

transferência  bancária,  provenientes  de  conta  controlada  por  ATHOS  ROBERTO

ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ  CORDEIRO  (ASADO),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de

offshore, indicada por  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE),

mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos

170:  Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,a

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE

E BRUNO  FARINA (BOXE),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE
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SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO

ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO),  de modo consciente e voluntário,  em 29/08/2013,

em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  61.983,00  (sessenta  e  um  mil,  novecentos  e  oitenta  e  três

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos 171: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  29/08/2013,  o  doleiro  ATHOS

ROBERTO  ALBERNAZ  ANTONIO  CLAUDIO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  PAULO

ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), fez uma transferência bancária para conta

indicada por AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), sendo (i)

no valor de USD 61.983,00 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e três dólares) para

o banco CREDIT ANDORRA PANAMA em nome de VANADIS CORP:
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A  transferência  para  AUGUSTO  RANGEL  LARRABURE  E  BRUNO

FARINA (BOXE) fez  com que  o  saldo  deles  junto  ao  “banco  paralelo”  operado  por

CLAUDIO e VINICIUS, que, no dia anterior estava positivo em USD 100.000,00 (cem mil

dólares), em razão de operações anteriores, ficasse positivo em apenas USD 38.017,00

(trinta e oito mil e dezessete dólares). Em outras palavras, por ter recebido efetivamente

em uma conta no exterior a quantia de USD 61.983,00 (sessenta e um mil, novecentos e

oitenta e três dólares),  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE)

reduziram o saldo que tinham com o banco paralelo e passaram a ter um saldo positivo

de  apenas  USD  38.017,00  (trinta  e  oito  mil  e  dezessete  dólares).  O  Sistema  ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em  29/08/2013, AUGUSTO

RANGEL  LARRABURE  E  BRUNO  FARINA  (BOXE)  promoveram,  com  auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER,  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ

CORDEIRO,  PAULO  ARAMIS  ALBERNAZ  CORDEIRO  (ASADO),  a  saída  para  o

exterior,  sem autorização legal,  de  USD 61.983,00 (sessenta e um mil,  novecentos e
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oitenta  e  três  dólares),  mediante  uma  transferência  bancária,  bem  como  ocultou  e

dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal,

estando assim todos incursos por  uma vez no crime de evasão de divisas tipificado no

artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de

dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ)

Em 14/04/2011,  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA

(BOXE) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA BARRETO,   DARIO  MESSER  e  RENATO  CHEBAR  E

MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior,

sem autorização legal,  por meio de uma operação dólar-cabo, do valor  total  de USD

255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil dólares), com uma transferência bancária,

provenientes  de  conta  controlada  por  RENATO  CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR

(CURIÓ),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,  indicada  por

AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), mediante a entrega de

valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 172: Evasão de divisas/

Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE

E BRUNO  FARINA (BOXE),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO CHEBAR

E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2011, em

uma  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente a USD 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil dólares), com a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,
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relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  fatos  173:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações  no  exterior,  é  possível  constatar  que  em  14/04/2011,  o  doleiro  RENATO

CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ),  fez uma transferência bancária para conta

indicada por AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), sendo (i)

no valor de USD 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil dólares) para o BANK OF

CHINA  (HONG  KONG)  LIMITED  em  nome  de  NEKATRONICS  INTERNATIONAL

LIMITED:

A  transferência  para  AUGUSTO  RANGEL  LARRABURE  E  BRUNO

FARINA (BOXE) fez  com que  o  saldo  deles  junto  ao  “banco  paralelo”  operado  por

CLAUDIO e VINICIUS,  que,  no dia anterior  estava positivo em USD 350.060,69,  em

razão de operações anteriores, ficasse positivo em apenas USD 95.060,69. Em outras

palavras,  por ter  recebido efetivamente em uma conta no exterior  a quantia de  USD

255.000,00  (duzentos  e  cinquenta  e  cinco  mil  dólares),  AUGUSTO  RANGEL

LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) reduziram o saldo que tinham com o banco
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paralelo e passaram a ter um saldo positivo de apenas USD 95.060,69. O Sistema ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em  14/04/2011, AUGUSTO

RANGEL  LARRABURE  E  BRUNO  FARINA  (BOXE)  promoveram,  com  auxílio  de

CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,

DARIO MESSER,  RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), a saída para o

exterior, sem autorização legal, de  USD 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil

dólares), mediante uma transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por  uma vez no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO)

Em  11/08/2011,  18/08/2011  e  23/03/2012,  AUGUSTO  RANGEL

LARRABURE  E  BRUNO  FARINA  (BOXE),  promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO

MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), de modo consciente

e  voluntário,  a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  por  meio  de  quatro

operações dólar-cabo, do valor total de USD 305.000,00 (trezentos e cinco mil dólares),

com  quatro  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  RAUL

FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), para conta em banco no exterior, em

nome de offshore, indicada por AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA

(BOXE), mediante a entrega de valor correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de

Fatos  174:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei

7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).
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Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE

E BRUNO  FARINA (BOXE),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO

DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), de modo consciente e voluntário, em 11/08/2011,

18/08/2011  e  23/03/2012,  em  quatro  oportunidades  distintas,  tendo  como  propósito

distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de quantia em real  correspondente a USD USD 305.000,00 (trezentos e

cinco  mil  dólares),  com  a  movimentação  de  recursos  em  espécie  no  Brasil,  por

intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de

maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos.

(Conjunto de fatos 175: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 11/08/2011, 18/08/2011 e 23/03/2012,

o  doleiro  RAUL  FERNANDO  DAVIES  E  JORGE  DAVIES  (GILO),  fez  quatro

transferências bancárias para contas indicadas por AUGUSTO RANGEL LARRABURE

E  BRUNO  FARINA (BOXE),  sendo  (i)  duas  em  11/08/2011,  uma  no  valor  de  USD

80.000,00 (oitenta mil dólares) para o HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP em

nome de  HOI  CHI  DEVELOPMENT LIMITED,  e  outra  de  USD 100.000,00  (cem mil

dólares) para o HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP em nome de TELACOM

INTEL LIMITED; (i) uma em 18/08/2011, no valor de USD 100.000,00 (cem mil dólares)

para o  HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP em nome de SHINE UNION

INTERNATIONAL LIMITED e (iii) outra em 23/03/2012, no valor de USD 25.000,00 (vinte

e cinco mil dólares) para o SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD em nome de

TBC GROUP LIMITED:
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As duas transferências em 11/08/2011 no valor de USD 80.000,00 (oitenta

mil  dólares)  e  de  USD  100.000,00  (cem  mil  dólares)  para  AUGUSTO  RANGEL

LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) fez com que o saldo deles junto ao “banco

paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que,  no dia anterior estava positivo em

USD 197.762,00 (cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e dois dólares), em

razão de operações anteriores, ficasse positivo em apenas USD 17.762,00 (dezessete

mil,  setecentos  e  sessenta  e  dois  dólares).  Em  outras  palavras,  por  ter  recebido

efetivamente  em  uma  conta  no  exterior  as  quantias  de  USD 80.000,00  (oitenta  mil
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dólares) e de USD 100.000,00 (cem mil dólares), AUGUSTO RANGEL LARRABURE E

BRUNO  FARINA  (BOXE) reduziram  o  saldo  que  tinham  com  o  banco  paralelo  e

passaram a ter um saldo positivo de apenas USD 17.762,00 (dezessete mil, setecentos e

sessenta e dois dólares). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

A transferência  em  18/08/2011 no  valor  de  USD  100.000,00  (cem  mil

dólares) para  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) fez com

que o saldo deles junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, no

dia anterior estava positivo em USD 112.162,00 (cento e doze mil, cento e sessenta e

dois  dólares),  em  razão  de  operações  anteriores,  ficasse  positivo  em  apenas  USD

12.162,00  (doze  mil,  cento  e  sessenta  e  dois  dólares).  Em outras  palavras,  por  ter

recebido efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 100.000,00 (cem mil

dólares),  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) reduziram o

saldo que tinham com o banco paralelo e passaram a ter um saldo positivo de apenas

USD 12.162,00 (doze mil, cento e sessenta e dois dólares). O Sistema ST demonstra a

contabilidade (DOC. N.º 08):

A transferência em 23/03/2012 no valor de USD 25.000,00 (vinte e cinco

mil dólares) para  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) fez

com que o saldo deles junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que,

no dia anterior estava positivo em USD 216.359,71 (duzentos e dezesseis mil, trezentos

e cinquenta e nove dólares e setenta e um centavos), em razão de operações anteriores,
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ficasse positivo  em apenas USD 191.359,71 (cento  e noventa e um mil,  trezentos e

cinquenta e nove dólares e setenta e um centavos). Em outras palavras, por ter recebido

efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 25.000,00 (vinte e cinco mil

dólares),  AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) reduziram o

saldo que tinham com o banco paralelo e passaram a ter um saldo positivo de apenas

USD 191.359,71 (cento e noventa e um mil,  trezentos e cinquenta e nove dólares e

setenta e um centavos). O Sistema ST demonstra a contabilidade:

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 11/08/2011, 18/08/2011 e

23/03/2012, AUGUSTO  RANGEL  LARRABURE  E  BRUNO  FARINA  (BOXE)

promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE

DAVIES (GILO),  a  saída para o  exterior,  sem autorização legal,  de  USD 305.000,00

(trezentos e  cinco mil  dólares),  mediante  quatro  transferências  bancárias,  bem como

ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores  provenientes  de

infração penal, estando assim todos incursos por quatro vezes, na forma do artigo 71, no

crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

d) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJAPEN)

Em  29/09/2016  e  21/11/2016,  WU  YU  SHENG  (MOLLEJAPEN),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E

BRUNO FARINA (BOXE), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  duas  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

154.435,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco dólares), com

duas  transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  AUGUSTO
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RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), para conta em banco no exterior,

em nome de offshore, indicada por WU YU SHENG (MOLLEJAPEN), mediante a entrega

de  valor  correspondente  em reais,  no  Brasil   (Conjunto  de  Fatos  176:  Evasão  de

divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo

71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

VIEIRA BARRETO,  DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO

FARINA (BOXE),  de modo consciente e voluntário,  em 29/09/2016 e 21/11/2016,  em

duas oportunidades distintas,  tendo como propósito distanciar  o dinheiro  derivado de

crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou

a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e a propriedade de quantia em real

correspondente a USD 162.947,33 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e

sete dólares e trinta e três centavos), com a movimentação de recursos em espécie no

Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia

remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de

ativos. (Conjunto de fatos 177: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 29/09/2016 e 21/11/2016, o doleiro

AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) fez duas transferências

bancárias para contas indicadas por  WU YU SHENG (MOLLEJAPEN), sendo uma de

USD 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos dólares) para o HANG SENG BANK em

nome de PRIME CHEER LIMITED; outra de USD 89.135,00 (oitenta e nove mil, cento e

trinta e cinco dólares) para o HANG SENG BANK em nome de PRIME CHEER LIMITED
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Com relação à transferência de USD 65.300,00 (sessenta e cinco mil e

trezentos dólares) para WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) fez com que o saldo dele junto

ao “banco paralelo”  operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, naquele dia que estava

negativo  em  USD  915.625,12,  em  razão  de  operações  anteriores,  passasse  a  ser

negativo em USD 980.925,12. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma

conta no exterior a quantia de USD 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos dólares),

WU YU SHENG (MOLLEJA) reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a

ter  um  saldo  ainda  negativo  de  USD  980.925,12.  O  Sistema  ST  demonstra  a

contabilidade (DOC. N.º 08):

Com relação à transferência de USD 89.135,00 (oitenta e nove mil, cento e

trinta e cinco dólares) para WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) fez com que o saldo dele

junto  ao  “banco  paralelo”  operado  por  CLAUDIO e  VINICIUS,  que,  naquele  dia  que

estava negativo em USD 264.637,00, em razão de operações anteriores, passasse a ser

negativo em USD 353.772,00. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma

conta no exterior a quantia de USD 89.135,00 (oitenta e nove mil, cento e trinta e cinco

dólares), WU YU SHENG (MOLLEJA) reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e

passou a ter um saldo ainda negativo de USD 353.772,00. O Sistema ST demonstra a

contabilidade (DOC. N.º 08):

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 29/09/2016 e 21/11/2016,

WU YU SHENG  (MOLLEJAPEN) promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO
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BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER,

AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) a saída para o exterior,

sem autorização legal, de  USD 162.947,33 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e

quarenta e sete dólares e trinta e três centavos), mediante duas transferências bancárias,

bem  como  ocultou  e  dissimulou  a  origem,  localização,  disposição  de  valores

provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por duas vezes, na forma

do artigo 71,  no crime de evasão de divisas  tipificado no artigo 22,  parágrafo único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98.

31 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ

CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA)

a) Operações com ALESSANDRO LABER (BIRUSA)

Em 25/02/2016, ALESSANDRO LABER (BIRUSA) promoveu, com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO,   DARIO MESSER  e  CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO  e  JOSÉ CARLOS

MAIA SALIBA (SALIBA), de modo consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem

autorização  legal,  por  meio  de  uma  operação  dólar-cabo,  do  valor  total  de  USD

350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  uma  transferência  bancária,

proveniente de conta controlada por CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO e JOSÉ CARLOS

MAIA SALIBA (SALIBA),  para  conta  em  banco  no  exterior,  em  nome  de  offshore,

indicada  por  ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 178: Evasão de divisas/ Art.

22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei  7.492/86,  na  forma  do  artigo  71  do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA),

com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET

759/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO  e  JOSÉ

CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 25/02/2016, em

uma  oportunidade,  tendo  como  propósito  distanciar  o  dinheiro  derivado  de  crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real

correspondente  a  USD  350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos.  (Conjunto  de  fatos  179:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que, em 25/02/2016, os doleiros CAMILO DE

LELIS  ASSUNÇÃO  e  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA  (SALIBA) fizeram  uma

transferência bancária para conta indicada por ALESSANDRO LABER (BIRUSA), sendo

de USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares) para o BANK OF AMERICA em

nome de EQ ASSOCIATES LLC.

Essa transferência de USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares)

para  ALESSANDRO  LABER  (BIRUSA) fez  com  que  o  saldo  dele  junto  ao  “banco
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paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, naquele dia estava zerado, em razão

de operações anteriores, ficasse negativo em USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil

dólares). Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no exterior a

quantia de USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares), ALESSANDRO LABER

(BIRUSA)  reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a ter  um saldo

devedor  de  USD  350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  dólares).  O  Sistema  ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por  todo o exposto,  não há dúvidas de que,  em DATA  ALESSANDRO

LABER (BIRUSA) promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  CAMILO DE LELIS

ASSUNÇÃO  e  JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) a saída para o exterior, sem

autorização legal, de USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares), mediante uma

transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição

de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por uma vez no

crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

b) Operações com RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ) 

Em  10/06/2011,  RENATO  CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ),

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e  CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E

JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), de modo consciente e voluntário, a saída para

o exterior, sem autorização legal, por meio de uma operação dólar-cabo, do valor total de

USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares), com uma transferência bancária, provenientes

de  conta  controlada  por  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA

SALIBA (SALIBA), para conta em banco no exterior, em nome de offshore, indicada por
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RENATO  CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ),  mediante  a  entrega  de  valor

correspondente em reais, no Brasil  (Conjunto de Fatos 180: Evasão de divisas/ Art.

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado  RENATO CHEBAR E MARCELO

CHEBAR  (CURIÓ),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,

VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO,  DARIO  MESSER  e  CAMILO  DE  LELIS

ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA  (SALIBA) de  modo  consciente  e

voluntário,  em 10/06/2011,  em uma oportunidades,  tendo como propósito distanciar  o

dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,

ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de

quantia  em real  correspondente  a  USD  500.000,00  (quinhentos  mil  dólares),  com  a

movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros,

relacionados aos valores que se pretendia remeter  de maneira ilícita  para o exterior,

estando  todos  incursos  no  delito  de  lavagem  de  ativos   (Conjunto  de  fatos  181:

Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em  10/06/2011, o doleiro  CAMILO DE

LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) fez uma transferência

bancária para conta indicada por RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ),

sendo  no  valor  de  USD  500.000,00  (quinhentos  mil  dólares) para  o  BANCO  ITAU

EUROPA INTERNATIONAL em nome de ETERNAL LEGEND CORP:
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A transferência de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares) para RENATO

CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ) fez com que o saldo dele junto ao “banco

paralelo”  operado por CLAUDIO e VINICIUS, que naquele dia que estava com saldo

positivo de USD 5.269.272,64, em razão de operações anteriores, ficasse positivo em

apenas USD 4.769.272,64. Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma

conta  no  exterior  a  quantia  de  USD  500.000,00  (quinhentos  mil  dólares),  RENATO

CHEBAR E  MARCELO  CHEBAR (CURIÓ) reduziu  o  saldo  que  tinha  com o  banco

paralelo  e  passou  a  ter  um  saldo  positivo  de   USD  4.769.272,64.  O  Sistema  ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Por  todo o exposto,  não há dúvidas de que,  em  10/06/2011, RENATO

CHEBAR  E  MARCELO  CHEBAR  (CURIÓ) promoveu,  com  auxílio  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO

MESSER, CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA)

a  saída  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  de  USD 500.000,00  (quinhentos  mil
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dólares), mediante uma transferência bancária, bem como ocultou e dissimulou a origem,

localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos

incursos por uma vez no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo

único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

c) Operações com WU YU SHENG (MOLLEJA/MOLLEJAPEN)

Em 16/11/2016, 21/11/2016, 24/11/2016, 29/11/2016, 02/12/2016,  WU YU

SHENG (MOLLEJA/MOLLEJAPEN), promoveu, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO,   DARIO MESSER  e

CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), de modo

consciente e voluntário, a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de cinco

operações dólar-cabo, do valor total de USD 1.126.933,64 (um milhão, cento e vinte e

seis mil,  novecentos e trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos),  com cinco

transferências  bancárias,  provenientes  de  conta  controlada  por  CAMILO  DE  LELIS

ASSUNÇÃO  E  JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA),  para  conta  em banco  no

exterior, em nome de offshore, indicada por WU YU SHENG (MOLLEJA/MOLLEJAPEN),

mediante a entrega de valor  correspondente em reais,  no Brasil  (Conjunto de Fatos

182: Evasão de divisas/ Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, na

forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  o  denunciado  WU  YU  SHENG

(MOLLEJA/MOLLEJAPEN),  com  auxílio  de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS

ASSUNÇÃO  E  JOSÉ  CARLOS  MAIA  SALIBA  (SALIBA) de  modo  consciente  e

voluntário,  em 16/11/2016,  21/11/2016,  24/11/2016,  29/11/2016,  02/12/2016,  em cinco

oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes

praticados  pela  organização  criminosa  de  sua  origem  ilícita,  ocultou  e  dissimulou  a

origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  quantia  em  real
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correspondente a USD 1.126.933,64 (um milhão, cento e vinte e seis mil, novecentos e

trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em

espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que

se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito

de lavagem de ativos.  (Conjunto de fatos 183: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que em 16/11/2016, 21/11/2016, 24/11/2016,

29/11/2016, 02/12/2016, o doleiro  CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS

MAIA SALIBA (SALIBA) fez cinco transferências bancárias para contas indicadas por

WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/MOLLEJAPEN),  sendo  (i)  uma  de  USD  55.933,64

(cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos)

para o HANG SENG BANK em nome de PRIME CHEER LIMITED; (ii)  uma de USD

56.000,00 (cinquenta e seis mil dólares) para o HANG SENG BANK em nome de PRIME

CHEER LIMITED; (iii)  uma de USD 300.000,00 (trezentos mil  dólares) para o HANG

SENG  BANK  em  nome  de  PRIME  CHEER  LIMITED;  (iv)  uma  de  USD  350.000,00

(trezentos e cinquenta mil  dólares)  para o HANG SENG BANK em nome de PRIME

CHEER LIMITED;  e  (v)  uma  de  USD 365.000,00  (trezentos  e  sessenta  e  cinco  mil

dólares) para o HANG SENG BANK em nome de PRIME CHEER LIMITED.
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A transferência de USD 55.933,64 (cinquenta e cinco mil, novecentos e

trinta  e  três  dólares  e  sessenta  e  quatro  centavos)  para  WU  YU  SHENG

(MOLLEJA/MOLLEJAPEN) fez com que o saldo dele junto ao “banco paralelo” operado

por CLAUDIO e VINICIUS, que naquele dia que estava zerado, em razão de operações

anteriores,  ficasse negativo  em USD 55.933,64 (cinquenta e cinco mil,  novecentos e

trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos). Em outras palavras, por ter recebido

efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 55.933,64 (cinquenta e cinco

mil, novecentos e trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos),  WU YU SHENG

(MOLLEJA/MOLLEJAPEN) reduziu o saldo que tinha com o banco paralelo e passou a

ter um saldo devedor de USD 55.933,64 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e três

dólares e sessenta e quatro centavos). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC.

N.º 08):
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Com relação às demais transferências, todas foram realizadas na conta

MOLLEJAPEN, também operada por WU YU SHENG.

Vemos que em 16/11/2016, a transferência de USD 56.000,00 (cinquenta e

seis mil dólares) para WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) fez com que o saldo dele junto

ao “banco paralelo”  operado por  CLAUDIO e VINICIUS,  que naquele dia que estava

negativo em USD 652.565,00 (seiscentos e cinquenta e dois, quinhentos e sessenta e

cinco dólares), em razão de operações anteriores, ficasse negativo em USD 708.565,00

(setecentos e oito, quinhentos e sessenta e cinco dólares). Em outras palavras, por ter

recebido  efetivamente  em uma conta  no  exterior  a  quantia  de  USD USD 56.000,00

(cinquenta e seis mil  dólares),  WU YU SHENG (MOLLEJAPEN)  reduziu o saldo que

tinha  com  o  banco  paralelo  e  passou  a  ter  um  saldo  devedor  de  USD  708.565,00

(setecentos e oito, quinhentos e sessenta e cinco dólares). O Sistema ST demonstra a

contabilidade (DOC. N.º 08):

Já  em  21/11/2016,  a  transferência  de  USD  300.000,00  (trezentos  mil

dólares) para WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) fez com que o saldo dele junto ao “banco

paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que naquele dia que estava negativo em

USD 353.772,00 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e dois dólares),

em razão de operações anteriores, ficasse negativo em USD 653.772,00 (seiscentos e

cinquenta e três mil, setecentos e setenta e dois dólares). Em outras palavras, por ter

recebido efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 300.000,00 (trezentos

mil dólares),  WU YU SHENG (MOLLEJAPEN)  reduziu o saldo que tinha com o banco

paralelo e passou a ter um saldo devedor de USD 653.772,00 (seiscentos e cinquenta e

três mil, setecentos e setenta e dois dólares). O Sistema ST demonstra a contabilidade:
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Em 24/11/2016, a transferência de USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta

mil dólares) para  WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) fez com que o saldo dele junto ao

“banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que no dia anterior estava negativo

em  USD 1.183.142,00  (um  milhão,  cento  e  oitenta  e  três,  cento  e  quarenta  e  dois

dólares), em razão de operações anteriores, ficasse negativo em USD 1.533.142,00 (um

milhão, quinhentos e trinta e três, cento e quarenta e dois dólares). Em outras palavras,

por ter recebido efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 350.000,00

(trezentos e cinquenta mil dólares), WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) reduziu o saldo que

tinha com o banco paralelo e passou a ter um saldo devedor de USD 1.533.142,00 (um

milhão,  quinhentos  e  trinta  e  três,  cento  e  quarenta  e  dois  dólares).  O Sistema ST

demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):

Em 29/11/2016, a transferência de USD 365.000,00 (trezentos e sessenta

e cinco mil dólares) para  WU YU SHENG (MOLLEJAPEN) fez com que o saldo dele

junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que no mesmo dia estava

negativo em USD 1.077.000,00 (um milhão, setenta e sete mil dólares),  em razão de

operações anteriores, ficasse negativo em USD 1.442.000.00 (um milhão, quatrocentos e

quarenta e dois dólares).  Em outras palavras,  por ter  recebido efetivamente em uma

conta  no  exterior  a  quantia  de  USD  365.000,00  (trezentos  e  sessenta  e  cinco  mil

dólares),  WU  YU  SHENG  (MOLLEJAPEN)  reduziu  o  saldo  que  tinha  com  o  banco

paralelo  e  passou  a  ter  um  saldo  devedor  de  USD  1.442.000.00  (um  milhão,

quatrocentos e quarenta e dois dólares). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC.

N.º 08):
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Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 16/11/2016, 21/11/2016,

24/11/2016,  29/11/2016  e  02/12/2016, WU  YU  SHENG  (MOLLEJA/MOLLEJAPEN)

promoveu,  com auxílio  de  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,  VINICIUS

CLARET  VIEIRA BARRETO,  DARIO  MESSER,  CAMILO  DE  LELIS  ASSUNÇÃO  E

JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) a saída para o exterior, sem autorização legal,

de  USD 1.126.933,64 (um milhão, cento e vinte e seis mil,  novecentos e trinta e três

dólares e sessenta e quatro centavos),  mediante cinco transferências bancárias, bem

como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de

infração penal, estando assim todos incursos por cinco vezes, na forma do artigo 71, no

crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei

7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

32  –  DA CORRUPÇÃO  PASSIVA –  RECEBIMENTO  DE  VALORES  POR  SÉRGIO

CABRAL DA QUEIROZ GALVÃO 

No período de 15/04/2011 a 14/08/2014, o denunciado SÉRGIO CABRAL,

com auxílio de RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES, de modo consciente e

voluntário,  em  33  (trinta  e  três)  oportunidades  distintas,  em  razão  da  condição  do

primeiro de Governador do Estado do Rio de Janeiro, recebeu vantagem indevida de R$

23.969.045,00 (vinte e três milhões novecentos e sessenta e nove mil e quarenta e cinco

reais),  ofertados  por  ação  de  representantes  da  empreiteira  QUEIROZ  GALVÃO103,

praticando-se  e  omitindo-se  de  atos  de  ofício,  com  infração  de  deveres  funcionais,

notadamente em relação à licitação,  contratação e execução,  inclusive em regime de

consórcio com outras empresas, das obras de: urbanização na Comunidade da Rocinha

103As investigações relacionadas ao crime de corrupção ativa cometidos pelos representantes da empresa
Queiroz Galvão permanecem em curso. A presente denúncia narrará, apenas, os recebimentos de propina
por SÉRGIO CABRAL, proveniente da QUEIROZ GALVÃO, por intermédio de RAUL FERNANDO DAVIES,
JORGE DAVIES e os irmãos CHEBAR.
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– PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 02) e construção

da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro.  (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP –

Conjunto de Fatos 184).

32.1 – DAS OBRAS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS HOUVE ACERTO DE PROPINA (ATOS 

DE OFÍCIO)

De  acordo  com  as  investigações  levadas  a  cabo  no  âmbito  das

Operações Calicute, Eficiência e Tolypeutes houve o acerto de pagamento de propina

pela QUEIROZ GALVÃO pelo menos em relação às seguintes obras,  custeadas com

Recursos  Federais  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento: i)  urbanização  na

Comunidade da Rocinha – PAC Favelas; ii) construção do Arco Metropolitano (Segmento

C – Lote 02); iii) construção da Linha 4 do Metrô.

Em relação às contratações das obras de urbanização na Comunidade da

Rocinha – PAC Favelas e construção do Arco Metropolitano, foram ambas realizadas

mediante  a  prática  de  crimes  de  cartel  e  fraude  à  licitação,  com  acerto  prévio  dos

vencedores, através de determinação ou anuência do governador  SÉRGIO CABRAL e

dos secretários WILSON CARLOS e HUDSON BRAGA.104

RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR

relataram,  neste  sentido,  detalhes  do  processo  liderado  por  WILSON  CARLOS em

conjunto com as grandes empreiteiras cartelizadas, dentre elas a  QUEIROZ GALVÃO,

para  fraudar  os  processos  licitatórios  para  as  obras  do  PAC  Favelas  e  do  Arco

Metropolitano.

O ajuste foi  vinculado ao pagamento dos 5% de propina para  SÉRGIO

CABRAL, sendo que a solicitação do pagamento de mais 1% de “taxa de oxigênio” para

HUDSON  BRAGA feita  por  WILSON  CARLOS veio  ao  longo  do  processo,  após  a

efetivação  das  contratações  realizadas  mediante  licitações  fraudadas.  A estipulação

104As condutas delituosas relacionadas ao crime de cartel são objeto do processo nº 2014.51.01.017513-9.
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prévia ajustada entre as empreiteiras e os representantes do governo envolvia inclusive o

vencedor para cada obra, a composição dos consórcios e a cota de participação das

empreiteiras em cada um consórcio.

Em relação ao PAC Favelas, quando o edital de licitação foi publicado, já

se sabia de antemão quais seriam as empresas vencedoras, havendo um acerto entre

elas para que uma não atrapalhasse a pretensão de outra e para que se desse cobertura

em relação às propostas a serem apresentadas. Nesse contexto, ficou estabelecido entre

os representantes do cartel  das  empreiteiras  que o CONSÓRCIO NOVOS TEMPOS,

formado pelas empresas QUEIROZ GALVÃO (líder), CAENGE e CARIOCA CHRISTIANI

NIELSEN ENGENHARIA,  esta  representada  por  RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR,

ficaria com o lote das obras na Comunidade da Rocinha.

Em 08 de fevereiro de 2008, foi assinado o Contrato nº 001/2008 entre o

Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Obras, e o consórcio

referido, com valor contratado de R$ 175.610.405,23.

Houve custeio das obras de construção do PAC Favelas na Rocinha com

recursos federais. Assim, a Cláusula 15ª do referido contrato, inclusive estabeleceu que

“os recursos financeiros para pagamento das obras objeto desta Licitação, correrão à

conta do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, executado pelo Estado do

Rio de Janeiro, através dos Contratos de Repasse nºs 2607.0215753-50/2007, assinado

em 18 de janeiro de 2007 e os de nºs 2607.0222648-06/2007, 2607.0222647-93.2007 e

2607.0222646-89/2007, assinados em 14 de setembro de 2007, com o Ministério das

Cidades/CAIXA  e  contrapartida  local.”  Os  referidos  contratos  de  repasse  previram

inicialmente  a  liberação  para  as  obras  do  PAC  Favelas  como  um  todo  de  R$

688.400.000,00 de recursos federais.

O mesmo processo de conluio entre empresas cartelizadas e agentes do

Governo do Estado do Rio de Janeiro,  notadamente  WILSON CARLOS e  HUDSON

BRAGA, ocorreu para fraudar as licitações para a implantação do Arco Metropolitano. O
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conluio contou com a participação do então Secretário HUDSON BRAGA, que recebeu

todas as  solicitações a respeito da confecção do edital  tanto da  QUEIROZ GALVÃO

como das demais empreiteiras cartelizadas. Assim, antes mesmo da realização da fase

externa da licitação, já se sabia quais seriam as empresas que participariam do processo

para cada lote e quais seriam as vencedoras.

As obras de construção do Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 02),

foram  executadas  pelo  CONSÓRCIO  CARIOCA/QUEIROZ  GALVÃO,  formado  pela

CARIOCA CHRISTIANI  NIELSEN ENGENHARIA (líder)  e  pela  construtora  QUEIROZ

GALVÃO. Neste sentido, em  30 de abril de 2008, foi assinado o Contrato nº  008/2008

entre o Estado do Rio de Janeiro,  por meio da Secretaria  de Estado de Obras,  e o

consórcio  referido.  As  obras  tiveram  um  valor  inicialmente  contratado  de  R$

218.127.252,67.

Houve  custeio  das  obras  de  construção  do  Arco  Metropolitano  com

recursos federais. Assim, a Cláusula 15ª do referido contrato inclusive estabeleceu que

“os recursos financeiros para pagamento das obras objeto desta Licitação, correrão à

conta do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, executado pelo Estado do Rio

de Janeiro, através de Convênio firmado entre o Estado e o DNIT Nº TT-262/2007-00,

Processo nº 50600.010339/2007 e contrapartida local.” O referido Convênio DNIT Nº TT-

262/2007-00 previu a liberação para as obras do Arco Metropolitano como um todo de R$

928.681.172,00 de recursos federais.

No tocante à obra de construção da Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro,

conforme depoimento da leniente Luciana Salles Parente, o consórcio RIO BARRA S.A.,

integrado pela CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA, através da ZI-GORDO

PARTICIPAÇÕES  S.A  (posteriormente  denominada  ZI  PARTICIPAÇÕES  S.A.)  em

conjunto  com  a  QUEIROZ  GALVÃO  PARTICIPAÇÕES  –  CONCESSÕES  S.A.  e

ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.,  passou a  ser  responsável

pela  obra  de construção da linha  4  do  Metrô  Rio,  por  meio  do 1º  Termo Aditivo  ao
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Contrato  de  Concessão  para  a  Exploração  dos  Serviços  Públicos  de  Transporte

Metroviário de Passageiros da Linha 4.

O  custo  da  obra  foi  originalmente  orçado  em  R$  880.079.295,18

(oitocentos e oitenta milhões setenta e nove mil  duzentos e noventa e cinco reais  e

dezoito  centavos)  em 1998  e  reajustado,  em 2015,  para  R$  9.643.697.011,65  (nove

bilhões seiscentos e quarenta e três milhões seiscentos e noventa e sete mil onze reais e

sessenta e cinco centavos), conforme documentos acima citados.

A  atuação  da  organização  criminosa  na  obra  em  questão  ensejou  a

celebração do 1º termo aditivo da concessão do Metro Linha 4. O aumento dos valores e

a mudança do escopo técnico,  com a concordância  expressa do governador,  sem a

realização  de  nova  licitação,  evidencia  o  objetivo  de  beneficiar  as  empreiteiras

contratadas.

32.2 – O PAGAMENTO DA PROPINA

O  colaborador  CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO  MIRANDA,  em

depoimento prestado em sede de colaboração premiada, esclareceu que  em 2007, no

início do governo de  SÉRGIO CABRAL,  WILSON CARLOS o informou que teria sido

feito acordo com RICARDO GALVÃO para pagamento de propina na proporção de 5%

dos pagamentos feitos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à empreiteira.

Inicialmente o pagamento de propina era feito na forma de mesada no

valor de R$ 300.000,00. Contudo, em razão das dificuldades que a QUEIROZ GALVÃO

possuía em gerar  dinheiro  em espécie  no Brasil,  a  empreiteira  optou por  realizar  os

pagamentos por meio dos doleiros RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES.

 

No curso das investigações da operação CÂMBIO DESLIGO foram obtidas

provas  de  33  (trinta  e  três)  pagamentos  provenientes  da  QUEIROZ  GALVÃO  para
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SÉRGIO CABRAL, por intermédio dos doleiros  RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE

DAVIES. 

Com  efeito,  no  extrato  do  sistema  ST  fornecido  pelos  colaboradores

CLAUDIO  BARBOZA e  VINICIUS  CLARET,  em  que  constam  as  movimentações

financeiras dos doleiros que operavam com eles, constam 33 (trinta e três) transferências

de reais de RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES para os irmãos CHEBAR, no

período de 15/04/2011 a 14/08/2014, totalizando a quantia de R$ 23.969.045,00 (vinte e

três milhões novecentos e sessenta e nove mil e quarenta e cinco reais) (DOC. N.º 08):

1)  Em 15/04/2011,  ocorreu a transferência de R$ 765.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

2)  Em 25/05/2011,  ocorreu a transferência de R$ 600.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO): 

3)  Em 20/06/2011,  ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

4)  Em 04/07/2011,  ocorreu a transferência de R$ 635.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

5)  Em 12/08/2011,  ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):
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6)  Em 30/08/2011, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

7)  Em 14/09/2011,  ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

8)  Em 27/09/2011,  ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

9)  Em 11/10/2011,  ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

10)  Em 25/11/2011, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

11)  Em 21/12/2011, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):
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12)  Em 09/03/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

13)  Em 02/05/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

14)  Em 29/05/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

15)  Em 05/06/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

16)  Em 12/06/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

17)  Em 22/06/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

18)  Em 27/06/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):
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19)  Em 06/07/2012, ocorreu a transferência de R$ 500.000,00 de  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

20 e 21) Em 22/02/2013 e 25/02/2013, ocorreram as transferências de R$

1.469.045,00 e 1.000.000,00 de RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO)

para os irmãos CHEBAR (CURIO):

22 e 23) Em 30/04/2013, ocorreram duas transferências de R$ 500.000,00

de  RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES (GILO)  para os  irmãos CHEBAR

(CURIO):

24) Em 16/07/2013, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

25) Em 22/07/2013, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

26) Em 13/08/2013, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):
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27) Em 07/11/2013, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

28) Em 05/12/2013, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

29) Em 13/01/2014, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

30) Em 15/05/2014, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

31) Em 22/07/2014, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

32) Em 04/08/2014, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):
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33) Em 14/08/2014, ocorreu a transferência de R$ 1.000.000,00 de RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO):

Saliente-se  que,  no  que  se  refere  às  transferências  realizadas  em

04/08/2014 e 4/08/2014, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada, também

há  registros  das  mencionadas  operações  na  planilha  de  controle  de  gastos  da

organização criminosa liderada pelo ex Governador SÉRGIO CABRAL entregue pelos

irmãos CHEBAR por força do acordo de colaboração premiada que celebraram:

1)

2)

O recebimento de propina, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas,

proveniente  da  QUEIROZ  GALVÃO  por  SÉRGIO  CABRAL,  com  auxílio  de RAUL

FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES restou, portanto, fartamente demonstrado, por

inúmeras provas obtidas de fontes independentes.

33 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR CHAAYA MOGHRABI

(MONZA)

a) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (CURIÓ)

Em  04/07/2011,  31/08/2011,  24/11/2011,  22/12/2011,  27/02/2013,

10/07/2013, 17/07/2013, 24/07/2013 e 14/08/2013, CHAAYA MOGHRABI, com auxílio de

RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES,  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente
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e voluntário, promoveram a saída para o exterior, sem autorização legal, por meio de 14

(quatorze)  operações  dólar-cabo,  do  valor  total  de USD  2.770.834,00  (dois  milhões

setecentos  e  setenta  mil  oitocentos  e  trinta  e  quatro  dólares),  com  quatorze

transferências  bancárias,  provenientes  de contas  controladas  por  RAUL FERNANDO

DAVIES e JORGE DAVIES, para contas em bancos no exterior, em nome de offshore,

indicadas por  CHAAYA MOGHRABI, com a posterior entrega de valor correspondente

em real,  no Brasil,  tendo parte sido utilizada para pagamento de propina a SÉRGIO

CABRAL.  (Conjunto  de  Fatos  185:  Evasão  de  divisas/  Art.  22,  parágrafo  único,

primeira parte, da Lei 7.492/86, na forma do artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção

e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CHAAYA MOGHRABI , com auxílio

de  CLAUDIO  FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA,  VINICIUS  CLARET  VIEIRA

BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES de modo

consciente e voluntário, em 04/07/2011, 31/08/2011, 24/11/2011, 22/12/2011, 27/02/2013,

10/07/2013,  17/07/2013,  24/07/2013  e  14/08/2013,  em  14  (quatorze) oportunidades

distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela

organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza,

disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD

USD 2.770.834,00 (dois milhões setecentos e setenta mil  oitocentos e trinta e quatro

dólares),  com a movimentação de recursos em espécie  no Brasil,  por  intermédio  de

serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita

para o exterior, bem como apresentando motivos fictícios para a remessa de recursos

para o exterior,  estando todos incursos no delito de lavagem de ativos  (Conjunto de

fatos 186: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

 

Conforme já narrado a presente denúncia,  RAUL FERNANDO DAVIES e

JORGE DAVIES, no período de 15/04/2011 a 14/08/2014, auxiliaram SÉRGIO CABRAL,

em  33  (trinta  e  três)  oportunidades  distintas,  a  receber  vantagem  indevida  de  R$

23.969.045,00 (vinte e três milhões novecentos e sessenta e nove mil e quarenta e cinco

reais), ofertados por ação de representantes da empreiteira QUEIROZ GALVÃO.
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Com o aprofundamento das investigações foi  possível constatar que na

ponta oposta do crime de corrupção, para que houvesse disponibilidade de dinheiro em

espécie  para  pagamento  da  propina,  havia  o  cometimento  de  crimes  de  evasão  de

divisas com transferências bancárias para contas em nome de offshore em bancos no

exterior, com a posterior entrega de valor correspondente em real, no Brasil.

A  remessa  de  recursos  para  o  exterior,  sem  autorização  legal,  e  a

circulação  de  dinheiro  no  Brasil  era  viabilizada,  a  partir  do  Uruguai,  por  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, que eram

responsáveis por uma espécie de banco paralelo,  que mantinham em sociedade com

DARIO MESSER,  e que era utilizado por dezenas de doleiros para compensação de

operações no Brasil e no exterior. Assim, os doleiros que tinham clientes para compra de

dólares  no  exterior  buscavam  os  serviços  de  CLAUDIO e  VINICIUS para  que

viabilizassem depósitos em contas em bancos no exterior, mediante a entrega de reais

no Brasil, ao passo que os doleiros que tinham clientes que precisavam de reais no Brasil

os procuravam para entrega de dólares no exterior e o recebimento de reais no país. O

trabalho de CLAUDIO e VINICIUS era proceder o casamento dessas operações, o que

só era possível em razão do grande volume de operações diárias realizadas por dezenas

de doleiros que se associaram para a prática criminosa.

Em geral, os doleiros não tinham conhecimento do doleiro que estaria na

ponta oposta da operação, uma vez que isso era controlado por CLAUDIO e VINICIUS,

mas sabiam perfeitamente que as movimentações financeiras que faziam constituíam

etapas para operações de dólar-cabo, de modo a promover a saída de recursos para o

exterior, sem autorização legal.

Compulsando os documentos entregues pelos colaboradores CLAUDIO e

VINICIUS, foi possível identificar que das 33 (trinta e três) entregas de dinheiro de RAUL

FERNANDO DAVIES e  JORGE DAVIES  para  SÉRGIO CABRAL,  em 8 (oito)  delas

foram feitas de maneira que se pode relacionar à remessa de recursos para o exterior
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por  CHAAYA MOGHRABI,  sendo indiscutível  o  auxílio  dado por  RAUL FERNANDO

DAVIES e JORGE DAVIES para que os crimes de evasão de divisas fossem cometidos.

As operações podem ser demonstradas graficamente da seguinte forma:

Em  04/07/2011,  30/08/2011,  25/11/2011,  21/12/2011,  25/02/2013,

16/07/2013, 22/07/2013 e 13/08/2013 ocorreram, respectivamente, pagamentos de R$

635.000,00,  R$  1.000.000,00,  R$  500.000,00,  R$  500.000,00,  R$  1.000.000,00,  R$

1.000.000,00,  R$ 1.000.000,00  e  R$  1.000.000,00  de  RAUL FERNANDO DAVIES e

JORGE DAVIES (GILO) para os irmãos CHEBAR (CURIO), conforme pode-se observar

do extrato da conta GILO fornecido pelos colaboradores (DOC. N.º 08):
1

2

3
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4

5

6

7

8

Para que RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILO) tivessem

dinheiro em espécie para repassar para os irmãos CHEBAR, eles receberam valores de

CLAUDIO e  VINICIUS,  que,  por  sua  vez,  receberam,  dentre  outros,  de  CHAAYA

MOGHRABI  (Monza).  CHAAYA,  segundo  os  colaboradores,  realizava  operações  de

compra de dólares no exterior com entrega de reais no Brasil:

“Que no Sistema ST, YASHA recebe o codinome MONZA; Que MONZA era
comprador  de dólares  no exterior,  pagando  em reais  no Brasil;  Que os
pagamentos eram em espécie ou em cheques de comércio, normalmente
oriundos  de  vendas  da  Rua 25  de  Março,  ou  por  meio  de  TEDs;  Que
MONZA quase sempre utilizava o endereço do Colaborador para entrega
dos valores”
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Ademais,  para  o  recebimento  de  reais  no  Brasil,  RAUL  FERNANDO

DAVIES e  JORGE DAVIES (GILO) vendiam para os colaboradores dólares no exterior,

ou seja, compravam reais no Brasil mediante débito de dólares no exterior. Esse saldo

devedor  de  dólares  era  quitado  com  transferências  para  bancos  no  exterior.

Compulsando o extrato do sistema ST de RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES

(GILO) é possível identificar que eles faziam compras de real (registrado no sistema ST

como “Compra” seguido de crédito em real e débito em dólar), para ter disponibilidade

dessa moeda no Brasil, com a quitação em dólar, no exterior (registrado no sistema ST

como “Tr US” seguido de crédito em dólar) (DOC. N.º 08):

2
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Nas  telas  extraídas  do  sistema  Bankdrop,  em  que  são  registradas  as

operações no exterior, é possível constatar que RAUL FERNANDO DAVIES e  JORGE

DAVIES,  em 04/07/2011, fizeram duas transferências bancárias para contas indicadas

por  CHAAYA MOGHRABI,  no  KOREA EXCHANGE  BANK,  em  nome  das  offshore

CHIEFRUN  LIMITED  e  MAIN  FUTURE  LIMITED.  As  transferências  foram  de  USD

270.000,00 (duzentos e setenta mil dólares) e de USD 230.000,00 (duzentos e trinta mil

dólares),  tendo  sido  utilizada  como  falsa  justificativa  para  a  operação  a  compra  de

confecções, o que evidentemente não foi feito por RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE

DAVIES:   
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Outrossim, no sistema Bankdrop há registros de que RAUL FERNANDO

DAVIES e  JORGE DAVIES, em 31/08/2011, fizeram três transferências bancárias para

contas indicadas por CHAAYA MOGHRABI, no CITIBANK N.A. PANAMA, HONG KONG

AND  SHANGHAI  BANKING  e  CHINA CONSTRUCTION  BANK  CORPORATION,  em

nome das offshore MAY´S ZONA LIBRE S.A.,  YOUNGCOM INT´L LTD e ZHEJIANG

TENGMA, com justificativas inverídicas:    
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Em  24/11/2011,  22/12/2011,  27/02/2013,  10/07/2013,  17/07/2013  e

24/07/2013,  FERNANDO  DAVIES e  JORGE DAVIES  fizeram  6  (seis)  transferências

bancárias para contas indicadas por CHAAYA MOGHRABI, respectivamente no KOREA

EXCHANGE BANK,  PUBLIC BANK HONG KONG,  STANDARD CHARTERED BANK,

KOREA  EXCHANGE  BANK,  HONG  KONG  AND  SHANGHAI  BANKING,  KOREA

EXCHANGE BANK em nome das offshore NEW KINGDOM INTERNATIONAL LIMITED,

THE  KAMPO  TRADING  COMPANY,  MONARCH  INTERNATIONAL  LTDA,  SEOHEE

INTERNATIONAL  TRADING  LIMITED,  FAR  SUCESS  DEVELOPMENT  LIMITED,

SEOHEE INTERNATIONAL TRADING LIMITED, nos valores de USD 192.000,00, USD

183.524,00,  USD 183.026,00,  USD 281.520,07,  USD 346.027,40 E USD 302.082,00,

todas com justificativas inverídicas:
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Em 14/08/2013,  FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES fizeram 3 (três)

transferências bancárias para contas indicadas por  CHAAYA MOGHRABI,  no  HONG

KONG AND SHANGHAI BANKING, KOREA EXCHANGE BANK e WOORI BANK, em

nome das offshore FAR SUCESS DEVELOPMENT LIMITED, MAIN FUTURE LIMITED e

T&K  TEXTILE  CO.,  LTD,  nos  valores  de  USD  90.000,00,  USD  67.193,00  e  USD

49.670,00, mais uma vez com justificativas inverídicas:

797/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

2

798/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

  3

799/816



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Conforme esclarecido por CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA,

para cada depósito feito no exterior  na conta indicada por um doleiro correspondia a

entrega de valores correspondentes no Brasil, que poderia ser feito antes ou depois da

transferência no exterior, a depender do grau de relacionamento que o doleiro mantinha

com o banco paralelo administrado pelos colaboradores. No extrato do sistema ST de

CHAAYA MOGHRABI  é possível constatar a entrega de valores no Brasil poucos dias

antes ou depois  que  RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES transferiram os

valores acima mencionados para contas no exterior indicadas por  CHAAYA (DOC. N.º

08):
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• Nos dias 04/07/2011 e 05/07/2011, CHAAYA fez três pagamentos para CLAUDIO

e VINICIUS, no Brasil,  sendo um de R$ 307.779,03, em cheques105, um de R$

409.910,30, em cheques, e um de R$ 380.000,00, em dinheiro em São Paulo:

• Em 30/08/2011 e 31/08/2011 fez dois pagamentos no Brasil,  sendo um de R$

467.518,10, em cheques, e outro de R$ 403.248,15, em cheques:

105Conforme depoimento  de CLAUDIO,  a  inscrição “Z/nome do local”  no sistema ST significava que o
pagamento era feito em cheque.
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• Em 21/11/2011 e 22/11/2011, fez dois pagamentos no Brasil,  sendo um de R$

623.296,60 e outro de R$ 230.919,45, ambos em cheques:
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• Em 20/12/2011 fez pagamento no Brasil de R$ 677.949,28 em cheques:
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• Em 27/02/2013 fez três pagamentos, no Brasil, de R$ 291.103,58, R$ 606.654,01

e R$ 202.246,39, em cheques:
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• Em 10/07/2013, fez um pagamento no Brasil de R$ 560.635,73, em cheques:
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• Em 16/07/2013 fez um pagamento de R$ 422.533,46 no Brasil, em cheques:
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• Em  24/07/2013  fez  dois  pagamentos,  no  Brasil,  de  R$  155.318,72  e  R$

349.999,62, em cheques:

• Em 14/08/2013, fez dois pagamentos, no Brasil, de R$ 474.000,00, em dinheiro, e

R$ 408.727,47, em cheques:

Os pagamentos de valores no Brasil feitos por CHAAYA MOGHRABI eram

para viabilizar  as remessas de recursos para o exterior,  que, no caso em tela, foram

concretizadas  por  transferências  feitas  por  RAUL  FERNANDO  DAVIES  e JORGE

DAVIES  para  contas  indicadas  por  CHAAYA no  exterior.  Em  contrapartida,  RAUL

FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES receberam recursos no Brasil  de  CLAUDIO

FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, que, por

sua vez,  só  tinham disponibilidade  de  recursos no Brasil  em razão dos  valores  que

recebiam de diversos doleiros, dentre os quais CHAAYA.
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Há, portanto, provas suficientes de que CHAAYA MOGHRABI, com auxílio

de RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES,  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA

DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, remeteram para

o  exterior,  por  meio  de  14  (quatorze)  operações  dólar-cabo,  o  valor  total  de USD

2.770.834,00 (dois milhões setecentos e setenta mil oitocentos e trinta e quatro dólares),

sem autorização legal.

Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 04/07/2011, 31/08/2011,

24/11/2011, 22/12/2011, 27/02/2013, 10/07/2013, 17/07/2013, 24/07/2013 e 14/08/2013

CHAAYA MOGHRABI promoveu, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE

SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER,  RAUL FERNANDO

DAVIES e JORGE DAVIES a  saída  para  o  exterior,  sem autorização  legal,  de  USD

2.770.834,00 (dois milhões setecentos e setenta mil oitocentos e trinta e quatro dólares),

mediante  14  (quatorze)  transferências  bancárias,  bem  como  ocultou  e  dissimulou  a

origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim

todos incursos por 14 vezes,  na forma do artigo  71,  no crime de evasão de divisas

tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de

lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

34 – CAPITULAÇÃO DOS FATOS

Desta forma, as imputações tratadas de maneira individualizada, divididas

por denunciados, ficam na seguinte situação:

DENUNCIADO CONJUNTO DE FATOS

DARIO MESSER

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
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106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 185, 186

VINICIUS CLARET

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 185, 186

CLAUDIO BARBOZA

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 185, 186

ERNESTO MATALON 01, 06, 07, 68, 69, 134, 135

MARCO ERNEST MATALON 01, 06, 07, 68, 69, 134, 135

PATRICIA MATALON 01, 08, 09, 34, 35

BELLA KAYREH SKINAZI 01, 06, 07, 68, 69, 134, 135

SERGIO MIZHRAY 01, 32, 33, 34, 35, 152, 153
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CARLOS EDUARDO

CAMINHA GARIBE

01, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

MARCELO RZEZINSKI 01, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

ROBERTO RZEZINSKI 01, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

DIEGO RENZO CANDOLO 01, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

DANIELA FIGUEIREDO

NEVES DINIZ

01

WU-YU SHENG 01, 10, 11, 12, 13, 14,15, 52, 53, 58, 59, 62, 63, 96, 97,
116, 117, 118, 119, 158, 159, 176, 177, 182, 183

CLAUDIA MITIKO EBIHARA 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15

LÍGIA MARTINS LOPES DA

SILVA

01, 10, 11, 12, 13, 14, 15

CARLOS ALBERTO LOPES

CAETANO

01, 10, 11, 12, 13, 14, 15

FRANCISCO JOAQUIM

EDUARDO APARÍCIO

MUÑOZ MELGAR

01, 10, 11, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

RAUL ALBERTO ZOBOLI

PEGAZZANO

01, 10, 11, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

JUAN LUÍS BERTRAN

BITLLONCH

01, 10, 11, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

RONY HAMOUI 01, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117

BETINA CALICHMAN 01, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

JOYCE GOMES 01

MARIA DOLORES SIQUEIRA 01

CHAAYA MOGHRABI 01, 22, 23, 38, 39, 104, 105, 185, 186

MARCELO FONSECA DE

CAMARGO

01

FRANCISCO ARAUJO

COSTA JUNIOR

01, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 100, 101

AFONSO FÁBIO BARBOSA 01, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 100, 101
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FERNANDES

PAULO ARRUDA 01, 150, 151, 152, 153, 154, 155

ROBERTA PRATA

ZVINAKEVICIUS

01

LINO MAZZA FILHO 01, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

FLAVIO DIB DAS CHAGAS

MOURA

01, 84, 85, 86, 87, 88, 89

CLAUDIO SA GARCIA DE

FREITAS

01, 50, 51, 132, 133, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 168, 169

NEI SEDA 01, 18, 19, 140, 141, 166, 167, 168, 169

RENE MAURÍCIO LOEB 01, 18, 19, 140, 141, 166, 167, 168, 169

ALEXANDER MONTEIRO

HENRICE

01

CAMILO DE LELIS

ASSUNÇÃO

01, 102, 103, 178, 179, 180, 181, 182, 183

JOSÉ CARLOS MAIA

SALIBA

01, 102, 103, 178, 179, 180, 181, 182, 183

ALEXANDRE DE SOUZA

SILVA

01

AUGUSTO LARRABURE 01, 160, 161, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177

BRUNO FARINA 01, 160, 161, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177

PAULO ARAMIS ALBERNAZ

CORDEIRO

01, 20, 21, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 170, 171

ANTONIO CLAUDIO

ALBERNAZ CORDEIRO

01, 20, 21, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 170, 171

ATHOS ROBERTO

ALBERNAZ CORDEIRO

01, 20, 21, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 170, 171

SUZANA MARCON 01, 100, 101

CARMEN REGINA

ALBERNAZ CORDEIRO

01

RAUL FERNANDO DAVIES 01, 16, 17, 28, 29, 32, 33, 48, 49, 66, 67, 72, 73, 84, 85,
90,  91,  110,  111,  146,  147,  164,  165,  174,  175,  184,
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185, 186

JORGE DAVIES 01, 16, 17, 28, 29, 32, 33, 48, 49, 66, 67, 72, 73, 84, 85,
90, 91, 110, 111, 146, 147, 174, 175, 184, 185, 186

ALBERTO CEZAR

LISNOVETZKY

01, 26, 27, 58, 59, 60, 61,

HENRIQUE CHUEKE 01, 14, 15, 30, 31, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 94, 95,
138, 139

WANDER BERGMANN

VIANNA

01, 14, 15, 30, 31, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 94, 95

CLAUDINE SPIERO 01, 24, 25, 40, 41, 76, 77, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149

MARCO ANTÔNIO CURSINI 01, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141

RICHARD ANDREW DEMOL

VAN OTTERLOO

01, 86, 87, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129

HENRI JOSEPH TABET 01, 56, 57, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83

OSWALDO PRADO

SANCHES

01, 62, 63, 78, 79, 112, 113

CARLOS ALBERTO BRAGA

DE CASTRO

01, 98, 99

ALESSANDRO LABER 06, 07, 08, 09, 12, 13, 42, 43, 80, 81, 92, 93, 120, 121,
122, 123, 142, 143, 150, 151, 156, 157, 178, 179

EDWARD PENN 06, 07, 08, 09, 92, 93, 120, 121, 122, 123, 142, 143,
150, 151

ALEXSANDER LUIZ DE

QUEIROZ SILVA

36, 37, 82, 83, 114, 115, 130, 131

BERNARDO LEDERMAN

ZAJD

114, 115

RENATO e MARCELO
CHEBAR

54, 55, 60, 61, 74,75, 88, 89, 106, 107, 128, 129, 136,
137, 144, 145, 154, 155, 162, 163, 166, 167, 172, 173,
180, 181

ALVARO NOVIS 148, 149

SERGIO CABRAL 154, 155, 184
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35 – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  o

recebimento  e  processamento  da  denúncia,  com a  citação  dos  denunciados  para  o

devido processo penal e oitiva das testemunhas e colaboradores, observando-se o teor

de seus acordos de colaboração premiada em relação aos colaboradores.

Uma  vez  confirmadas  as  imputações,  requer  a  condenação  dos

denunciados, determinando-se o valor de confisco e cumulativamente, um valor mínimo

correspondente  ao dobro dos valores lavados e recebidos a título de propina por cada

um  dos  denunciados,  para  reparação  dos  danos  morais  e  materiais  causados  pela

infração.

Requer-se que seja franqueado o acesso às defesas dos denunciados

das medidas cautelares de afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telemático.

Por fim, requer-se o compartilhamento das provas obtidas nos autos n.º

0507472-30.2017.4.02.5101  (Ação  Penal  Operação  “Eficiência’',  desmembrada  em

relação a Vinícius Claret Vieira Barreto e Cláudio Fernando Barboza de Souza), autos n.º

0060662-28.2018.4.02.5101 (Operação “Câmbio, Desligo”),  0507524-26.2017.4.02.5101

(Ação  Penal  da  Operação  “Unfair  Play”);  autos  n.º  0502635-92.2018.4.02.5101

(Homologação da colaboração Premiada de Vinicius Claret e Claudio Barboza),  autos

n.º0502658-38.2018.4.02.5101 (Anexo 22  da colaboração Premiada de Vinicius Claret e

Claudio Barboza); autos n.º 0507485-29.2017.4.02.5101 (Homologação da colaboração

Premiada de Alessandro Laber e anexos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8); autos n.º autos n.º 0063257-

97.2018.4.02.5101  (Homologação da colaboração Premiada de Edward Gaede Penn),

autos n.º 0063270-96.2018.4.02.5101 (Anexo n.º 1 da colaboração Premiada de Edward

Gaede Penn).

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2018.
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ROL DE COLABORADORES/TESTEMUNHAS:

1) ALESSANDRO LABER, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.586.377-09, cujo endereço

deixa de declinar  em razão de sua condição de colaborador,  obrigando-se o MPF a

apresentá-lo em audiência;

2) CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 903.142.127-

87,  cujo  endereço  deixa  de  declinar  em  razão  de  sua  condição  de  colaborador,

obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência; 

3) VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, inscrito no CPF sob o nº 625.220.517-68, cujo

endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência;
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4) LÚCIO BOLONHA FUNARO, inscrito no CPF sob o nº 173.318.908-40, cujo endereço

deixa de declinar  em razão de sua condição  de colaborador,  obrigando-se o MPF a

apresentá-lo em audiência;

5)  ENRICO VIEIRA MACHADO, inscrito no CPF sob nº 014.499.677-44, cujo endereço

deixa de declinar  em razão de sua condição  de colaborador,  obrigando-se o MPF a

apresentá-lo em audiência;

6) TÂNIA MARIA SILVA FONTENELLE, inscrita no CPF sob o número 425.657.157-49,

cujo endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se

o MPF a apresentá-la em audiência;

7) EDWARD GAEDE PENN, inscrito no CPF sob o n.º 072.743.387-30,  cujo endereço

deixa de declinar  em razão de sua condição de colaborador,  obrigando-se o MPF a

apresentá-lo em audiência; 

8)  CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA,  inscrito no CPF sob o n.º  CPF nº

993.572.087-04, atualmente custodiado;

9) RENATO  HASSON  CHEBAR,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  800.078.217-00,  cujo

endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência; 

10)  MARCELO HASSON CHEBAR, inscrito  no  CPF  sob  o  nº  665.148.517-20,  cujo

endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência; 

11) MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI, inscrito no CPF sob o n.º 056.518.548-94,

cujo endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se

o MPF a apresentá-lo em audiência; 

12) VINICIUS VEIGA BORIN, inscrito no CPF sob o n.º 031.340.278-79,  cujo endereço

deixa de declinar  em razão de sua condição de colaborador,  obrigando-se o MPF a

apresentá-lo em audiência; 

13) FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 136.429.538-59, cujo

endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência; 
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14) DEMILTON ANTONIO DE CASTRO, inscrito no CPF sob o nº CPF 186.676.431-49,

cujo endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se

o MPF a apresentá-lo em audiência; 

15)  LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, inscrito no CPF sob o nº 036.210.248-16,

cujo endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se

o MPF a apresentá-lo em audiência; 

16)  LUZ  FERNANDO  DE  SOUZA,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº 002.653.987-03,  cujo

endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência; 

17)  CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD,  inscrito no CPF sob o nº 792.649.307-44,  cujo

endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência; 

18) WALTER MESQUITA, inscrito no CPF sob o nº 347.526.687-3, cujo endereço deixa

de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-

lo em audiência; 

19) CELSO REINALDO RAMOS JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 093.031.667-36, cujo

endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o

MPF a apresentá-lo em audiência;

20) CAROLINA ALVES DOS SANTOS SERVULO, CPF 100.720.267-07, residente na

Rua  PROFESSOR  GABISO,  38,  202,  MARACANA,  RIO  DE  JANEIRO,  RJ,  CEP:

20271060 Telefone: (0021) 2569-2939;

21)  LUIZ DE ALMEIDA,  CPF nº181.868.826-34, nascido em 1º/03/1954, sócio-gerente

da  COPA  EXCHANGE,  cujo  nome  fantasia  é  LAFAYETTE  TURISMO,  CNPJ  nº

32379380001-03,  sito  na  Av.  N  S  de  Copacabana  nº  395,  Loja  B,  com  endereço

residencial na Rua Barata Ribeiro nº 295/602;

22) ALVARO JOSE GALLIEZ NOVIS, cujo endereço deixa de declinar em razão de sua

condição de colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência.
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	9) WU YU SHENG (WU SHENG), brasileiro naturalizado, inscrito no CPF nº 245.747.508-20, nascido em 25/11/1977, filho de Wu Huang Chiu Jung e Wu Ching Yu, com endereço em 1855 NE 117TH Road, Miami/FL, 33181, atualmente foragido;
	10) CLAUDIA MITIKO EBIHARA (CLAUDIA EBIHARA), inscrita no CPF n.º 306.643.218-10, nascida em 03/07/1979, filha de Eiko Ebihara, com endereço no Largo da Pólvora 141, Ap. 91, Liberdade, São Paulo/SP;
	11) LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA (LÍGIA SILVA), inscrita no CPF n.º 358.304.828-86, nascida em 22/04/1987, filha de Ana Maria Martins Lopes da Silva, com endereço na Rua São Marcelo, 132, Vila Gustavo, São Paulo/SP;
	12) CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO (CARLOS CAETANO), inscrito no CPF nº 146.625.998-14, nascido em 15/03/1976, filho de Maria Teresa Lopes Caetano, com endereço na Rua Santo Amaro, 766, Ap. 86-B, Bela Vista, São Paulo/SP;
	13) DIEGO RENZO CANDOLO (DIEGO CANDOLO), inscrito no CPF nº 129.060.108-98, nascido em 22/10/1957, filho de Maria Maddalena Andreatta Candolo, com endereço em 4190 Pamona Avenue, Miami/Florida, 33133-632, atualmente foragido;
	14) DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ (DANIELA DINIZ), inscrita no CPF n.º 043.023.567-40, nascida em 30/11/1973, filha de Maria da Glória Figueiredo Neves, com endereço na Rua das Laranjeiras, nº 478, Apt 406, Laranjeiras, Rio De Janeiro/RJ;
	15) CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número 864.981.697-53, atualmente custodiado na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira – Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8;
	16) SÉRGIO MIZRAHY, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número 927.933.477-87, residente na Avenida Vieira Souto, 272, apartamento 302, Ipanema, Rio de Janeiro, atualmente custodiado na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira – Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8;
	17) MARCELO RZEZINSKI, inscrito no CPF nº 828.428.417-00, nascido em 27/04/1968, filho de Ida Gutnk Rzezinski, com endereço na Estrada da Gávea, nº 841, Apto 1201, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, atualmente custodiado na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira – Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8;
	18) ROBERTO RZEZINSKI, inscrito no CPF nº 828.428.337-91, nascido em 27/04/1968, filho de Ida Gutnk Rzezinski, com endereço na Rua Igarapava, Nº 90, Apto 802, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, atualmente custodiado na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira – Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu 8;
	19) ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (ALEXSANDER SILVA), inscrito no CPF n.º 024.465.587-12, nascido em 24/09/1974, filho de Francisca Helena de Queiroz Silva, cujo endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência;
	20) RAUL ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO (RAUL ALBERTO PEGAZZANO), uruguaio, inscrito no Brasil no CPF sob o número 094.524.328-61nascido em 09/01/1964, filho de Ana Lucia Pegazzano Picasso de Zoboli e Carlos Alberto Zoboli, Rua Havre 11.500, Montevideo, Uruguai, atualmente custodiado no Uruguai;
	21) FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR (FRANCISCO MELGAR), uruguaio, inscrito no Brasil no CPF sob o número 103.750.958/70, cédula de identidade uruguaia no 12410835, nascido em 19/09/1961, filho de Maria Helena Melgar, com endereço em Rua Havre 11.500, Montevideo, Uruguai, atualmente custodiado no Uruguai;
	22) JUAN LUIS BERTRAN BITLLONCH (JUAN LUIS BITLLONCH), espanhol, inscrito no CPF sob o número 451.231.108-44, filho de Maria Angela Bitlloch, com endereço na Rua Dina Sfat, 582, casa 1, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22793338, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó;
	1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS
	2 – DAS IMPUTAÇÕES
	Pelo menos desde a década de 90 a até os dias atuais, em períodos que serão detalhados abaixo para cada um dos investigados, DARIO MESSER, VINICIUS CLARET, CLAUDIO BARBOZA, ERNESTO MATALON, MARCO ERNEST MATALON, PATRICIA MATALON, BELLA KAYREH SKINAZI, SERGIO MIZHRAY, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE, MARCELO RZEZINSKI, ROBERTO RZEZINSKI, DIEGO RENZO CANDOLO, DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, WU-YU SHENG, CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO, FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR, vulgo PACO, RAUL ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO, JUAN LUÍS BERTRAN BITLLONCH, RONY HAMOUI, BETINA CALICHMAN, JOYCE GOMES, MARIA DOLORES SIQUEIRA, CHAAYA MOGHRABI, MARCELO FONSECA DE CAMARGO, FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES, PAULO ARRUDA, ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS, LINO MAZZA FILHO, FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS, NEI SEDA, RENE MAURÍCIO LOEB, ALEXANDER MONTEIRO HENRICE, CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO, JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA, ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, AUGUSTO LARRABURE, BRUNO FARINA, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO, SUZANA MARCON, CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY, HENRIQUE CHUEKE, WANDER BERGMANN VIANNA, CLAUDINE SPIERO, MARCO ANTÔNIO CURSINI, RICHARD ANDREW DE MOL VAN OTTERLOO, HENRI JOSEPH TABET, OSWALDO PRADO SANCHES e CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, além de outros indivíduos a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro nacional e corrupção ativa e passiva, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes e dos recursos utilizados no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos (Quadrilha/288 do CP - Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e da Lei 12.850/2013 – Conjunto de fatos de 01).
	Pelo menos desde a década de 90 a até os dias atuais, em períodos que serão detalhados abaixo para cada um dos investigados, DARIO MESSER, VINICIUS CLARET, CLAUDIO BARBOZA, ERNESTO MATALON, MARCO ERNEST MATALON, PATRICIA MATALON, BELLA KAYREH SKINAZI, SERGIO MIZHRAY, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE, MARCELO RZEZINSKI, ROBERTO RZEZINSKI, DIEGO RENZO CANDOLO, DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, WU-YU SHENG, CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO, FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR, vulgo PACO, RAUL ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO, JUAN LUÍS BERTRAN BITLLONCH, RONY HAMOUI, BETINA CALICHMAN, JOYCE GOMES, MARIA DOLORES SIQUEIRA, CHAAYA MOGHRABI, MARCELO FONSECA DE CAMARGO, FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES, PAULO ARRUDA, ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS, LINO MAZZA FILHO, FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS, NEI SEDA, RENE MAURÍCIO LOEB, ALEXANDER MONTEIRO HENRICE, CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO, JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA, ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, AUGUSTO LARRABURE, BRUNO FARINA, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO, SUZANA MARCON, CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY, HENRIQUE CHUEKE, WANDER BERGMANN VIANNA, CLAUDINE SPIERO, MARCO ANTÔNIO CURSINI, RICHARD ANDREW DE MOL VAN OTTERLOO, HENRI JOSEPH TABET, OSWALDO PRADO SANCHES e CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, além de outros indivíduos a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro nacional e corrupção ativa e passiva, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes e dos recursos utilizados no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos (Quadrilha/288 do CP - Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e da Lei 12.850/2013 – Conjunto de fatos de 01).
	Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa, DARIO MESSER, com operacionalização de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER) e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), para ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes diretamente de infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda ilegalmente e lavava dinheiro), determinou o pagamento, em 31.7.2015, de imposto federal (DARF) da sua empresa de fato BLOSTOCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no total de R$ 21.461,31, através de conta bancária da empresa de fachada PRESTO SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo por intermédio de organização criminosa (Conjunto de Fatos 05: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e EDWARD PENN, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI de modo consciente e voluntário, em 04/01/2016, 19/01/2016, 26/01/2016 (por duas vezes), em 4 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD458.600,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 07: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e EDWARD PENN, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA) de modo consciente e voluntário, em 01/10/2015, 19/11/2015, 07/12/2015, 26/01/2016, 27/01/2016, 31/05/2016, em 6 (sete) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD USD 653.200,00 (seiscentos e cinquenta e três mil e duzentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 09: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU SHENG (“MOLLEJA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR, JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), CLAUDIA EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO, de modo consciente e voluntário, em 12/01/2016 e 15/01/2016, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 127, 756.00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e seis dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 11: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU SHENG (“MOLLEJA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”), CLAUDIA EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO, de modo consciente e voluntário, em 28/11/2016 e 16/12/2016, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 261,256.00 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 13: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU SHENG (“MOLLEJA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA, (“KALUF”), CLAUDIA EBIHARA, LÍGIA SILVA e CARLOS CAETANO, de modo consciente e voluntário, em 11/11/2016, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100,000.00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 15: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILO”), de modo consciente e voluntário, em 14/05/2012 e 24/05/2013, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 263.766,00 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e seis dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 17: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado DIEGO RENZO (“ZORRO”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, NEI SEDA e RENÊ LOEB (“NEI”), de modo consciente e voluntário, em 22/05/2012 e 16/08/2013, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 42,459.00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove dólares, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 19: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”), de modo consciente e voluntário, em 26/10/2011, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 10,632.63 (dez mil, seiscentos e trinta e dois mil dólares e sessenta e três centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 21: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado DIEGO CANDOLO (“ZORRO”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, em 26/02/2014, 05/06/2014, 18/06/2014, 09/09/2014, 12/09/2014, em 05 (cinco) oportunidades distintas, tendo a operação do dia 26/02/2014 contado, ainda, com o auxílio de DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, funcionária de “ZORRO”, com o propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 373.930,00 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e trinta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 23: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, a denunciada CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 17/05/2016, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 25: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado Alberto Cezar Lisnovetzky (LEONCIO), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO) de modo consciente e voluntário, em 11/01/2016, em 2 oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 30.000,00 (trinta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 27: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, JORGE DAVIES e RAUL DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 01/08/2016, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD USD 30.000,00 (trinta mil dólares) , com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 29: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e VANDER BERMANN VIANNA de modo consciente e voluntário, em 04/01/2016 tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares) , com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 31: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, JORGE DAVIES e RAUL DAVIES (GILO) de modo consciente e voluntário, em 25/07/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 33: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA), de modo consciente e voluntário, em 14/08/2015, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 35: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”), de modo consciente e voluntário, em 18/06/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 87,974.00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 37: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, em 17/01/2014 e 28/04/2014, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.099.950,00 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos e cinquenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 39: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”), de modo consciente e voluntário, em 17/12/2013 e 26/11/2014, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 900.000,00 (novecentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 41: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (“LECOLECO”), de modo consciente e voluntário, em 11/12/2013, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 43: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 01/11/2012, 06/06/2014, 11/07/2014 e 13/08/2014, em 04 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 640,828.00 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e oito dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 45: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 47: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”) de modo consciente e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 49: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”), de modo consciente e voluntário, em 22/03/2013 e 15/04/2013, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 285,000.00 (duzentos e oitenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 51: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF), de modo consciente e voluntário, em 27/01/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 21/07/2016, 11/11/2016 e 19/12/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em 6 (seis) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 855.500,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 53: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 242.900,00 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 55: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER E HENRI JOSEPH TABET (“FOFINHO”), de modo consciente e voluntário, em 16/12/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 86.325,00 (oitenta e seis mil trezentos e vinte e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 57: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO), de modo consciente e voluntário, em 25/07/2016, 11/08/2016, 06/12/2016 e 16/12/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em sete oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.931.155,00 (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e cinquenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 59: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) de modo consciente e voluntário, em 10/12/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 140.285,24,(cento e quarenta mil duzentos e oitenta e cinco dólares e vinte e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 61: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG, vulgo MOLLEJA ou MOLLEJAPEN ou PAULO CHINA, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e OSWALDO PRADO SANCHES, de modo consciente e voluntário, em seis oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 730.023,91 (setecentos e trinta mil, vinte e três dólares e noventa e um centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 63: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), de modo consciente e voluntário, em 13/07/2015, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a 30.000,00 (trinta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 65: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 27/06/2012, 28/06/2012 e 23/07/2013, em 03 (três) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 99.552,00 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 67: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO) de modo consciente e voluntário, em 07/11/2016, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 34.000,00 (trinta e quatro mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 69: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) de modo consciente e voluntário, em 11/04/2013 e 02/03/2015, em 02 (duas) oportunidades, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e quinze dólares e vinte centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 71: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL e JORGE DAVIES (CODINOME GILO), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 67.581,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 73: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO E MARCELO CHEBAR (CODINOME CURIÓ), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 330.038,00 (trezentos e trinta mil e trinta e oito dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 75: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDINE SPIERO (CPF: 696.475.008-82), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 77: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e OSWALDO PRADO SANCHES, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 143.000,00 (cento e quarenta e três mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 79: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER, vulgo BIROBIRO, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 65.000,00 (sesenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 81: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ, vulgo AMÉMSERAF, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 83: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (LIFE1), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 16/06/2011, 17/06/2011 e 09/08/2011, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 278.227,70, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 85: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/LM) de modo consciente e voluntário, em 20/07/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 87: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB (F/ADVA, F/GG, F/LM) de modo consciente e voluntário, em 02/10/2013, 04/07/2013, 23/07/2013 e 18/11/2013, em 4 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 695.000,00, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 89: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO (WAVE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 23/07/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 27.000,00 (vinte e sete mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 91: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA / BIROPA) , com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e LINO MAZZA FILHO (WAVE) de modo consciente e voluntário, em 24/09/2015, 16/12/2015, 24/08/2016 e 05/05/2016, em 4 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 212.000,00 (duzentos e doze mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 93: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN de modo consciente e voluntário, em 30/03/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 149.035,00, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 95: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e LINO MAZZA FILHO (WAVE) de modo consciente e voluntário, em 20/07/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 97: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	No mesmo período, quando consumados os delitos antecedentes de corrupção e contra o sistema financeiro nacional, CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, gerente de tesouraria da empresa TRANS-EXPERT VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S/A, de modo consciente e voluntário, por intermédio dos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, de forma habitual e por intermédio de organização criminosa, tendo o propósito de distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados de sua origem ilícita, ocultou, movimentou e dissimulou a origem, a natureza, a disposição, e a propriedade de pelo menos R$ 972.680.859,28, por 5.298 vezes, em continuidade (Conjunto de Fatos 99: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO e SUZANA MARCON (ASADO) de modo consciente e voluntário, em 31/03/2011, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 23.473,00 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 101: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 21/11/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 103: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CHAAYA MOGHRABI (MONZA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 07/02/2012, 13/01/2014 e 27/03/2014, em três oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 148.028,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e oito dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 105: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (MAGALI), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em 10/02/2009 e 10/08/2010, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 552.050,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e cinquenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 107: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (MAGALI), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 18/07/2012, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 109: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, e de modo consciente e voluntário, em 27/04/2012 e 14/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 111.900,54 (cento e onze mil e novecentos dólares e cinquenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 111: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, e de modo consciente e voluntário, em 26/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 113: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA e BERNARDO LEDERMAN ZAJD (AMEMMENGO), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, e de modo consciente e voluntário, em 22/11/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 46.751,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 115: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) de modo consciente e voluntário, em 18/11/2016 e 09/12/2016, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 906,735,71 (novecentos e seis mil, setecentos e trinta e cinco dólares e setenta e um cêntimos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 119: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN , com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) de modo consciente e voluntário, em 22/03/2016 e 29/03/2016, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 171,575.00 (cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 121: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN de modo consciente e voluntário, em 12/02/2015, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 500,000.00 (quinhentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 123: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e pessoa ainda não identificada em nome da ODEBRECHT (TUTA) de modo consciente e voluntário, em 14/11/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 313,397.00 (trezentos e treze mil, trezentos e noventa e sete dólares e quarenta), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 125: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER (CAGARRAS) de modo consciente e voluntário, em 28/08/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 600,000.00 (seiscentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 127: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em 17/02/2012, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 224,000.00 (duzentos e vinte e quatro mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 129: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO) de modo consciente e voluntário, em 02/09/2014 e 20/08/2012, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 480,663.10 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e três dólares e dez cêntimos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 131: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) de modo consciente e voluntário, em 28/04/2015 e 29/04/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 322,000.00 (trezentos e vinte e dois mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 133: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA SKINAZI (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR) de modo consciente e voluntário, em 09/03/2015, em 1 (uma) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100,000.00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 135: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em 11/11/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100,000.00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 137: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e HENRIQUE CHUEKE (KALUF) de modo consciente e voluntário, em 21/06/2016, em 1 (uma) oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 120,000.00 (cento e vinte mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 139: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI) de modo consciente e voluntário, em 19/05/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 30,000.00 (trinta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 141: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIRO BIRO), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e voluntário, em 11/04/2016, 06/05/2016, 14/06/2016 e 26/09/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em 4 (quatro) oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 223,840.00 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 143: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, a denunciada CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e dos irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 10/11/2014 e 24/11/2014, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 450,000.00 (quatrocentos e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 145: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 23/07/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 50,000.00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 147: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO) de modo consciente e voluntário, em 28/03/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 80,548.62 (oitenta mil, quinhentos e quarenta e oito dólares e sessenta e dois céntimos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 149: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA / LECOLECO), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, EDWARD GAED PENN e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 03/12/2013, 23/01/2014, 17/09/2015, 01/10/2015 e 10/12/2015, em 05 (cinco) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 373.100,44 (trezentos e setenta e três mil e cem dólares, e quarenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 151: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 05/09/2011 e 01/02/2013, em 03 (três) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 163.720,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e vinte dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 153: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados SÉRGIO CABRAL, RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 17/09/2013, em 01 (uma) oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 143.218,96 (cento e quarenta e três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 155: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIROBIRO/BIROPA), de modo consciente e voluntário, em 06/04/2015 e 08/04/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 448.567,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 157: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) de modo consciente e voluntário, em 06/07/2015 e 30/09/2015, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 142.980,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 159: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) de modo consciente e voluntário, em 27/04/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 161: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 01/02/2011 e 15/03/2012, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 2.207.675,00 (dois milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 163: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO) de modo consciente e voluntário, em 09/03/2012, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 48.613,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e treze dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 165: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo consciente e voluntário, em 14/02/2008, 15/05/2008, 02/06/2008 e 23/06/2008, em quatro oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 229.440,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 167: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI) de modo consciente e voluntário, em 21/02/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 17.900,00 (dezessete mil e novecentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 169: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 29/08/2013, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 61.983,00 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e três dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 171: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 173: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), de modo consciente e voluntário, em 11/08/2011, 18/08/2011 e 23/03/2012, em quatro oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD USD 305.000,00 (trezentos e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 175: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), de modo consciente e voluntário, em 29/09/2016 e 21/11/2016, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 162.947,33 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete dólares e trinta e três centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 177: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO e JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 25/02/2016, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 179: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 10/06/2011, em uma oportunidades, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 181: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA/MOLLEJAPEN), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 16/11/2016, 21/11/2016, 24/11/2016, 29/11/2016, 02/12/2016, em cinco oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.126.933,64 (um milhão, cento e vinte e seis mil, novecentos e trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 183: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	No período de 15/04/2011 a 14/08/2014, o denunciado SÉRGIO CABRAL, com auxílio de RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, de modo consciente e voluntário, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas, em razão da condição do primeiro de Governador do Estado do Rio de Janeiro, recebeu vantagem indevida de R$ 23.969.045,00 (vinte e três milhões novecentos e sessenta e nove mil e quarenta e cinco reais), ofertados por ação de representantes da empreiteira QUEIROZ GALVÃO, praticando-se e omitindo-se de atos de ofício, com infração de deveres funcionais, notadamente em relação à licitação, contratação e execução, inclusive em regime de consórcio com outras empresas, das obras de: urbanização na Comunidade da Rocinha – PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 02) e construção da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro. (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP – Conjunto de Fatos 184).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CHAAYA MOGHRABI , com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES de modo consciente e voluntário, em 04/07/2011, 31/08/2011, 24/11/2011, 22/12/2011, 27/02/2013, 10/07/2013, 17/07/2013, 24/07/2013 e 14/08/2013, em 14 (quatorze) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD USD 2.770.834,00 (dois milhões setecentos e setenta mil oitocentos e trinta e quatro dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, bem como apresentando motivos fictícios para a remessa de recursos para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 186: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Quanto ao crime antecedente, como já longamente tratado pela doutrina e jurisprudência, exige-se apenas indícios do seu cometimento (art. 2º, §1º, da Lei 9.613/1998) (STF, INQ 2471, Ricardo Lewandowski). Conquanto exija o delineamento dos indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, o delito de lavagem com ela não guarda nenhuma relação de dependência para efeito de persecução penal (STJ, HC 201200506937, Og Fernandes – Sexta Turma, 21/06/2013). Assim é que não há necessidade de denúncia ou condenação do agente em um dos crimes antecedentes (RHC 201001913605, Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE – Sexta Turma, 12/03/2013).
	A configuração dos crimes de lavagem de capitais imputados adiante está alicerçada, na forma do art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/98, no crime de pertinência à organização criminosa (descrito no item a seguir) e contra o sistema financeiro nacional (consumados por meio das operações de dólar cabo também descritas adiante).
	4 – DO CRIME DE PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01)
	Pelo menos desde a década de 90 a até os dias atuais, em períodos que serão detalhados abaixo para cada um dos investigados, DARIO MESSER, VINICIUS CLARET, CLAUDIO BARBOZA, ERNESTO MATALON, MARCO ERNEST MATALON, PATRICIA MATALON, BELLA KAYREH SKINAZI, SERGIO MIZHRAY, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE, MARCELO RZEZINSKI, ROBERTO RZEZINSKI, DIEGO RENZO CANDOLO, DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, WU-YU SHENG, CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO, FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR, vulgo PACO, RAUL ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO, JUAN LUÍS BERTRAN BITLLONCH, RONY HAMOUI, BETINA CALICHMAN, JOYCE GOMES, MARIA DOLORES SIQUEIRA, CHAAYA MOGHRABI, MARCELO FONSECA DE CAMARGO, FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES, PAULO ARRUDA, ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS, LINO MAZZA FILHO, FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA, CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS, NEI SEDA, RENE MAURÍCIO LOEB, ALEXANDER MONTEIRO HENRICE, CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO, JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA, ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, AUGUSTO LARRABURE, BRUNO FARINA, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO, SUZANA MARCON, CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY, HENRIQUE CHUEKE, WANDER BERGMANN VIANNA, CLAUDINE SPIERO, MARCO ANTÔNIO CURSINI, RICHARD ANDREW DE MOL VAN OTTERLOO, HENRI JOSEPH TABET, OSWALDO PRADO SANCHES e CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, além de outros indivíduos a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro nacional e corrupção ativa e passiva, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes e dos recursos utilizados no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos (Quadrilha/288 do CP – Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, III, IV e da Lei 12.850/2013 – Conjunto de fatos de 01).
	4.2 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CHEFIADA POR DARIO MESSER REVELADA POR MEIO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADO COM CLÁUDIO BARBOZA (“TONY”/”PETER”) E VINÍCIUS CLARET (“JUCA BALA”)
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por CARLÃO se deu em 22/02/2011 e a última transferência se deu em 17/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 22/02/2011 até 17/02/2017, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por MIZHRAY se deu em 16/11/2001 e a última transferência se deu em 20/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 16/11/2001 até 20/02/2017, SÉRGIO MIZRAHY, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.7 – DA ATUAÇÃO DE MARCELO E ROBERTO RZEZINSKI (“PEDRA”) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º 0060662-28.2018.4.02.5101), dentre os clientes de JUCA e TONY estão os irmãos gêmeos MARCELO RZEZINSKI e ROBERTO RZEZINSKI, identificados no sistema de controle dos doleiros por meio do codinome “PEDRA”, cujas as operações totalizaram a surpreendente cifra de USD 12.000.000,00 (doze milhões de dólares), de 2011 a 2017, conforme reconhecido por CLAUDIO BARBOZA no anexo 19 do seu acordo de colaboração (autos n.º 0502655-83.2018.4.02.5101) dedicado a narrar as operações com os supracitados clientes (DOC N.º11).
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado pelos irmãos RZEZINSKI se deu em 16/03/2006 e a última transferência se deu em 19/02/2016.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 16/03/2006 até 19/02/2016, MARCELO RZEZINSKI e ROBERTO RZEZINSKI, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.8 – DA ATUAÇÃO DE DIEGO RENZO CANDOLO (“ZORRO”) E DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º 0060662-28.2018.4.02.5101), DIEGO RENZO CANDOLO, identificado no sistema de controle dos “doleiros” por meio do codinome “ZORRO”, era um cliente dos colaboradores JUCA e TONY para fornecimento de dólares no exterior, tendo “vendido” aproximadamente USD 12.900.000,00, no período de 2012 a 2015, conforme reconhecido por CLAUDIO BARBOZA no Anexo 10 do seu acordo de colaboração premiada (autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º12).
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por CANDOLO se deu em 23/08/2006 e sua última transferência se deu em 28/10/2015.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 23/08/2006 até 28/10/2015, DIEGO RENZO CANDOLO e DANIELA FIGUEIREDO NEVES DINIZ, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.9 – DA ATUAÇÃO DE WU-YU SHENG (“MOLLEJA”), CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA E CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º 0060662-28.2018.4.02.5101), WU YU SHENG, identificado no sistema de controle dos “doleiros” por meio dos codinomes “PAULO CHINA” e “MOLLEJA”, é um dos principais fornecedores de reais em espécie no Brasil, tendo “comprado” dos colaboradores aproximadamente USD 99.000.000,00, no período de 2011 a 2014, e USD 111.000.000,00, no período de 2014 a 2016, fornecendo, em contrapartida, reais no Brasil, conforme reconhecido por VINICIUS CLARET no Anexo 45 do seu acordo de colaboração premiada (autos n.º 0502688-73.2018.4.02.5101) (DOC. N.º 14).
	Conforme as telas abaixo, a data de cadastro do primeiro codinome utilizado por WU YU se deu em 20/08/2010 (PAULOCHINA) e a última transferência se deu em 10/02/2017 (MOLLEJA) (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 20/08/2010 até 10/02/2017, WU-YU SHENG, CLAUDIA MITIKO EBIHARA, LÍGIA MARTINS LOPES DA SILVA, CARLOS ALBERTO LOPES CAETANO, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.10 – DA ATUAÇÃO DE RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme demonstrado na medida cautelar de prisão preventiva (autos n.º 0056944-23.2018.4.02.5101), FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR, vulgo PACO e RAUL ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO eram clientes de CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET e identificados no sistema de controle dos “doleiros” por meio do codinome “JL”.
	O codinome utilizado para identificação das operações envolvendo os doleiros PACO e RAUL remete a outro personagem já identificado no âmbito da Operação “Mãos à Obra” e que se encontra atualmente preso por ordem deste Juízo: o doleiro JUAN LUÍS BERTRAN BITLLONCH, que realizou diversas operações de interesse da organização criminosa, em especial do colaborador CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e do ex-Secretário Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA SILVA, que são objeto de imputação nos autos da ação penal 0022096-10.2018.4.02.5101.
	A sigla JL se refere às iniciais de JUAN LUÍS, que era um dos responsáveis por efetivar operações de interesse de PACO e RAUL no Brasil.
	As operações totalizaram pouco mais de 6 milhões de dólares de 2011 a 2017, sendo USD 2,6 milhões de venda de dólares a PACO e RAUL, USD 500 mil de compra de dólares pelos colaboradores, além de USD 3,4 milhões de dólares em uma operação em Buenos Aires em uma conta destacada, conforme reconhecido por CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET no anexo 28 do acordo de colaboração, dedicado a narrar as operações com os supracitados clientes (autos n.º 0502671-37.2018.4.02.5101).
	Os denunciados PACO e RAUL são doleiros antigos no mercado, sendo que na década de 90 já trabalhavam através da SULTOUR CÂMBIO, tendo, do mesmo modo sido sócios da FINAMBRÁS, e atualmente são doleiros conhecidos no Uruguai, e trabalhavam na zona franca de Montevidéu. Inicialmente os colaboradores não tinham relacionamento com PACO e RAUL, o que começou a se alterar a partir de 2003, quando o colaborador CLAUDIO BARBOZA se mudou para o Uruguai.
	“(…) Que acredita que PACO e RAUL são sócios do JUAN LUIS; Que eles são uruguaios; Que FLAVIO apresentou JUAN LUIS ao colaborador como sócio de RAUL e PACO; Que conhece apenas a Casa e Vídeo como cliente deles;(…)” (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente ao Anexo 28 – autos n.º 0502671-37.2018.4.02.5101 –DOC. n.º 19)”.
	“Que sobre o TEMA DOLEIROS RAUL E PACO, tem a dizer: QUE trabalha no grupo J & F há mais de quarenta anos; Que já desempenhou várias funções ao longo desses anos, sendo a função de gerente de caixa a sua última; Que, em razão de sua função, recebeu ordens de JOESLEY BATISTA para efetuar pagamentos de propina a pessoas indicadas pelo último; Que os pagamentos eram feitos ora em espécie, ora por meio de transferências bancárias para contas indicadas pelos favorecidos, ou, por fim, por meio da quitação de boletos bancários; Que, em razão da dificuldade de obter dinheiro em espécie para pagamento das vantagens indevidas, o colaborador foi instruído por JOESLEY BATISTA a procurar pessoa de nome ANTONIO MIRANDA; Que ANTONIO MIRANDA prestava serviços ao grupo J & F na área tributária, fazendo intermediação junto à Receita Federal para liberação de créditos legítimos da empresa; Que MIRANDA, então, apresentou ao colaborador, em meados de 2008/2009, os doleiros uruguaios PACO e RAUL; Que PACO e RAUL passaram a fornecer reais em espécie ao colaborador no Brasil para quitar o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e outras despesas indicadas por JOESLEY; Que para se comunicar com PACO e RAUL o colaborador utilizava um sistema próprio, apresentado pelos próprios doleiros; Que o sistema funcionava por meio de uma VPN; Que, por meio do sistema, o colaborador conseguia se comunicar por texto e até mesmo por voz, emitindo ordens de pagamento aos citados doleiros; Que PACO era identificado no sistema com o número 101 e RAUL o número 100; Que como contraprestação aos pagamentos feitos pelos doleiros no Brasil o grupo J & F realizava pagamentos no exterior para contas indicadas pelos referidos doleiros, numa típica operação dólar cabo; Que o colaborador possui um controle de parte das operações que efetuou com os doleiros; Que tal controle encontra-se numa planilha que ora entrega às autoridades e que contém os registros de operações efetuadas de 2010 a 2014; Que a planilha encontra-se criptografada com senha, sendo a senha SEGREDO123; Que na planilha é possível encontrar nas colunas da esquerda os nomes das pessoas/contas favorecidas e algumas descrições dos pagamentos feitos, com indicação de datas, valores e números de contas e agências bancárias; Que, por vezes, os depósitos eram feitos de forma fracionadas em datas sequenciais; Que a partir da linha 7364, no canto direito da planilha encontra-se uma segunda planilha onde há o controle da “conta-corrente” que o colaborador mantinha com os doleiros PACO e RAUL, isto é, sempre que os doleiros efetuavam entregas de reais no Brasil para o colaborador era lançado registro na coluna de “CRÉDITO”, informando o valor em dólares; Que todos os valores nesta sub-planilha encontram-se em dólares; Que como contraprestação aos valores entregues pelos doleiros no Brasil a empresa efetuava pagamentos no exterior para contas indicadas por eles; Que os pagamentos saíam, em sua maioria, da conta da empresa offshore VALDARCO no Banco JULIUS BAER na Suíça; Que a VALDARCO foi constituída para recebimento de valores de pagamentos lícitos de comissões de exportações das empresas do Grupo J&F; Que em 2014 o colaborador esteve com PACO e RAUL em Montevidéu no Uruguai; Que nesta ocasião os doleiros apresentaram o Banco PKB, tendo em vista dificuldades em realizar pagamentos com a conta existente no Banco JULIUS BAER, e pediram para que o colaborador abrisse conta nesse mesmo banco; Que os doleiros indicaram pessoa de nome, salvo engano, SERGIO VIEIRA, para a abertura da referida conta; Que houve inicialmente um aporte de USD 2.000.000,00; Que em 2014, em razão de dificuldades para utilização da conta do JULIUS BAER, houve segundo aporte na conta PKB, no valor de USD 2.332.300,00; Que o colaborador passou para os doleiros a senha da conta no PKB e os doleiros PACO e RAUL foram utilizando o crédito lá existente até quitar os débitos; Que PACO e RAUL eram remunerados pela taxa do spread do dólar; Que a última vez que esteve com os doleiros PACO e RAUL foi em 2015, em Montevideu, quando tratou do encerramento da conta junto ao PKB; Que o colaborador afastou-se da negociação com doleiros e beneficiários de propinas em 2015, tendo mantido suas funções na empresa até os dias atuais; (...)”;
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por PACO, RAUL e JUAN LUIS se deu em 12/03/2004 e a última transferência se deu em 15/01/2016
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 12/03/2004 até 15/01/2016, FRANCISCO JOAQUIM EDUARDO APARÍCIO MUÑOZ MELGAR, vulgo PACO, RAUL ALBERTO ZOBOLI PEGAZZANO e JUAN LUÍS BERTRAN BITLLONCH, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por RONY HAMOUI, BETINA CALICHMAN, JOYCE PRESLEY e MARIA DOLORES SIQUEIRA se deu em 17/04/2009 e a última transferência se deu em 05/01/2017.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por CHAAYA MOGHRABI e MARCELO FONSECA DE CAMARGO se deu em 08/06/2006 e a última transferência se deu em 06/03/2017 (mesmo após a prisão dos colaboradores)
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 08/06/2006 até 06/03/2017, CHAAYA MOGHRABI e MARCELO FONSECA DE CAMARGO, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por JUBRA se deu em 03/04/2008 e a última transferência se deu em 23/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 03/04/2008 até 23/02/2017, FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.14 – DA PARTICIPAÇÃO DE PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) e ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por JUBRA se deu em 10/07/2002 e a última transferência se deu em 22/09/2016.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 10/07/2002 até 22/09/2017, PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA e ROBERTA PRATA ZVINAKEVICIUS, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por LINO se deu em 19/06/2012 e a última transferência se deu em 08/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde a 19/06/2012 até 08/02/2017, LINO MAZZA FILHO, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por FLAVIO DIB se deu em 29/05/2008 e a última transferência se deu em 30/07/2014.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 29/05/2008 até 30/07/2014, FLAVIO DIB, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme as telas abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por CLAUDIO FREITAS se deu em 26/01/2011 e a última transferência se deu em 08/12/2015.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 26/01/2011 até 08/12/2015, CLAUDIO FREITAS, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado pelos denunciados (NEI) se deu em 07/08/2000 e a última transferência se deu em 23/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 07/08/2000 a 23/02/2017, NEI SEDA, RENÊ MAURÍCIO LOEB e ALEXANDER MONTEIRO HENRICE, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por SALIBA se deu em 04/07/2001 e a última transferência se deu em 02/12/2016 (poucos meses antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde a década de 1990 até 23/02/2017, JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA, Camilo de Lelis Assunção e ALEXANDRE SOUZA SILVA, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 22/03/2001 até 07/03/2017, AUGUSTO LARRABURE e BRUNO FARINA, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por ASADO se deu em 27/10/2008 e a última transferência se deu em 27/11/2014.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde a década de 1990 até 23/02/2017, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO, SUZANA MARCON e CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por GILÓ se deu em 26/08/2004 e a última transferência se deu em 10/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 26/08/2004 a 10/02/2017, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por LEONCIO se deu em 11/08/2000 e a última transferência se deu em 17/02/2017 (poucos dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 11/08/2000 até 17/02/2017, ALBERTO CESAR LISNOVETSKY, além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por KALUF se deu em 07/08/2000 e a última transferência se deu em 24/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 07/08/2000 a 24/02/2017, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF), além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.25 – DA PARTICIPAÇÃO DE CLAUDINE SPIERO (CABRAL) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme as telas abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por CLAUDINE SPIERO (CABRAL) se deu em 05/11/2008 e a última transferência se deu em 07/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 05/11/2008 a 07/02/2017, CLAUDINE SPIERO (CABRAL), além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	26 – DA PARTICIPAÇÃO DE MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por MASITA se deu em 16/08/2010 e a última transferência se deu em 04/01/2017 (meses antes da prisão dos colaboradores.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 16/08/2010 a 04/01/2017, MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.27 – DA PARTICIPAÇÃO DE RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) se deu em 25/04/2006 e a última transferência se deu em 12/01/2017 (meses antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 25/04/2006 a 12/01/2017, RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.28 – DA PARTICIPAÇÃO DE HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Há, portanto, provas robustas de que HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO) praticou crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, tendo integrado a organização criminosa da qual CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET participavam, e contribuído para o cometimento de crimes em favor da organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO) se deu em 16/12/2004 e a última transferência se deu em 02/02/2017 (dias antes da prisão dos colaboradores).
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 16/12/2004 a 02/02/2017, HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO), além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.29 – DA PARTICIPAÇÃO DE OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Há, portanto, provas robustas de que OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR) praticou crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, tendo integrado a organização criminosa da qual CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET participavam, e contribuído para o cometimento de crimes em favor da organização criminosa liderada pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL.
	Conforme a tela abaixo, a data de cadastro do codinome utilizado por OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR) se deu em 18/05/2006 e a última transferência se deu em 19/05/2016.
	Por todo o exposto, não restam dúvidas de que, pelo menos desde 18/05/2006 a19/05/2016, OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR), além de outros indivíduos já denunciados ou a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estando, portanto, todos incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal c/c art. 2º, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013.
	4.30 – DA PARTICIPAÇÃO DE CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO (ALGODÃO) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	Há, portanto, provas robustas de que CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, vulgo ALGODÃO, praticou crimes de operação de instituição financeira não autorizada e lavagem de dinheiro, tendo integrado a organização criminosa da qual CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET participavam, e contribuído para o cometimento de crimes em favor da organização criminosa liderada pelo ex- Governador SÉRGIO CABRAL.
	Consumados os delitos antecedentes contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa, DARIO MESSER, com operacionalização de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (TONY/PETER) e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (JUCA BALA), para ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes diretamente de infração penal (lucros obtidos com a ORCRIM que cambiava moeda ilegalmente e lavava dinheiro), determinou o pagamento, em 31.7.2015, de imposto federal (DARF) da sua empresa de fato BLOSTOCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no total de R$ 21.461,31, através de conta bancária da empresa de fachada PRESTO SERVICE 2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, convertendo o produto do crime em ativos pretensamente lícitos, agindo por intermédio de organização criminosa (Conjunto de Fatos 05: Lavagem de Dinheiro – artigo 1°, § 1°, inciso I e § 4°, da Lei 9.613/98).
	Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 04/01/2016,19/01/2016, 26/01/2016 (por duas vezes) ALESSANDRO LABER (BIRUSA) e EDWARD PENN promoveu, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD458.600,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos dólares), mediante 4 (quatro) transferências bancárias, bem como ocultou e dissimulou a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos por 04 vezes, na forma do artigo 71, no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
	8 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR WU-YU SHENG (“MOLLEJA”)
	a) Operações com FRANCISCO MELGAR, RAUL ALBERTO PEGAZZANO e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”)
	b) Operações com ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”)
	Essas transferências foram custeadas pelo registro do correspondente saldo no Brasil para “BIROBIRO” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em 28/11/2016 ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”) não possuía crédito com o banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS.
	Neste dia, há uma compra de USD 25,407,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sete dólares) pelo banco paralelo, gerando a “BIROBIRO” um crédito de R$ 83.843,10 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais), haja vista a taxa de câmbio de R$ 3,3, e um débito do valor equivalente em dólar.
	Em seguida, “BIROBIRO” realiza a transferência bancária de USD 25,407,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sete dólares) no exterior em conta indicada por WU SHENG (“MOLLEJA”). Assim, “BIROBIRO” abate o seu débito, zerando o saldo devedor:
	Ainda de acordo com a análise do extrato ST de “BIROBIRO”(DOC n.º), verifica-se que o crédito de R$ 83.843,10 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais) é liquidado em duas operações que ocorreram nos dias 29/11/2016 e 30/11/2016, com a entrega de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e R$ 5.843,10 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos), respectivamente:
	Quanto à referência “DUMBO” na operação do dia 29/11/2016, esclarece-se que diz respeito ao colaborador LUIZ FERNANDO DE SOUZA, ex-funcionário de TONY e JUCA, responsável pela liquidação dos valores, conforme Termo de Colaboração n.º 01 (autos n.º 0502637-62.2018.4.02.5101):
	“(…) Que liquidante é a função de entrega e resgate de dinheiro em endereços indicados e serviços bancários como pagamentos e depósitos; Que o colaborador ficou exercendo a função de liquidante até a ida de CLÁUDIO e VINÍCIUS para o Uruguai; Que o colaborador passou a ficar responsável pela administração do caixa das salas comerciais alugadas para operacionalizar a liquidação do câmbio paralelo; Que a função era de contabilizar o dinheiro de entrada e a saída; Que as salas serviam de custódia de dinheiro e entrega e resgate de dinheiro para os clientes; Que o colaborador tinha relação com os liquidantes dos clientes que iam entregar ou receber dinheiro; Que passou a exercer essa função a partir de 2003 até 2017; Que todas as movimentações financeiras realizadas nas salas comerciais do grupo eram informadas ao CLÁUDIO e VINÍCIUS no Uruguai; Que a comunicação entre eles eram feitas por PIDGIN (dumbo2014@gmail.com) e SKYPE (dumbo1003; Que o e-mail do colaborador era orelha37@hotmail.com; Que as salas comerciais em que o colaborador trabalhou foi Av. Rio Branco 26, Sobreloja, sala 09, Centro/RJ (2016), Rua São José, 40, sala 24, Centro/RJ (2014 e 2017), Avenida Presidente Wilson, 231, sala 904, Centro/RJ (2016/2017); Praia de Botafogo, 300, não se recordando o número da sala (2012); Que sempre teve a rotatividade de salas por volta de 01 ano, pois não queriam chamar a atenção; Que se recorda de existir registro de entrada nos edifícios da Presidente Wilson e na Praia de Botafogo; Que ao menos nesses lugares para o cliente subir tinham que se registrar na portaria; Que se recorda ainda de ter trabalhado no Prédio Mourisco na Praia de Botafogo; Que também trabalharam na Torre do Rio Sul, localizado em Botafogo; Que existiam outras caixas liquidantes no Rio de Janeiro; Que se recorda da sala do Carlos; Que sua sala era identificada como C/ORELHA e C/DUMBO cadastrada no sistema ST; Que a sistemática era a seguinte: CLÁUDIO, VINÍCIUS ou outro funcionário do Uruguai passavam o nome, apelido ou senha para o colaborador informando que essa pessoa iria pegar ou entregar dinheiro na referida sala e dessa forma eram identificados os liquidantes; (...)”
	Em 16/12/2016, “BIROBIRO” realiza nova transferência bancária em conta no exterior indicada por “MOLLEJA”, no valor de USD 235,849.00 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove dólares), compensando o débito que o doleiro possuía no banco paralelo nesse mesmo valor. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
	Por sua vez, o extrato ST de WU SHENG (“MOLLEJA”) (DOC. N.º 08) registra o recebimento, 28/11/2016, de USD 25,407,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sete dólares) (transferido por “BIROBIRO”) e, em 16/12/2016, mais uma transferência de USD 235,849.00 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove dólares) (transferido por “BIROBIRO”), valores estes que foram acrescidos ao débito que WU SHENG (“MOLLEJA”) possuía com o banco paralelo:
	O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio determinante de ALESSANDRO LABER (“BIROBIRO”), o qual depositou a quantia total de USD 261,256.00 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis dólares).
	No que se refere à transferência de USD 25,407,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sete dólares), comprovou-se o recebimento da quantia equivalente no Brasil, no valor total de R$ 83.843,10 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais).
	Quanto à transferência de USD 235,849.00 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove dólares), o valor é compensado da quantia que o doleiro devia ao banco paralelo.
	8.1– RELATÓRIO DO COAF
	8.2 – MATERIAL OBTIDO A PARTIR DA QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO
	a) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”)
	b) Operações com NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (“NEI”)
	c) Operações com PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO (“ASADO”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, JORGE DAVIES e RAUL DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 01/08/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 30.000,00 (trinta mil dólares) , com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 29: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (CARLÃO), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e VANDER BERMANN VIANNA de modo consciente e voluntário, em 04/01/2016, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares) , com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 31: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, JORGE DAVIES e RAUL DAVIES (GILO) de modo consciente e voluntário, em 25/07/2013, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 33: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON (BENEDITA) de modo consciente e voluntário, em 14/08/2015, em 1 oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 35: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	12 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR ROBERTO E MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”)
	a) Operações com ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (“PORTU.2”), de modo consciente e voluntário, em 18/06/2014, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 87,974.00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 37:Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	b) Operações com CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), de modo consciente e voluntário, em 17/01/2014 e 28/04/2014, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1,099.950,00 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos e cinquenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 39: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	c) Operações com CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDINE SPIERO (“CABRAL”), de modo consciente e voluntário, em 17/12/2013 e 26/11/2014, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 900,000.00 (novecentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 41: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	d) Operações com ALESSANDRO LABER (“LECOLECO”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ROBERTO RZEZINSKI e MARCELO RZEZINSKI (“PEDRA”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (“LECOLECO”), de modo consciente e voluntário, em 11/12/2013, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 43: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	12.2 – UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA Pidgin PARA TROCA DE MENSAGENS CRIPTOGRAFADAS
	Em sua colaboração premiada, CLAUDIO BARBOZA esclareceu que se comunicava com os “irmãos Rzezinski” por meio de diversos programas de troca de mensagens instantâneas, dentre os quais o PIDGIN:
	“(…) Que o colaborador se comunicava com os irmãos REZINSKI por meio de MSN, Skype e Pidgin; Que se compromete a tentar recuperar os dados do Pidgin de ROBERTO; (…)”
	Por meio de petição complementar, o colaborador informou que o contato via PIDGIN era feito pelo e-mail microfonealto@gmail.com, o que foi confirmado pelo o acesso aos dados telemático do e-mail em questão.
	Dentre os registros de contatos estabelecidos com outros usuários do programa PIDGIN que foram localizados na caixa de entrada do e-mail microfonealto@gmail.com importante destacar as conversas com “Murdock” (cadogan1900@gmail.com), “Qualhada” (hydepark1900@gmail.com), “Roger” (rokebalboa2012@gmail.com), “Carmem Shu” (chianti2014@gmail.com), pois se referem a funcionários de JUCA e TONY.
	Com efeito, veja-se, exemplificativamente, a conversa entre “CURIÓ”, que se utilizava do e-mail tucanas1977@gmail.com, e “MURDOCK”:
	(10:05:16 AM) Curio - Tucanas: oiiie
	(10:05:20 AM) Private conversation with tucanas1977@gmail.com/pidginABF3D22B started. Your client is not logging this conversation.
	(10:05:24 AM) Murdock: oi bom dia
	(10:05:27 AM) Murdock: tudo bem ?
	(10:05:40 AM) Curio - Tucanas: tudo .. vou te passar uma plan grande vai fazendo o que der
	(10:05:45 AM) Curio - Tucanas: vou preparar
	(10:06:09 AM) Murdock: ok, mas hj e sexta
	(10:06:14 AM) Murdock: por isso pedi vc mandar antes
	(10:06:17 AM) Murdock: me manda e vemos
	(10:12:51 AM) Murdock: 001-RJ
	A partir do acesso ao e-mail microfonealto@gmail.com também localizou-se mensagem eletrônica enviada pelo Google, em 24 de Junho de 2013, alertando sobre um login efetuado na aludida conta na aludida data, em Miami, o que foi considerado suspeito (DOC N.º 67):
	De acordo com o registro de entrada e saída do Brasil no ano de 2013, verifica-se que ROBERTO RZEZINSKI saiu do país em 20 de junho de 2013 e retornou em 26 de junho de 2013, ou seja, são sólidos os indícios de que na data de 24 de junho de 2013 o denunciado tenha feito o login em sua conta microfonealto@gmail.com no exterior para tratar de alguma operação com JUCA e TONY:
	12.3 – RELATÓRIO DO COAF
	12.4 – MATERIAL OBTIDO NA QUEBRA TELEMÁTICA
	12.5 – MATERIAL OBTIDO NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E O VÍNCULO COM DARIO MESSER
	13 – DAS OPERAÇÕES DE DÓLAR-CABO PROMOVIDAS POR RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”)
	a) Operações com CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (“SEACANAL”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 01/11/2012, 06/06/2014, 11/07/2014 e 13/08/2014, em 04 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 640,828.00 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e oito dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 45: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

	b) Operações com CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (“MERI2”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 47: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

	Nas telas extraídas do sistema Bankdrop, em que são registradas as operações no exterior, é possível constatar que, em 27/05/2014, os doleiros CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (“MERI2”) fizeram 01 (uma) transferência bancária de USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove dólares) para conta indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) no banco HONG KONG AND SHANGAI BANKING CORP, em nome de HARRY CHAN & CO. LTD:
	Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 27/05/2014, RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove dólares), mediante 01 (uma) transferência bancária, bem como ocultaram e dissimularam a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
	c) Operações com RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (“GILÓ”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”) de modo consciente e voluntário, em 27/05/2014, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 32,159.00 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 49: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

	Nas telas extraídas do sistema Bankdrop, em que são registradas as operações no exterior, é possível constatar que, em 09/11/2012, os doleiros RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”) fizeram 01 (uma) transferência bancária de USD 59,600.00 (cinquenta e nove mil e seiscentos dólares) para conta indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) no banco STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED, em nome de HARRY CHAN & CO. LTD:
	Por todo o exposto, não há dúvidas de que, em 09/11/2012, RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”) promoveram, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (“GILÓ”), a saída para o exterior, sem autorização legal, de USD 59,600.00 (cinquenta e nove mil e seiscentos dólares), mediante 01 (uma) transferência bancária, bem como ocultaram e dissimularam a origem, localização, disposição de valores provenientes de infração penal, estando assim todos incursos no crime de evasão de divisas tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86, e no crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.
	d) Operações com CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”)
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”), de modo consciente e voluntário, em 22/03/2013 e 15/04/2013, em 02 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 285,000.00 (duzentos e oitenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 51: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Essas transferências foram custeadas pelo registro do correspondente saldo no Brasil para “PAPAIA” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. N.º 08): em 22/03/2013, CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”) mantinha um débito de USD 135,000.00 (cento e trinta e cinco mil dólares) com o banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. Neste dia, CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”) realiza a transferência bancária do aludido valor no exterior em conta indicada por RAUL ALBERTO PEGAZZANO, FRANCISCO MELGAR e JUAN LUIS BITLLONCH (“JL”).
	Assim, “PAPAIA” abate totalmente seu débito:
	Oportuno destacar que o débito USD 135,000.00 (cento e trinta e cinco mil dólares) que “PAPAIA” possuía em 22/03/2013 era originário de duas operações de compra de dólares feita pelo banco no dia 20/03/2013 nos valores de USD 100,000.00 (cem mil dólares) e USD 35,000.00 (trinta e cinco mil dólares), que geraram créditos em reais para o doleiro no montante de R$ 272.700,00 (duzentos e setenta e dois mil e setecentos reais). O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. N.º 08):
	A liquidação do valor de R$ 272.700,00 (duzentos e setenta e dois mil e setecentos reais) ocorreu em 25/03/2013 com recursos que se encontravam na TRANS-EXPERT (“CUSEXPEINS”):
	O efetivo recebimento de recursos no exterior foi viabilizado pelo auxílio determinante de CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (“PAPAIA”), o qual depositou a quantia total de USD 285,000.00 (duzentos e oitenta e cinco mil dólares) e recebeu montante em reais no Brasil.
	No que se refere à transferência de USD 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares), em 15/04/2013, comprovou-se o recebimento da quantia equivalente no Brasil, no valor de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), em operações ocorridas nos dias 18/04/2013 e 22/04/2013.
	Quanto à transferência de USD 135,000.00 (cento e trinta e cinco mil dólares), em 22/03/2013, o valor é compensado da quantia que o doleiro devia ao banco paralelo em virtude da compra de dólares feita no dia 20/03/2013 nos valores de USD 100,000.00 (cem mil dólares) e USD 35,000.00 (trinta e cinco mil dólares).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF), de modo consciente e voluntário, em 27/01/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 21/07/2016, 11/11/2016 e 19/12/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em 6 (seis) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 855.500,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 53: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RENATO E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 242.900,00 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 55: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN (KALUF), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER E HENRI JOSEPH TABET (“FOFINHO”), de modo consciente e voluntário, em 16/12/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 86.325,00 (oitenta e seis mil trezentos e vinte e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 57: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA/ PAULO CHINA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO), de modo consciente e voluntário, em 25/07/2016, 11/08/2016, 06/12/2016 e 16/12/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em sete oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.931.155,00 (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e cinquenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 59: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY (LEONCIO) de modo consciente e voluntário, em 10/12/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 140.285,24,(cento e quarenta mil duzentos e oitenta e cinco dólares e vinte e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 61: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG, vulgo MOLLEJA ou MOLLEJAPEN ou PAULO CHINA, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e OSWALDO PRADO SANCHES, de modo consciente e voluntário, em seis oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 730.023,91 (SETECENTOS E TRINTA MIL, VINTE E TRÊS DÓLARES E NOVENTA E UM CENTAVOS), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 63: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET (FOFINHO), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), de modo consciente e voluntário, em 13/07/2015, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a 30.000,00 (trinta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 65: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 27/06/2012, 28/06/2012 e 23/07/2013, em 03 (três) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 99.552,00 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 67: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA KAYREH SKINAZI (PANCHO) de modo consciente e voluntário, em 07/11/2016, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 34.000,00 (trinta e quatro mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos nº 69: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA (KALUF) de modo consciente e voluntário, em 11/04/2013 e 02/03/2015, em 02 (duas) oportunidades, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 99.915,20 (noventa e nove mil, novecentos e quinze dólares e vinte centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 71: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL e JORGE DAVIES (CODINOME GILO), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 67.581,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 73: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO E MARCELO CHEBAR (CODINOME CURIÓ), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 330.038,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL E TRINTA E OITO DÓLARES), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 75: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDINE SPIERO (CPF: 696.475.008-82), de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 77: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e OSWALDO PRADO SANCHES, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 143.000,00 (cento e quarenta e três mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 79: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER, vulgo BIROBIRO, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 65.000,00 (sessenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 81: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado HENRI JOSEPH TABET, vulgo FOFINHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ, vulgo AMÉMSERAF, de modo consciente e voluntário tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100.000,00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 83: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (LIFE1), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 16/06/2011, 17/06/2011 e 09/08/2011, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 278.227,70, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 85: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB DAS CHAGAS MOURA (F/LM) de modo consciente e voluntário, em 20/07/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 87: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e FLAVIO DIB (F/ADVA, F/GG, F/LM) de modo consciente e voluntário, em 02/10/2013, 04/07/2013, 23/07/2013 e 18/11/2013, em 4 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 695.000,00, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 89: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO (WAVE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 23/07/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 27.000,00 (vinte e sete mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 91: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA / BIROPA) , com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e LINO MAZZA FILHO (WAVE) de modo consciente e voluntário, em 24/09/2015, 16/12/2015, 24/08/2016 e 05/05/2016, em 4 (quatro) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 212.000,00 (duzentos e doze mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 93: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado LINO MAZZA FILHO, com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN de modo consciente e voluntário, em 30/03/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 149.035,00, com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 95: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e LINO MAZZA FILHO (WAVE) de modo consciente e voluntário, em 20/07/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 70.000,00 (setenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 97: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	No mesmo período, quando consumados os delitos antecedentes de corrupção e contra o sistema financeiro nacional, CARLOS ALBERTO BRAGA DE CASTRO, gerente de tesouraria da empresa TRANS-EXPERT VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S/A, de modo consciente e voluntário, por intermédio dos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET, de forma habitual e por intermédio de organização criminosa, tendo o propósito de distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados de sua origem ilícita, ocultou, movimentou e dissimulou a origem, a natureza, a disposição, e a propriedade de pelo menos R$ 972.680.859,28, por 5.298 vezes, em continuidade (Conjunto de Fatos 99: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR (JUBRA) e AFONSO FÁBIO BARBOSA FERNANDES (falcão), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO e SUZANA MARCON (ASADO) de modo consciente e voluntário, em 31/03/2011, em 01 (uma) oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 23.473,00 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 101: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 21/11/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 103: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CHAAYA MOGHRABI (MONZA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 07/02/2012, 13/01/2014 e 27/03/2014, em três oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 148.028,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e oito dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 105: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (MAGALI), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (vulgos CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em 10/02/2009 e 10/08/2010, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 552.050,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e cinquenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 107: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (MAGALI), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, de modo consciente e voluntário, em 18/07/2012, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 201.089,00 (duzentos e um mil e oitenta e nove dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 109: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), RAUL FERNANDO DAVIES, JORGE DAVIES, CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, e de modo consciente e voluntário, em 27/04/2012 e 14/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 111.900,54 (cento e onze mil e novecentos dólares e cinquenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 111: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RONY HAMOUI (JACINTO), com auxílio de BETINA CALICHMAN (vulga MAGALI), OSWALDO PRADO SANCHES (BARBEAR), CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER, e de modo consciente e voluntário, em 26/08/2013, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 113: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) de modo consciente e voluntário, em 18/11/2016 e 09/12/2016, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 906,735,71 (novecentos e seis mil, setecentos e trinta e cinco dólares e setenta e um cêntimos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 117: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN , com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU) de modo consciente e voluntário, em 22/03/2016 e 29/03/2016, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 171,575.00 (cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 121: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIRO-BIRO/BIRUSA), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN de modo consciente e voluntário, em 12/02/2015, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 500,000.00 (quinhentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 123: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e pessoa ainda não identificada em nome da ODEBRECHT (TUTA) de modo consciente e voluntário, em 14/11/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 313,397.00 (trezentos e treze mil, trezentos e noventa e sete dólares e quarenta), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 125: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO e DARIO MESSER (CAGARRAS) de modo consciente e voluntário, em 28/08/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 600,000.00 (seiscentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 127: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RICHARD DE MOL VAN OTTERLOO (XOU), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em 17/02/2012, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 224,000.00 (duzentos e vinte e quatro mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 129: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (AMÉM/AMEMARIAD/AMEMMENGO) de modo consciente e voluntário, em 02/09/2014 e 20/08/2012, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 480,663.10 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e três dólares e dez cêntimos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 131: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLÁUDIO SÁ GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) de modo consciente e voluntário, em 28/04/2015 e 29/04/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 322,000.00 (trezentos e vinte e dois mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 133: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PATRÍCIA MATALON, MARCO ERNEST MATALON, ERNESTO MATALON e BELLA SKINAZI (PANCHO/LOMO/BENEDITA/TRICOLOR) de modo consciente e voluntário, em 09/03/2015, em 1 (uma) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100,000.00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 135: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e MARCELO CHEBAR e RENATO CHEBAR (CURIÓ) de modo consciente e voluntário, em 11/11/2014, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 100,000.00 (cem mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 137: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e HENRIQUE CHUEKE (KALUF) de modo consciente e voluntário, em 21/06/2016, em 1 (uma) oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 120,000.00 (cento e vinte mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 139: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado MARCO ANTÔNIO CURSINI (MASITA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA e RENÊ MAURÍCIO LOEB (NEI) de modo consciente e voluntário, em 19/05/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 30,000.00 (trinta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 141: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIRO BIRO), com o auxílio de EDWARD GAEDE PENN, de modo consciente e voluntário, em 11/04/2016, 06/05/2016, 14/06/2016 e 26/09/2016, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, em 4 (quatro) oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 223,840.00 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 143: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, a denunciada CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e dos irmãos MARCELO e RENATO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 10/11/2014 e 24/11/2014, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 450,000.00 (quatrocentos e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 145: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL DAVIES e JORGE DAVIES (GILÓ) de modo consciente e voluntário, em 23/07/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 50,000.00 (cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de Fatos 147: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDINE SPIERO (CABRAL), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ÁLVARO GALLIEZ NOVIS (LUXO) de modo consciente e voluntário, em 28/03/2013, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 80,548.62 (oitenta mil, quinhentos e quarenta e oito dólares e sessenta e dois centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 149: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA / LECOLECO), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, EDWARD GAED PENN e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 03/12/2013, 23/01/2014, 17/09/2015, 01/10/2015 e 10/12/2015, em 05 (cinco) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 373.100,44 (trezentos e setenta e três mil e cem dólares, e quarenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 151: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado SÉRGIO MIZRAHY (MIZHA), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 05/09/2011 e 01/02/2013, em 03 (três) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 163.720,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e vinte dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 153: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados SÉRGIO CABRAL, RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLÁUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) de modo consciente e voluntário, em 17/09/2013, em 01 (uma) oportunidade distinta, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 143.218,96 (cento e quarenta e três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 155: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ALESSANDRO LABER (BIROBIRO/BIROPA), de modo consciente e voluntário, em 06/04/2015 e 08/04/2015, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 448.567,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 157: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA) de modo consciente e voluntário, em 06/07/2015 e 30/09/2015, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 142.980,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 159: Lavagem de Ativos – Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE) de modo consciente e voluntário, em 27/04/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 161: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 01/02/2011 e 15/03/2012, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 2.207.675,00 (dois milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e cinco dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 163: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO) de modo consciente e voluntário, em 09/03/2012, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 48.613,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e treze dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 165: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI), de modo consciente e voluntário, em 14/02/2008, 15/05/2008, 02/06/2008 e 23/06/2008, em quatro oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 229.440,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 167: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CLAUDIO SA GARCIA DE FREITAS (PAPAIA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e NEI SEDA E RENE MAURÍCIO LOEB (NEI) de modo consciente e voluntário, em 21/02/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 17.900,00 (dezessete mil e novecentos dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 169: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO, PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO (ASADO), de modo consciente e voluntário, em 29/08/2013, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 61.983,00 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e três dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 171: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), de modo consciente e voluntário, em 14/04/2011, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 173: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e RAUL FERNANDO DAVIES E JORGE DAVIES (GILO), de modo consciente e voluntário, em 11/08/2011, 18/08/2011 e 23/03/2012, em quatro oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD USD 305.000,00 (trezentos e cinco mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 175: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJAPEN), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e AUGUSTO RANGEL LARRABURE E BRUNO FARINA (BOXE), de modo consciente e voluntário, em 29/09/2016 e 21/11/2016, em duas oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 162.947,33 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete dólares e trinta e três centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 177: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado ALESSANDRO LABER (BIRUSA), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO e JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 25/02/2016, em uma oportunidade, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 179: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR (CURIÓ), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 10/06/2011, em uma oportunidades, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 181: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado WU YU SHENG (MOLLEJA/MOLLEJAPEN), com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER e CAMILO DE LELIS ASSUNÇÃO E JOSÉ CARLOS MAIA SALIBA (SALIBA) de modo consciente e voluntário, em 16/11/2016, 21/11/2016, 24/11/2016, 29/11/2016, 02/12/2016, em cinco oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD 1.126.933,64 (um milhão, cento e vinte e seis mil, novecentos e trinta e três dólares e sessenta e quatro centavos), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos. (Conjunto de fatos 183: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
	Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa, corrupção e contra o sistema financeiro nacional, o denunciado CHAAYA MOGHRABI , com auxílio de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, DARIO MESSER, RAUL FERNANDO DAVIES e JORGE DAVIES de modo consciente e voluntário, em 04/07/2011, 31/08/2011, 24/11/2011, 22/12/2011, 27/02/2013, 10/07/2013, 17/07/2013, 24/07/2013 e 14/08/2013, em 14 (quatorze) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de quantia em real correspondente a USD USD 2.770.834,00 (dois milhões setecentos e setenta mil oitocentos e trinta e quatro dólares), com a movimentação de recursos em espécie no Brasil, por intermédio de serviços de doleiros, relacionados aos valores que se pretendia remeter de maneira ilícita para o exterior, bem como apresentando motivos fictícios para a remessa de recursos para o exterior, estando todos incursos no delito de lavagem de ativos (Conjunto de fatos 186: Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).
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