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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL  
 
 
 
 
 

 

 

Apresento o relatório complementar do inquérito policial n.º 

286/2016-DPF/CAS/SP (Autos n.º 0005817-82.2016.403.6105), remetendo aos relatórios 

parcial e final do mesmo inquérito. 

1. O conteúdo deste relatório 

Na segunda fase das investigações da Operação Rosa dos Ventos foram 

encontradas provas que confirmaram a prática de crimes praticados pelos membros da 

organização criminosa que ainda não estavam suficientemente claros para merecer tópicos no 

relatório parcial do inquérito policial. Deixamos de incluí-los no relatório final em razão do 

exíguo prazo para sua apresentação ao Juízo, tendo em vista a decretação da prisão preventiva 

de alguns investigados, e também por questão de organização, que recomendava manter no 

relatório final apenas os fatos que foram objeto do relatório parcial. 

Este relatório, portanto, contém fatos que não foram abordados nos 

relatórios parcial1 e final2 do inquérito policial, aos quais nos remetemos, sobretudo ao item 1 

e seus subitens do relatório final, onde narramos como as investigações se iniciaram e se 

desenvolveram. 

Passemos então a tratar de tais fatos. 

2. Novos crimes envolvendo Miceno Rossi Neto 

2.1. Offshore não declarada - The Chamber 

No escritório de Marco Antônio Ruzene foram encontrados vários 

documentos da empresa The Chamber CV, sediada na Holanda, dentre eles um certificado 

que mostra que a empresa pertence a Miceno Rossi Neto, como se vê abaixo: 

                                                 
1 Relatório Eletrônico - Parcial.pdf 
2 Relatório Eletrônico - Final.pdf 
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Item 12.33 do Relatório de Análise de Material Apreendido 04-RDV4 

 

No momento em que Marco Antônio Ruzene foi interrogado a 

análise do material apreendido em seu escritório ainda não havia sido concluída, por isso ele 

não foi indagado sobre tal documento. 

Miceno Rossi Neto não declarou a propriedade desta empresa em 

seu imposto de renda5, o que indica que ela é mais uma dentre tantas offshores usadas no 

esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 

Seria importante ouvir Marco Antônio Ruzene sobre tal fato, já que 

Miceno manifestou seu interesse em permanecer calado. 

2.2. Offshore não declarada - Merren Investments Ltd. 

No escritório de Ruzene também foram apreendidos vários 

documentos referentes à offshore Merren Investments Ltd, sediada nas Ilhas Virgens 

Britânicas. 

                                                 
3 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 12.3.pdf 
4 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
5 Receita Federal\Dossiês\PF\Miceno Rossi Neto.pdf 
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No item 9.136 do relatório de análise 04-RDV7 foram relacionados 

documentos do banco Barclays. Há um formulário de abertura de conta em nome da Merren 

Investments no qual assina como diretor da empresa Eduardo de Oliveira Rossi, filho 

de Miceno. Junto ao documento foi encontrado um contrato cujo objeto é uma “Standby 

Letter Of Credit” em nome de Wandik Vicente Rodrigues, que valeria dois bilhões e 

quinhentos milhões de euros, e uma procuração pela qual Wandik dá poderes para Ruzene 

para receber e operar fundos de investimentos da conta bancária nº 5005.3803-01-01 do 

Standard Chartered Bank, sediado em Londres. 

No item 14.38 do mesmo relatório foi relacionada cópia do certificado 

de constituição da Merren. Em anexo, há cópia de documento que mostra que no dia 

21/03/2016 foram transferidas 50.000 cotas da empresa para “Eduardo Rossi de 

Oliveira”. As cotas pertenciam à empresa Corporate Management Nominees Inc. 

No item 17.5 foram relacionados dois compromissos de fiel depositário 

nos quais constam como depositante a Merren, representada por Eduardo de Oliveira 

Rossi, e fiel depositária a Interinvest Trading Importação e Exportação Ltda, 

representada pelo sócio-diretor Daniel Guastaferro Junior, CPF 768.953.868-15. Ambos 

foram assinados em 08/05/2017. Como observou o policial federal que analisou os 

documentos, assinam como testemunha de ambos Graziela Savina Cipriano Fiorese e 

Luciane Alves Juvenal Queiroz, ambas funcionárias de Miceno Rossi Neto, como se 

vê abaixo: 

 
Item 17.59 do Relatório de Análise de Material Apreendido 04-RDV10 

                                                 
6 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 9.13.pdf 
7 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
8 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 14.3.pdf 
9 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 17.5.pdf 
10 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
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Na sede da empresa Sul Participações foi apreendido o contrato pelo 

qual a empresa Corporate Management Nominees Inc. transferiu à Eduardo de 

Oliveira Rossi a empresa Merren Investments.11 Também foram encontrados um 

documento pelo qual a Corpag Management nomeia Eduardo Rossi diretor da 

Merren12 e um documento de constituição da Merren.13 Miceno Rossi Neto não declarou 

a empresa em seu imposto de renda14. 

Os investigados não foram inquiridos sobre tais fatos porque na ocasião 

de seus interrogatórios a análise do material ainda não havia sido concluída. Assim, sugerimos 

que sejam ouvidos sobre os fatos Marco Antônio Ruzene, Wandik Vicente Rodrigues 

e Eduardo de Oliveira Rossi e, eventualmente, Daniel Guastaferro Junior, Graziela 

Savina Cipriano Fiorese e Luciane Alves Juvenal Queiroz. 

2.3. Empresa em nome de laranjas - Dismax Distribuidora de Combustíveis 

Na residência de Vuk Vanderlei Ilic foi apreendida uma planilha 

intitulada “Empreendimentos MRN 2008” onde estão relacionadas suas empresas ostensivas e 

também as que estão abertas em nome de laranjas, dentre elas a Dismax Distribuidora de 

Combustíveis15 e a 7º Eixo Transportes16, como se vê abaixo: 

 

                                                 
11 Material Apreendido\Eq. 01B - Sul Participações\Item 2.1.pdf 
12 Material Apreendido\Eq. 01B - Sul Participações\Item 2.2.pdf 
13 Material Apreendido\Eq. 01B - Sul Participações\Item 2.3.pdf 
14 Receita Federal\Dossiês\PF\Miceno Rossi Neto.pdf 
15 Juntas Comerciais\Dismax Distribuidora e Armazenadora de Combustíveis Ltda. - completa.pdf 
16 Juntas Comerciais\7º Eixo Transportes Ltda.pdf 
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Item 5.717 do Relatório de Análise de Material Apreendido 19-RDV18 

 
Como se vê, embora tais empresas estejam em nome de terceiros, foram 

relacionadas entre os empreendimentos de Miceno. 

De fato, Frederico Luís Penteado Bisco disse em seu depoimento 

que a Dismax Distribuidora foi aberta por ele e por seu tio, João Batista Bisco, e que 

posteriormente a venderam a Miceno.19 André Luís de Souza, suposto sócio da empresa, 

confessou que ingressou no quadro societário da Hedic Distribuidora, outra empresa de 

fachada, a pedido de Miceno Rossi Neto, de quem era empregado. Em seu depoimento 

disse também que Miceno usou várias empresas em nome de laranjas20. Não foi, no entanto, 

indagado sobre a Dismax porque o nome da empresa ainda não tinha surgido nas 

investigações. 

A Dismax Distribuidora também foi usada no esquema de lavagem 

de dinheiro envolvendo a Capital Brasil Transportes, objeto do item 2.1.10 do relatório 

final do inquérito21. Na residência de Áureo Demétrio da Costa Júnior foram 

apreendidos contratos de mútuo envolvendo a Dismax, a Capital Brasil e seus respectivos 

sócios e representantes22. 

                                                 
17 Material Apreendido\Eq. 19 - Vuk Wanderley Ilic\Item 5.7.pdf 
18 Material Apreendido\Eq. 19 - Vuk Wanderley Ilic\RAM - 19.pdf 
19 Depoimentos\Frederico Luis Penteado Bisco.pdf 
20 Depoimentos\André Luís de Souza.pdf 
21 Relatório Eletrônico - Final.pdf (páginas 46 e seguintes) 
22 Material Apreendido\Eq. 23 - Áureo Demétrio C. Jr\Item 03.pdf 
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Abaixo trecho do relatório de análise de material apreendido 23-RDV23: 

 
 

A Dismax Distribuidora não possui dívida ativa junto à União24. 

André Luís de Souza e Áureo Demétrio da Costa Júnior não 

foram ouvidos sobre a Dismax e, eventualmente, podem ser reinquiridos especificamente 

sobre tal fato.  

                                                 
23 Material Apreendido\Eq. 23 - Áureo Demétrio C. Jr\RAM - 23.pdf 
24 PFN\Total por empresa - Plenus\Dismax.pdf 

PFN\Total por empresa - SIDA\Dismax.pdf 
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2.4. Empresa em nome de laranjas - Silu Representações Comerciais 

Com relação à 7º Eixo Transportes, também arrolada entre os 

“empreendimentos” de Miceno Rossi Neto (MRN) como vimos no item anterior, ela foi 

mencionada nos autos circunstanciados n.º 06-RDV25, 08-RDV26 e 09-RDV27, mas com o nome 

de Silu Representações Comerciais, denominação que a empresa passou a adotar a 

partir de 20/07/2012, como mostra sua ficha cadastral na JUCESP.28 

No diálogo interceptado no dia 16/11/2016 às 16:14:47h29, Áureo 

Demétrio da Costa Junior, “laranja” da Capital Brasil e gerente de Miceno, e André 

Aparecido Delmonde, “laranja” da 7º Eixo/Silu, discutem um processo em andamento 

envolvendo o nome deste último. 

Também foram interceptados vários e-mails endereçados a Graziela 

Fiorese, secretária de Miceno, com boletos para pagamento de despesas da Silu, a exemplo 

do e-mail interceptado no dia 08/11/2016 às 08:48h30. 

No auto circunstanciado 06-RDV, o policial federal que o subscreveu 

observou que o telefone cadastrado na Receita Federal como sendo da 7º Eixo/Silu está 

registrado em nome da Sul Participações31. 

No curso das investigações foi interceptado um e-mail que André 

Aparecido Delmonde enviou para Graziela Fiorese no dia 22/11/2016 às 07:43h 

cobrando uma despesa de R$ 56,4032. 

A dívida ativa da Silu Representações Comerciais junto à União 

é de R$ 345.716,6433. 

Áureo Demétrio da Costa Junior e André Aparecido 

Delmonde não foram ouvidos sobre tal fato. Eventualmente, ambos podem ser intimados a 

prestar os devidos esclarecimentos. 

                                                 
25 Autos Circunstanciados\Auto 06\Auto Circ. 06-NOV.pdf 
26 Autos Circunstanciados\Auto 08\Auto Circ. 08-NOV.pdf 
27 Autos Circunstanciados\Auto 09\Auto Circ. 09-NOV.pdf 
28 Juntas Comerciais\7º Eixo Transportes Ltda.pdf 
29 Audios-Transcricoes\Transcricoes\CHAMADA_20961142.html 
30 Autos Circunstanciados\Auto 08\Emails\Boleto Silu (7º Eixo Transportadora).pdf 

Autos Circunstanciados\Auto 08\Emails\Boleto Silu (7º Eixo Transportadora) anexo.pdf 
31 Autos Circunstanciados\Auto 06\Auto Circ. 06-NOV.pdf (página 50) 
32 Autos Circunstanciados\Auto 09\Emails\Conta de André Delmonde.pdf 
33 PFN\Total por empresa - Plenus\7 Eixo.pdf 

PFN\Total por empresa - SIDA\7 Eixo.pdf 
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2.5. Empresa em nome de laranjas e de offshore - Voar Participações 

Questionado sobre as offshores de Miceno, Marco Antônio Ruzene 

respondeu o que se segue:34 

Há uma offshore de MICENO que não consta da relação acima (do corpo do 

interrogatório) e se chama VICTORY, a qual soube de sua existência quando de 

um questionamento no plano de repatriação dele, procedimento esse no qual o 

interrogado atuou prestando serviços. MICENO não conseguiu fazer a repatriação 

por expressa previsão de impedimento de condenação anterior. Pelo que tem 

conhecimento, essa offshore de MICENO chamada VICTORY teria sido a que foi 

multada por um Banco Suíço, por conta de resgates antecipados de aplicações 

que possuía naquele país. Portanto, a VICTORY é dele. Portanto, houve uma 

multa fixada por um banco Suiço contra uma offshore de MICENO, mas o 

interrogado não tem certeza de é a mesma tal VICTORY. Pelo que o interrogado 

tem conhecimento, ele encerrou aquela aplicação externa. Pelo que o interrogado 

tem conhecimento, MICENO não teria mais dinheiro fora do país. 

A Victory é sócia da Voar Participações, como se vê abaixo: 

Sócios 

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social 
% 

Data 
inclusão 

Data 
exclusão 

JOAO FARIA DA SILVA 095.027.428-34 ADMINISTRADOR 0,00 07/11/2014 00/00/0000 
MARCOS ANTONIO LAURIA 589.327.396-68 ADMINISTRADOR 0,00 07/11/2014 00/00/0000 
JODIL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 06.197.922/0001-17 SOCIO 40,00 07/11/2014 00/00/0000 
VICTORY LTD. 21.311.180/0001-00 SOCIO PJ DOMICILIO EXTERIOR 60,00 07/11/2014 00/00/0000 

 
O empresário João Faria da Silva35, sócio da empresa Jodil 

Agropecuária e Participações Ltda, foi ouvido sobre os fatos e esclareceu o seguinte: 

(grifei) 

QUE, no ano de 2014, MICENO ROSSI NETO (...) lhe ofereceu 50% da aeronave 

Learjet 45, de prefixo PP-MMX, pelo valor de 2,5 milhões de dólares; QUE, em 

razão da necessidade de atender clientes, o depoente se interessou pelo negócio e 

propôs a MICENO que aceitasse um helicóptero HELIBRÁS, modelo Esquilo, 

Prefixo PR-SRC, que valia 1,5 milhões de dólares; QUE, ao final, acordaram que 

MICENO receberia o helicóptero pela transferência de 40% da propriedade da 

aeronave para o depoente; QUE, assim, para formalizar a sociedade da aeronave, 

fundaram a VOAR PARTICIPAÇÕES LTDA, cujos sócios são JODIL 

AGROPECUÁRIA e a VICTORY LTD EMPRESA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS; 

                                                 
34 Depoimentos\Marco Antonio Ruzene.pdf 
35 Depoimentos\João Faria da Silva.pdf 
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QUE, MICENO informou que iria se utilizar do nome da VICTORY, pois era uma 

das empresas dele; QUE, o representante desta empresa, segundo o contrato 

social, conforme cópia que apresenta, seria MARCOS ANTONIO LAURIA, que, na 

verdade, tratava-se do piloto da aeronave e funcionário de MICENO; QUE, o 

helicóptero foi entregue a MICENO por meio de um contrato de compra e venda, 

conforme cópia que apresenta, na qual verifica-se que a suposta compradora seria 

a empresa SKY FLIER PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por FÁBIO MENDES 

FRANÇA; QUE, não sabe qual a relação desta empresa com MICENO; QUE, em 

relação ao valor indicado no contrato, de R$ 2.320.000,00, que seria transferido 

por meio de uma TED, o depoente não se recorda se este foi pago, sendo certo, 

que, caso tenha recebido o valor, este foi devolvido a MICENO, uma vez que o que 

houve, na verdade, foi uma permuta pelos 40% da aeronave de MICENO e não 

uma venda, como já explicado; QUE, a empresa VOAR não tem sede própria ou 

empregados e era administrada exclusivamente por MICENO, com auxílio do 

piloto MARCOS ANTONIO LAURIA; QUE, quando o depoente necessitava se 

utilizar da aeronave, ligava para GRAZIELA FIOREZE, secretária de MICENO; 

QUE, o depoente arcava com 40% dos custos de manutenção e 100% do 

abastecimento quando se utilizava da aeronave; QUE, que nunca esteve com 

FÁBIO MENDES FRANÇA ou qualquer outra pessoa da SKY FLIER, sendo que 

todo o negócio foi tratado unicamente com MICENO ROSSI NETO; 

 
No relatório parcial do inquérito36 citamos um e-mail em que Vuk 

Wanderley Ilic enviou a Miceno com a relação de empresas que deveriam ser 

recadastradas no BACEN: “Kler, CB, D e V”37. Questionado sobre o teor da mensagem, Vuk 

afirmou que “V” é a empresa Victory, como se vê abaixo:38 

“‘CB’ de fato é a empresa CAPITAL BRASIL. A letra ‘D’ diz respeito à offshore 

DEPOTS. KLER é a KLER DO BRASIL e ‘V’ é uma tal de VICTORY. Na época o 

interrogado trabalhava com uma consultoria externa que cuidava da 

regularização e manutenção da regularização documentação junto ao Banco 

Central e certamente foi demandado por ela para fins de regularizar essas 

empresas, quando então o interrogado simplesmente retransmitiu essa demanda 

a MICENO.” 

 
Quando questionado sobre este mesmo e-mail, Ítalo Ângelo 

Martucci confirmou que “‘V’ diz respeito à empresa VICTORY” e disse que João Faria, que 

                                                 
36 Relatório Eletrônico.pdf 
37 Autos Circunstanciados\Auto 03\Emails\Vuk empresas.pdf 
38 Depoimentos\Vuk Wanderley Ilic.pdf 
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compõe o quadro societário da Voar Participações com a Victory, “não tem relação com 

Miceno”, “é uma pessoa que precisava de um avião, não tendo relação com os negócios objeto dos 

questionamentos acima” e, ao seu ver, “é um investidor que acabou ingressando nessa sociedade”. 

Na sede da empresa Sul Participações foi encontrado um saco 

plástico com documentos diversos, dentre os quais “Demonstrativos de despesas com aeronaves 

das empresas Voar Participações e Sul Participações”39. Os documentos representam despesas 

com tarifas de navegação aérea e compra de combustíveis para as aeronaves PP-MMX, da Voar 

Participações, e PR-MMR, da empresa Sul Participações. 

A empresa Victory Ltd. não foi declarada por Miceno em seu 

imposto de renda40 e constitui, juntamente com a Voar Participações, mais uma peça da 

engrenagem de lavagem de dinheiro montada por Miceno para blindar seu patrimônio de 

ações da Fazenda Pública e do Poder Judiciário. 

3. Novos crimes envolvendo Cláudia Martins Borba Rossi 

3.1. Pagamento de vantagens indevidas a um auditor-fiscal da Receita Federal 

No relatório parcial41 do inquérito mencionamos que: 

“no curso das investigações a empresa de Cláudia Martins Borba, uma das 

investigadas, foi alvo de fiscalização pela Receita Federal. Ao ter conhecimento 

disso, imediatamente telefonou a uma pessoa e pediu para destruir provas e, em 

seguida, noutro diálogo, a mesma pessoa confirma que efetivamente conseguiu 

destruí-las” (p. 167 e seguintes) 

O diálogo que mencionamos acima se deu no dia 24/11/2016 às 

12:06h. Cláudia foi avisada da fiscalização às 09:56h do mesmo dia42. Logo em seguida, 

telefonou para o Auditor Fiscal da Receita Federal Luiz Fernando Celani e deixou um 

recado na sua caixa postal perguntando sobre o que teria motivado a fiscalização, conforme 

constou no auto circunstanciado n.º 09.43  

2.15- 55(19)992210339 Claudia - November 
Data e hora/Duração: 24/11/2016 10:05:40 00:01:19 
Alvo/Interlocutor: 55(19)992210339 

                                                 
39 Material Apreendido\Eq. 01A - Sul Participações\Item 14.1.pdf 
40 Receita Federal\Dossiês\PF\Miceno Rossi Neto.pdf 
41 Relatório Eletrônico - Parcial.pdf 
42 Audios-Transcricoes\Transcricoes\CHAMADA_20978845.html 
43 Autos Circunstanciados\Auto 09\Auto Circ. 09-NOV.pdf 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINAS 
Rua Dr. Antônio Álvares Lobo, 620 – Botafogo – Campinas/SP – CEP 13020-110 – Telefone: (19) 3345-2200 

 

12 
 

Comentário: @@@ Cláudia deixa recado Solani (??) quer saber a respeito da 
fiscalização da Receita 
Transcrição 

Recado de Cláudia na caixa de mensagem do número 19-98128-2353: 
"Oi Celani, bom dia, tudo bem? é, tô te ligano porque veio um pessoal aqui fazer 
uma fiscalização... e... eu acho que é uma fiscalização assim tão comum igual 
você vê e pedir documento... uma coisa assim, sabe, chegou e eu não tô no 
escritório... já chegou com caixa já não sei o quê... então assim queria saber assim 
se tem algum problema ou se teve alguma acusação contra minha pessoa ou 
alguma coisa assim..." 
Linha celular (19-98128-2353) em nome de LUIZ FERNANDO CELANI (CPF 
583.267.236-49), Auditor-Fiscal da Receita Federal (fonte ) 
Comentário do Analista: Após ter sido avisada da fiscalização da Receita 
Federal em sua empresa (Triumph), Cláudia liga para o celular (19)98128-2353 
e deixa um recado onde solicita informações a respeito da fiscalização realizada 
na sua empresa; a linha celular para a qual Cláudia ligou está cadastrada em 
nome de Luiz Fernando Celani, que de acordo com pesquisas realizadas a fontes 
de consultas abertas (http://www.portaldatransparencia.gov.br/servidores/), 
consta como sendo servidor civil do Poder Executivo Federal, mais precisamente 
Auditor-Fiscal da Receita Federal. 
 
Em seguida, Cláudia fala com seu marido Miceno Rossi Neto e 

menciona que estava tentando obter informações com o Auditor Celani: 

2.16- 55(19)992210339 Claudia - November 
Data e hora/Duração: 24/11/2016 10:09:50 00:01:20 
Alvo/Interlocutor: 55(19)992210339 
Comentário: @@@ Cláudia x Miceno - Cláudia fala da Receita, Daniel está 
aqui (advogado?) - ligando pro Seu Lane (Selani) se sabe o que está acontecendo 
- Miceno fala pra Cláudia ir no Ruzene 
Transcrição 

CLÁUDIA: CL 
MICENO: MC 
MC: Alô? Alô? 
CL: É, oi tudo bem? as meninas já te ligaram? 
MC: Acabei de desligar o telefone agora, que que cê precisa que eu faça? 
CL: Não, o Daniel coincidentemente tá aqui, na porta... eu peguei, eu não quis 
entrar porque eu não sei do que se trata, eu acho que tem que ver... ver o que é 
que aconteceu, tô ligando pro Celani pra saber se ele sabe de alguma coisa, se é 
algum problema. 
MC: Hum... 
CL: Entendeu? não sei o que que se trata não. 
MC: Tá bom, na onde cê tá? 
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CL: Tô aqui na, deixei o carro aqui na (...), eu ia pegar aqui assim o (...), pegar 
o computador aqui pra ver se eu tenho alguma no computador porque tudo que 
era nosso... 
MC: É, vai lá no Ruzene e pede pra ele verificar, ele tem acesso a essas coisa mais 
fácil. 
CL: Tá bom, beijo. 
MC: Tchau. 
CL: Te encontro (...). 
Comentário do Analista: Trata-se de diálogo entre Claudia Martins Borba 
Rossi e Miceno Rossi Neto. Cláudia e Miceno já estão sabendo da fiscalização da 
Receita Federal na empresa Triumph. Cláudia avisa o esposo que está ligando 
para o Celani (Auditor-Fiscal) na tentativa de saber algo sobre a fiscalização. 
 
Por conta destes diálogos e com o intuito de obter mais informações 

sobre o auditor Luiz Fernando Celani foram realizadas pesquisas na internet e encontrada 

uma reportagem do jornal Folha de São Paulo44, Edição Campinas, datada de 22 de agosto de 

2000, que sugere que o auditor teria se apropriado de dois milhões de reais que teriam 

sido apreendidos junto com armamentos pesados no Aeroporto Internacional de Viracopos e, 

por isso, os criminosos teriam ido à sua residência para reaver o dinheiro, levando ao menos 

quinhentos mil reais, conforme reportagem abaixo: 

 
                                                 
44 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/campinas/cm2208200005.htm (acesso em 26/10/2017 às 11:07h) 

Outros Documentos/Reportagem FSP Roubo Celani.pdf 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/campinas/cm2208200005.htm
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Em seguida, a fim de verificar a existência de outros contatos realizados 

entre Cláudia e o auditor Celani analisamos os e-mails interceptados e constatamos que 

ambos se correspondiam ao menos desde o ano de 2010. Por meio destas mensagens foi 

possível comprovar que Celani recebeu de Cláudia vantagens indevidas em razão de sua 

função pública e, em contraprestação, praticou atos de ofício, inclusive infringindo dever de 

sigilo funcional, previsto no art. 116, inciso VIII, da Lei nº 8.112/90 e na Portaria RFB nº 

2.344, de 24 de março de 201145, incorrendo Celani no crime de corrupção passiva e 

Cláudia no crime de corrupção ativa, como passaremos a explanar. 

As mensagens eletrônicas mais antigas que foram interceptadas 

datavam de 28/06/2010 e 28/07/2010 e foram trocadas por Cláudia e funcionários de suas 

empresas Triumph e Bali 21. Os e-mails diziam respeito à entrega de peças de pisos 

porcelanato e pastilhas desta última empresa para Celani, sendo que, nas mensagens, 

Cláudia deixa expressamente consignado que “esse piso não vai ser cobrado” e “para esta venda 

não deverá ser emitido nenhum boleto bancário”.46 

A partir de 15/12/2010 há diversos e-mails que dizem respeito à 

retenção de mercadoria no aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP. Pelo teor das mensagens 

e de pesquisas realizadas, apuramos que João Artur Rassi (sobre o qual não pudemos 

estabelecer a relação com Cláudia, sendo certo que são, no mínimo, conhecidos e, a título de 

curiosidade, foi investigado por fraude em licitações47) da FR Incorporadora, sediada em 

Goiânia/GO, teria tido dois lotes de vinho retidos no Aeroporto de Viracopos e, por isso, teria 

contratado a empresa Freeworld Serviços de Comércio Exterior Ltda, de Francisco 

Gomes, para realizar o desembaraço da mercadoria. 

No dia 20/12/2010, Rassi, por meio de sua funcionária, pede a 

Cláudia que verifique se o cálculo do imposto estava correto, solicitação essa que Cláudia 

repassa a Celani (luiz.celani@yahoo.com.br), o qual, em resposta, presta uma verdadeira 

consultoria, encaminhando um “parecer”48 e telas de um sistema no qual havia simulado a 

importação49. Celani encerra a mensagem dizendo: “A tarde vou dar uma passada aí”, o que 

indica que, além das mensagens, Cláudia e Celani se encontravam pessoalmente, o que é 

                                                 
45 Outros Documentos\Portaria RFB n.º 2344-2011.pdf 
46 E-mails\Luiz Fernando Celani\20100728 - Porcelanato.pdf 
47 https://www.opopular.com.br/editorias/politica/empres%C3%A1rio-goiano-est%C3%A1-foragido-1.234265 (acesso 

em 26/10/2017 às 11:40h) 
48 E-mails\Luiz Fernando Celani\20101220 - Consultoria Vinhos - Tecwin.pdf 
49 E-mails\Luiz Fernando Celani\20101220 - Consultoria Vinhos - Tecwin - Anexo.doc 

https://www.opopular.com.br/editorias/politica/empres%C3%A1rio-goiano-est%C3%A1-foragido-1.234265
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reforçado em outra mensagem na qual ambos também combinaram de se ver pessoalmente, 

como veremos adiante.  

Depois disso, em 22/12/2010, Francisco pede a Cláudia que 

verifique se Celani poderia ajudar a agilizar o processo na Receita Federal50:  

 
 

No dia seguinte a esta mensagem, Cláudia, ao responder mensagem 

de uma funcionária de José Artur sobre uma reunião que teria ocorrido em Viracopos (sobre 

a liberação das mercadorias), informa que “estou finalizando com o Francisco e meu amigo”, 

“Tem um auditor amigo meu que esta tentando ajudar”, “pro ano novo é certeza” e “O Francisco 

acha que tira hoje”51:  

 
 

Cabe-nos, desde já, esclarecer que, em razão da necessidade da 

manutenção do sigilo desta investigação, ainda não foi mantido contato com a Receita Federal 

para obter informações sobre a atuação de Celani em casos envolvendo Cláudia e suas 

empresas ou nos casos aqui expostos e, por isso, ainda não temos conhecimento do resultado 

                                                 
50 E-mails\Luiz Fernando Celani\20101230 - Busca Ajuda Celani - EQDEI.pdf 
51 E-mails\Luiz Fernando Celani\20101223 - Auditor amigo.pdf 
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da atuação do investigado nos casos ora analisados. É certo, no entanto, que com a 

interceptação telemática já foram obtidas provas contundentes das condutas criminosas de 

Cláudia e Celani.  

Isto posto, dando continuidade à análise dos e-mails interceptados, 

temos que na data de 01/08/2011, Celani enviou a Cláudia52 a ficha de “Habilitação de 

Operador de Comércio Exterior” do Sistema Radar53 da Receita Federal, violando, assim, seu 

dever de sigilo funcional. 

Em 07/10/2011, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a 

operação Black Ops, na qual foram apreendidos veículos de luxo importados de maneira 

fraudulenta. Um deles havia sido importado pela empresa Triumph, de Cláudia e, por isso, 

a partir de então e durante os anos seguintes, há várias mensagens dela com Celani a respeito 

deste fato. 

Assim, no dia 15/12/2011 Cláudia solicita a um funcionário da 

Triumph que envie o número do processo administrativo e do termo de apreensão do veículo 

para Celani54. No dia 04/04/2012 Cláudia encaminha um e-mail a Marco Antônio 

Ruzene onde diz que seu “amigo da Receita” pediu para encaminhar uma petição para ele 

analisar.55 

E, antes de continuarmos com as mensagens relacionadas à apreensão 

do veículo, seguindo a ordem cronológica das mensagens, temos que em 23/10/2012, 

Cláudia avisa a Celani que as passagens aéreas dele e sua família para sua visita à Disney, 

em Orlando, já estão marcadas e compradas56. No mesmo dia, Celani responde perguntado 

o valor das passagens para reembolso e que também precisava das informações relativas à 

reserva de hotel e à aquisição de ingressos57: 

                                                 
52 E-mails\Luiz Fernando Celani\20110801 - Envio de ficha Radar da Triumph.pdf 
53 E-mails\Luiz Fernando Celani\20110801 - Envio de ficha Radar da Triumph - Anexo.pdf 
54 E-mails\Luiz Fernando Celani\20111215 - Encaminha número de processo p Celani.pdf 
55 E-mails\Luiz Fernando Celani\20120404 - E-mail de Claudia para Ruzene.pdf 
56 E-mails\Luiz Fernando Celani\20121023 - Viagem - Presente Cláudia.pdf 
57 E-mails\Luiz Fernando Celani\20121023 - Agradecimento pela compra das passagens.pdf 
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Contudo, em 26/10/2012, Celani envia outro e-mail a Cláudia 

agradecendo pelo “presente” e pela generosidade e afirma que a “ajuda” dele é pela amizade 

e sem esperar nenhuma outra retribuição. Contudo, ao final, avisa que logo a informará sobre 

a decisão do hotel, o que sugere que Cláudia arcou com todos os gastos da viagem58:   

 

No dia 09/11/2012 Celani envia petição para ser usada por Marco 

Antônio Ruzene.59  

                                                 
58 E-mails\Luiz Fernando Celani\20121026 - Agradecimento Celani.pdf 
59 E-mails\Luiz Fernando Celani\20121109 - Celani - Claudia - Ruzene; Celani menciona petição.pdf 
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Apensar do pedido expresso de Celani para que Cláudia não replique 

o e-mail ao seu advogado, ela o encaminha a Marco Antônio Ruzene e menciona que seria 

o próprio Celani que estaria julgando o processo de seu interesse. Ruzene rebate e afirma 

que se é ele próprio quem está julgando, então não seria necessária uma nova petição, bastaria 

julgar. 
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Dando continuidade às mensagens a respeito da liberação do veículo 

apreendido, em 03/12/2012 Cláudia pede a opinião de Celani sobre uma decisão judicial 

que teria determinado a liberação do veículo e o auditor, depois de apresentar uma análise 

sobre o caso, sugere que ela deveria apresentar um requerimento administrativo 

imediatamente, conforme modelo que ele já a teria enviado60. Como vimos acima, no e-mail 

de 03/12/2012 Celani orienta Cláudia a juntar documentos que poderiam influenciar o 

julgador.  

No dia 04/12/2012 Claudia envia e-mail para Celani agradecendo e 

dizendo que está sempre à disposição e pergunta sobre a viagem à Disney. Celani responde 

e dá detalhes sobre a viagem.61 

No mesmo dia, Cláudia encaminha a Ruzene a opinião de “seu amigo 

da receita” e pede uma posição dele. No corpo da mensagem está o nome de Celani. Ruzene 

responde no mesmo dia62.  

Por fim, em 02/06/2014, Celani envia a Cláudia uma mensagem com 

informações que, segundo ele próprio, são internas da Receita Federal e não deviam ser 

repassadas para o público externo, que poderiam auxiliá-la na liberação do veículo63:   

                                                 
60 E-mails\Luiz Fernando Celani\20121203 - Consultoria - carros apreendidos - menção à requerimento enviado.pdf 
61 E-mails\Luiz Fernando Celani\20121204 - Claudia - Celani - Disney - sempre ao seu dispor.pdf 
62 E-mails\Luiz Fernando Celani\20121204 - Claudia repassa mensagem de Celani à Ruzene.pdf 
63 E-mails\Luiz Fernando Celani\20140602 - Divulgação de informações sigilosas.pdf 
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Ao receber a mensagem, Cláudia a encaminha a Marco Ruzene, 

esclarecendo que havia recebido as informações “em off” de Celani e, por isso, não poderia 

vinculá-las a ele64: 

 

Antes e depois destas mensagens relacionadas à liberação do veículo, 

houve mensagens sobre outros assuntos.  

Em 01/11/2013, Cláudia envia e-mail a Celani pedindo informações 

sobre um processo judicial65. Horas depois, o auditor-fiscal responde esclarecendo que não 

                                                 
64 E-mails\Luiz Fernando Celani\20140602 - Divulgação de informações sigilosas - 2.pdf 
65 E-mails\Luiz Fernando Celani\20131101 - Processo judicial - impossibilidade de acesso às informações.pdf 
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teria como obter as informações pois se tratava de processo em segredo de justiça e os dados 

não estariam em nenhum sistema que ele pudesse acessar. Por fim, a instrui: “Caso seja para 

você prestar depoimento, será necessário solicitar cópia do auto de infração com o Miceno e Ler 

cuidadosamente o histórico do auto. Se precisar de ajuda é só avisar” e informa seus telefones, 

incluindo o residencial. 

No e-mail, Cláudia afirma que descobriu o processo “em diligência à 

Justiça Federal de Campinas” e cita que ele não consta no sistema pois está protegido sob 

segredo de justiça mas que “conseguiu descobrir que está em trâmite sob o nº 0013570-

95.2013.4.03.6105 e pode estar vinculado a uma Medida Cautelat decorrente do Auto de Infração 

da Euro”. Trata-se da Medida Cautelar proposta após a lavratura do Auto de Infração n.º 

10830.724850/2013-19, cuja Representação Fiscal para Fins Penais nº 10830.724852/2013-

08, encaminhada ao Ministério Público Federal em 04/03/2015, deu origem à Operação Rosa 

dos Ventos. 

Na data de 26/02/2014, Celani enviou mensagem66 a Cláudia 

encaminhando a senha para autorização do pouso de uma aeronave que havia sido importada 

pela Triumph67. A senha havia sido lhe informada pelo Superintendente do Aeroporto Carlos 

Alberto Cardoso Alcântara, o qual por sua vez, a havia recebido de uma funcionária do Centro 

de Operações Aeroportuárias, sendo que, o teor desta mensagem, sugere que Celani tentou 

antecipar o pouso, alegando que o trâmite perante à Receita Federal seria agilizado, conforme 

trecho da mensagem: 

 

Como mencionado anteriormente, Cláudia e Celani se encontravam 

pessoalmente e, assim, em 12/01/2015, por troca de mensagens68, combinam de se encontrar 

em uma padaria:  

                                                 
66 E-mails\Luiz Fernando Celani\20140226 - Consultoria para liberação de aeronave.pdf 
67 E-mails\Luiz Fernando Celani\20140310 - Registro DI Aeronove - Anexo.pdf 
68 E-mails\Luiz Fernando Celani\20150112 - Reunião Celani Claudia 2.pdf 
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Por fim, entre 02/09/2016 e 05/09/2016 há mensagens relacionadas 

ao envio, para conserto no exterior, de peças de uma aeronave Learjet de Cláudia e Miceno. 

As peças estavam esperando a fiscalização da alfândega em razão da greve dos fiscais da 

Receita Federal. Diante disso, Cláudia pediu o auxílio de Celani69, que disse que precisava 

saber os dados do processo e qual repartição estaria em trâmite e que, caso fosse no Aeroporto 

de Viracopos, iria tentar resolver, mas achava difícil, pois os auditores mais novos estavam 

muito engajados na greve70. Ao tentar obter os dados solicitados por Celani, Claúdia tomou 

conhecimento que a exportação temporária havia sido realizada pelo Porto Seco de Sorocaba, 

pois, segundo o despachante, em Viracopos era mais burocrático, contudo, sabendo que 

poderiam contar com a ajuda de Celani, passaria a se utilizar do aeroporto71. 

Como se vê, o teor das mensagens interceptadas não deixa dúvida de 

que o auditor-fiscal Luiz Fernando Celani foi cooptado por Cláudia Martins Borba e, 

vários durante anos, prestou informações sigilosas de interesse da organização criminosa a 

Cláudia, auferindo vantagens ilícitas em razão disso. 

É altamente recomendável que seja expedido mandado de busca e 

apreensão para a residência de Luiz Fernando Celani, bem como decretada a sua prisão 

temporária, a fim de que seja ouvido sobre os fatos sem que combine versões com os demais 

investigados que, embora estejam em prisão domiciliar, podem comunicar-se facilmente com 

aplicativos de celular impossíveis de se interceptar.  

                                                 
69 E-mails\Luiz Fernando Celani\20160902 - Olá, Lu, pode me ajudar.pdf 
70 E-mails\Luiz Fernando Celani\20160903 - Greve - Engine.pdf 
71 E-mails\Luiz Fernando Celani\20160905 - Celani se predispõe à ajudar durante a greve 2.pdf 
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Também é muito importante que, concomitantemente, sejam ouvidos 

sobre os mesmos fatos Cláudia Martins Borba Rossi e Marco Antônio Ruzene, de 

modo que não combinem versões sobre os fatos. 

Finalmente, é muito importante que sejam obtidas informações sobre a 

atuação de Ruzene junto à Receita Federal de Campinas. 

3.2. Propriedade de imóvel não declarado no exterior 

No Edifício Trade Tower, em sala ocupada por Cláudia Martins 

Borba, foi encontrado um documento referente a despesas de um imóvel localizado no 

Condomínio Orange Lake Resorts, na Flórida, endereçado a Cláudia e a Miceno Rossi 

Neto. 

 
Item 02.172 do Relatório de Análise de Material Apreendido 01C-RDV73 

 
Nem Miceno nem Cláudia declararam o imóvel o imóvel à Receita 

Federal74, o que mostra que foi adquirido com recursos financeiros enviados ilegalmente fora 

do país. 

3.3. Empresa colocada em nome de laranjas – Tec Lux Serviços 

Na sede da empresa de Cláudia Martins Borba foram apreendidas 

e relacionadas procurações da Tec Lux Serviços Ltda. 75 

                                                 
72 Material Apreendido\Eq. 01C - Sul Participações\Item 02.1.pdf 
73 Material Apreendido\Eq. 01C - Sul Participações\RAM - 01C.pdf 
74 Receita Federal\Dossiês\PF\Miceno Rossi Neto.pdf 

Receita Federal\Dossiês\PF\Claudia Martins Borba.pdf 
75 Material Apreendido\Eq. 01C - Sul Participações\Item 10.2.pdf 
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Na primeira, a empresa, representada por Ana Thereza Borba 

Tavares, constitui Cláudia Martis Borba sua procuradora, dando-lhe poderes de diretora; 

na segunda, a empresa, representada por Joaquim Ribeiro de Bastos, constitui Renata 

da Silva Garisto sua procuradora; na terceira, Ana Theresa Borba Tavares constituindo 

Claudia Martins Borba Rossi sua procuradora com poderes diversos, como, por exemplo, 

contratar e demitir funcionários, firmar contratos ou distratos de trabalho, etc. 

O policial federal que examinou os documentos pesquisou o quadro 

societário da Tec Lux e constatou que, após a saída de Ana Theresa, a empresa passou a 

ser administrada por Joaquim Ribeiro, que é ex-funcionário de Claudia na empresa 

Triumph e na própria Tec Lux, o que reforça a hipótese de ele ser mais um dentre tantos 

laranjas do esquema. 

Cópia de um e-mail apreendido na empresa de Cláudia corrobora tal 

hipótese. Nele, a contadora Eliane Galvão trata com Cláudia de débitos da Tec Lux e se 

refere à empresa como “TEC LUX SERVIÇOS – empresa dos Acerolas”, outra denominação 

para “laranjas”.76 

A Tec Lux não possui débitos junto à União inscritos como dívida 

ativa77. 

Havendo indícios de que a empresa também foi usada no esquema, há 

necessidade de serem ouvidos sobre os fatos Ana Thereza Borba Tavares, Joaquim 

Ribeiro de Bastos, Renata da Silva Garisto, Eliane Galvão e Cláudia Martins 

Borba. 

3.4. Fraudes em importações envolvendo a empresa Triumph 

Na empresa de Cláudia Martins Borba foram apreendidos 

documentos com a logomarca da empresa Triumph Importação e Exportação78. Num 

deles (fl. 03), há um fluxograma com todas as etapas do processo de importação de 

combustíveis da empresa BP Petróleo. Como bem observou o policial federal que o analisou, 

“Chama a atenção para duas caixas do fluxograma a primeira é descrito ‘Solicitar invoice valor 

cheio (a.e. 7000m3) e na sequência após a caixa de emissão da Licença de Importação há a caixa 

                                                 
76 Material Apreendido\Eq. 01C - Sul Participações\Item 10.11.pdf 
77 PFN\Total por empresa - Plenus\Tec Lux.pdf 

PFN\Total por empresa - SIDA\Tex Lux.pdf 
78 Material Apreendido\Eq. 01C - Sul Participações\Item 10.12.pdf 
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‘Solicitar Invoice Quebrada (1500/200 m3) indicando para uma possível burla a fiscalização 

aduaneiras ou até mesmo visando a viabilizar a sonegação de impostos”.  

Abaixo, trecho do documento, com destaque para as caixas do 

fluxograma: 

 

Outro ponto destacado pelo policial federal é a anotação de que as 

invoices deveriam ser emitidas apenas por Alexis Arambula, funcionário da BP, o que indica 

que ele seria a pessoa que tem conhecimento da fraude. Abaixo, trecho do mesmo documento: 

 

Quando inquirido, José Luís Fernandes Velho79 afirmou que 

Miceno lhe disse que iria importar diesel S10 pela empresa Triumph. Disse também que, 

em maio de 2017, a empresa D’Mais, de José Luís, comprou 500 mil litros de diesel S10 da 

Triumph, que foi estocado na base da própria D’Mais. Em seguida, comprou mais 2,5 milhões 

de litros pela Cruz de Malta. Parte foi estocado nas bases da D’Mais e da Cruz de Malta e 

parte na base da antiga Exxel, arrendada de Miceno80. Depois disso fez mais três compras da 

Triumph, estocadas em parte na base Exxel, sendo que Luís Otávio Borba Tavares, filho 

de Cláudia e sócio da Triumph, teria lhe apresentado comprovantes de que os tributos 

destas operações teriam sido pagos. Todo o produto estocado na base Exxel continuaria lá.  

                                                 
79 Depoimentos\José Luis Fernandes Velho.pdf 
80 Alegou que isso pôde ser feito porque possui inscrição estadual pré-operacional e licença de operação da ANP, sendo 

que neste caso só não pode comercializar os produtos, o que poderá ser feito quando a inscrição estadual passar a 
ser operacional, o que depende apenas da decisão do delgado regional tributário, da Receita Estadual 
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É importante inquirir Cláudia Martins Borba e Alexis Arambula 

sobre os fatos, preferencialmente por auditores-fiscais, em eventual procedimento 

administrativo. 

3.5. Offshore não declarada - Paragon Concepts 

Na empresa de Cláudia Martins Borba foi encontrado um 

certificado de incorporação da empresa Paragon Concepts Ltda., que também pode 

pertencer à organização criminosa.81 

A empresa não foi declarada por Cláudia Martins Borba em seu 

imposto de renda82, de modo que é importante que ela seja reinquirida sobre este fato. 

4. Novos crimes envolvendo Adriano Rossi  

4.1. Offshores não declaradas 

Em seu depoimento, Adriano Rossi confessou ser proprietário das 

offshores Madrid Holdings, sediada no Panamá, Fontaine International Corporation, 

sediada nas Bahamas, e Castel Pines LLC, sediada nos EUA.83 Disse também que transferiu 

a empresa Ask Petróleo para uma offshore para “não satisfazer credores” (Summit 

Inversiones de America LLC).  

Disse, finalmente, que mantinha US$ 850.000,00 no exterior, numa 

conta vinculada à offshore Madrid Holdings, no banco FPB, e que tentou a repatriação do 

dinheiro, mas o banco só teria liberado US$ 300.000,00 do total, subtraindo o restante sem 

que tivesse autorizado, transferindo para uma empresa chamada Infiniti, com a qual negou 

qualquer tipo de relação. 

Na sede da empresa Alfa Participações foi apreendido um cartão do 

Bank of America em nome da empresa Castel Pines LCC e de Alfredo Scaff Filho, CPF 

120.718.458-62. Alfredo é sócio da Scaff Consultoria Ltda, CNPJ 07.109.369/0001-86 e 

da Control Parking Estacionamentos Ltda, CNPJ 08.147.257/0001-82. Abaixo, 

imagem do cartão: 

                                                 
81 Material Apreendido\Eq. 01C - Sul Participações\Item 10.14.pdf 
82 Receita Federal\Dossiês\PF\Claudia Martins Borba.pdf 
83 Depoimentos\Adriano Rossi.pdf 
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Item 684 do Relatório de Análise de Material Apreendido 0385 

O fato de o cartão do banco estar em posse de Adriano Rossi 

confirma que ele é o verdadeiro proprietário da Castel Pines LCC e Alfredo mais um dentre 

outros de seus laranjas. Reforça esta hipótese o item 9.1586 do mesmo relatório de análise, 

onde há documentos referentes a imóveis locados pela Castel Pines nos Estados Unidos. 

Entre eles, há cópia de e-mail em que Alfredo solicita a Gabriela, filha de Adriano Rossi, 

que preencha um formulário da Castel Pines como se fosse a sua proprietária, como se vê 

abaixo: 

 
Item 9.15 do Relatório de Análise de Material Apreendido 0387 

 
Inicialmente, importante consignar que no escritório de Marco 

Antônio Ruzene foi apreendida uma pasta preta com os documentos relativos ao processo 

de repatriação dos valores de Adriano Rossi, descrita no item 20.0288 do relatório de análise 

de material apreendido n.º 04-RDV:89 

                                                 
84 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\Item 6.pdf 
85 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\RAM - 03.pdf 
86 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\Item 9.15.pdf 
87 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\Item 9.15.pdf 

Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\RAM - 03.pdf 
88 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 20.2.pdf 
89 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
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Ocorre que no mesmo escritório de Marco Antônio Ruzene foram 

apreendidos documentos que mostram que Adriano Rossi é proprietário de outras offshores, 

relacionados no item 17.190 do relatório de análise de material apreendido n.º 04-RDV91. 

 

                                                 
90 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 17.1.pdf 
91 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
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Ainda no escritório de Marco Ruzene foram apreendidos documentos 

da empresa Balayage Limited, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, tais como contrato 

social, certificado de registro e certificado de ações. Num documento intitulado “Memorandum 

and Articles of Association” consta a anotação manuscrita: “Balayage Dr. Adriano” indicando 

que se trata de mais uma empresa utilizada por Adriano Rossi e não declarada à Receita. 

Com relação à Madrid Holdings, Adriano Rossi confirmou que 

possuía US$ 850.000,00 no exterior em contas da empresa, mas alega que conseguiu repatriar 

apenas US$ 300.000,00 porque “a diferença o Banco FPB retirou de sua conta e transferiu, sem 

seu conhecimento, para uma empresa chamada INFINITI.”  

1. Marco Antônio Ruzene confirmou que a offshore Madrid 

Holdings pertence de fato a Adriano Rossi92 e disse que já atuou em processos com autos 

de infração em que as offshores Summit Inversiones LLC e Bloomington Enterprises 

foram referidas no histórico, mas não como autuadas, por isso disse não se lembrar dos 

detalhes. Afirmou também que a Ask Petróleo estava em nome de duas holdings 

pertencentes às famílias de Adriano Rossi e Sidônio. 

2. Vuk Wanderlei Ilic93 afirmou que “a ASK, que era uma concorrente 

de Miceno, pertencia de fato ao irmão dele Adriano”. 

Na sede da Alfa Participações foi apreendido um contrato de 

consultoria firmado pela Fontaine International Corporation com a empresa Regions 

Private Wealth Management no dia 23/11/2016, no qual se indica a conta número 

                                                 
92 \Depoimentos\Marco Antonio Ruzene.pdf 
93 \Depoimentos\Vuk Wanderley Ilic.pdf 
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0223275979 como a que seria movimentada, o que confirma que a Fontaine também era 

utilizada para movimentar recursos no exterior.94 

Indagado sobre um e-mail interceptado em 02/11/2016, às 22h37min, 

(fls. 55/56 do Auto Circunstanciado n.º 0895) Adriano Rossi confessou que também possui 

aplicações na Europa, que tiveram origem na transferência de cerca de US$ 1.700.000,00. O 

dinheiro foi transferido de sua conta junto ao banco FPB no Panamá para a offshore Fontaine 

e, posteriormente, para o Fundo Austin. Segundo Adriano, parte do dinheiro foi enviado ao 

exterior por um doleiro que conhecia por Rubão, com quem alegou ter perdido o contato. 

No mesmo conjunto de documentos também foi identificada a conta 

bancária nº 8980 7638 4946 do Bank of América, utilizada pela Castel Pines, e um e-mail com 

a indicação de que tal conta foi encerrada em janeiro de 2017 e que foi aberta uma nova conta 

nas Bahamas, como se vê abaixo: 

 
Item 9.15 do Relatório de Análise de Material Apreendido 0396 

 
Diante do exposto, restou demonstrado que Adriano Rossi ocultou 

em seu depoimento a propriedade das empresas Nautilus LLP, situada no Reino Unido, 

Honeycomb Ltd, situada em Santa Lucía, país caribenho, Stichting Essex Custodian, 

Gray Cliff BV, Gray Oak BV e Austin FGR, situadas na Holanda, e Coral Wall Ltd, 

situada em Malta. Tais empresas não foram declaradas em seu imposto de renda.97 

É muito importante que Adriano Rossi e Marco Antônio Ruzene 

sejam reinquiridos sobre tais fatos e que, eventualmente, seja avaliada a conveniência da 

decretação da prisão preventiva de Adriano pois, solto, poderá movimentar o dinheiro que 

                                                 
94 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\Item 9.3.pdf 

Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\RAM - 03.pdf 
95 Autos Circunstanciados\Auto 08\Auto Circ. 08-NOV.pdf 
96 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\Item 9.15.pdf 

Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\RAM - 03.pdf 
97 Receita Federal\Dossiês\PF\Adriano Rossi.pdf 
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mantém no exterior com facilidade, transferindo-o a outras contas bancárias, mantidas em 

outros países, dificultando seu rastreamento e bloqueio. 

4.2. Empresa em nome de laranja - Leão 9 Autos 

Na sede da empresa Alfa Participações foram apreendidos vários 

itens referentes à empresa Leão 9 Autos Ltda: 02 talões de cheques, um token, papel 

contendo os dados das contas e senhas, cartões de pessoais dos gerentes do Banco Itaú etc.98  

Outros documentos apreendidos na Alfa Participações mostram que 

os veículos em nome de tal empresa eram usados por Adriano, tais como uma nota fiscal de 

prestação de serviços de mecânico (item 9.2.a99 do Relatório de Análise 03100). 

Ouvido sobre os fatos, Adriano Rossi respondeu o seguinte101: 

Perguntado sobre essa empresa LEÃO NOVE, esclarece o seguinte: para fins de 

ajudar seu funcionário de confiança (18 trabalhando para o interrogado, 

cuidando de serviços gerais, atuando como seu "braço direito"), senhor GERALDO 

SOARES LEÃO, há cerca de 4 / 5 anos o interrogado o ajudou a montar a referida 

empresa, a qual adquiriu em nome próprio diversos veículos, entre eles os dois 

utilizados pelo interrogado e mais 4 caminhões que, mediante contrato de 

locação, atuam prestando serviços para a empresa do interrogado chamada BRIX 

18. Esses veículos foram adquiridos ao longo dos anos. Perguntado quem de fato 

administra essa empresa: afirma que seu funcionário LEÃO. Perguntado sobre a 

origem de fato dos recursos para a integralização do capital social e consequente 

aquisição desses veículos: "partiu de mim". Esclarece que LEÃO precisava de mais 

uma atividade para incrementar sua renda e por conta de conhecê-lo a tantos 

anos, ser ele uma pessoa de sua absoluta confiança e merecedor dessa chance de 

progredir na vida, o interrogado decidiu ajudá-lo. O interrogado afirma que a 

montagem dessa empresa e utilização principalmente dos caminhões pela BRIX 

18 por meio de contrato de locação não tem nem nunca teve nenhuma intenção 

oculta, até porque, a BRIX 18 não ostenta nenhuma espécie de problema fiscal ou 

trabalhista, com exceção de casos ordinários e pontual. O interrogado, porém, 

está com restrições e bloqueios em seu nome como pessoa física, por conta de duas 

medidas cautelares fiscais em procedimentos que envolvem as empresas ASK e 

TUX. Perguntado sobre o endereço físico dessa empresa LEÃO: afirma que na 

                                                 
98 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\Item 9.1.pdf 
99 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\Item 9.2a.pdf 
100 Material Apreendido\Eq. 03 - Alfa Participações\RAM - 03.pdf 
101 Depoimentos\Adriano Rossi.pdf 
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Avenida Andrade Neves, não se recorda o numeral, Campinas/SP. A LEÃO NOVE 

empresa não possui funcionários. O próprio senhor LEÃO é quem cuida de toda 

a parte administrativa, financeira e contábil daquela empresa. Perguntado o 

salário de LEÃO como seu empregado de serviços gerais: ele ganha 

aproximadamente R$ 6 mil. Deseja ressaltar que parte dos veículos de fato era 

dele. O interrogado deseja ressaltar que agiu exclusivamente motivado para 

ajudar aquela pessoa que muito merece. 

(...) 

29. Por que havia talões de cheques em nome da Leão 9 na sede da 

empresa Alfa Participações, pelo menos um deles com folhas 

assinadas em branco, conforme imagem abaixo? Como GERALDO 

LEÃO fica no escritório com o interrogado e rotineiramente viajam juntos, 

costuma deixar cheques assinados, pois caso apareçam eventuais pagamentos em 

nome daquela empresa, então a secretária do interrogado senhora ALESSANDRA 

poderia preencher os cheques e efetuar os pagamentos. Ressalta que a LEÃO 9 

nunca pagou qualquer espécie de conta pessoal ou de empresa do interrogado. 

Em que pese o interrogado ter sido a pessoa quem adquiriu a grande parte dos 

veículos em nome daquela empresa, todo o lucro de sua atividade de fato era 

investido na empresa e em benefício do senhor GERALDO. 

 
Geraldo Soares Leão, que figura como sócio da Leão 9 Autos no 

quadro societário, foi ouvido e respondeu o que segue:102 

QUE, foi funcionário das empresas Intercargas Paraíso LTDA, CNPJ 

04.640.239/0002-68 (de 01/02/2003 a 09/08/2003), Beta Transportadora de 

Cargas LTDA, CNPJ 05.893.440/0001-39 (de 01/03/2004 a 31/08/2014) e 

atualmente é funcionário da empresa Alfa Participações e Empreendimentos 

LTDA, CNPJ 05.197.245/0001-74, as quais eram empresas administradas por 

ADRIANO ROSSI; QUE, em meados de 2014 ADRIANO ROSSI propôs ao 

declarante que abrisse uma locadora de veículos em seu nome para que ele locasse 

esses veículos para que fossem utilizados de modo particular e nas empresas 

AGROPECUÁRIA GUANABARA E BRIXX 18, que eram por ele administradas; 

QUE, ADRIANO lhe disse que compraria uma parte dos veículos e o declarante 

administraria a empresa; QUE, o declarante concordou e assim procurou seu 

amigo CARLOS EDUARDO GUEDES DE OLIVEIRA SOUZA para que figurasse no 

contrato social por exigência legal; QUE, CARLOS fez como um favor para o 

declarante e não recebeu nenhuma contraprestação, bem como não teve nenhuma 

                                                 
102 Depoimentos\Geraldo Soares Leão.pdf 
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participação na administração da empresa; QUE, o endereço inicial da sede foi 

da Rua Angelina Gagliardi Borin, 211 em Campinas, que se tratava da residência 

de Carlos, no Condomínio Parque Xangrilá; QUE, um mês depois o capital da 

empresa foi alterado para R$ 602.000,00, pela transferência de veículos que 

estavam em nome do declarante e pela integralização de R$ 300.000,00 reais em 

dinheiro, por parte de ADRIANO ROSSI; QUE, o declarante já possuía um ônibus, 

um caminhão, e mais uns três ou quatro veículos, que agora não se recorda, os 

quais estavam em seu nome, pessoa física e foram transferidos para a LEÃO 9, e 

além disso, ADRIANO ROSSI comprou uma Hilux e uma Mercedes, as quais foram 

apreendidas em sua residência, na deflagração da Operação Rosa dos Ventos, bem 

como dois caminhões e alguns outros veículos; QUE, esses veículos no total de 

quinze ou dezesseis, foram imediatamente locados; QUE, a Mercedes e a Hilux, 

desde sua compra, ficaram com ADRIANO ROSSI e parte dos outros veículos, foi 

locada inicialmente para uma Usina chamada USALPA; QUE, não se recorda com 

quem manteve contato para fechar o negócio, os veículos que foram locados, o 

valor da locação ou seu prazo; QUE, o pagamento foi realizado por transferência 

na conta da LEÃO 9; QUE, ADRIANO ROSSI não tem nenhuma relação com a 

USALPA e não participou da locação dos veículos; QUE, entregou os veículos no 

pátio da Usina Dracena, que pertence a ADRIANO ROSSI; QUE, foram três ou 

quatro veículos locados; QUE, os outros três veículos foram levados por 

motoristas contratados para esta finalidade, cujos nomes não se recorda; QUE, 

também não se recorda dos motoristas que trouxeram os veículos no final da 

locação; QUE, acredita que tenha rasgado o contrato de locação; QUE, o contador 

responsável pela empresa é Vinícius, do Escritório Corsi no distrito de Sousas, em 

Campinas; QUE, depois da devolução dos veículos estes foram locados, com todos 

os outros da empresa, para AGROPECUÁRIA GUANABARA e BRIXX 18, que são 

empresas administradas por ADRIANO ROSSI; QUE, foram elaborados dois 

contratos de locação, o primeiro no valor de R$ 4.200,00 com a GUANABARA e 

R$ 7.600,00 com a BRIXX, sendo que a Hilux e Mercedes apreendidas, eram 

objeto do contrato firmado com a BRIXX; QUE, a locação é anual e se iniciou em 

abril de 2016, já tendo sido renovado uma vez; QUE, no ano de 2015 a empresa 

não firmou nenhum contrato de locação formal, mas alugava os carros 

esporadicamente para particulares, sem contrato e com pagamento em espécie; 

QUE, o faturamento mensal neste ano era de aproximadamente R$ 1.000,00; 

QUE, a conta corrente da empresa apresentou um saldo médio bastante pequeno, 

não sabendo informar qual seria; QUE, não obstante a alteração societária com 

a entrada de sua companheira, JAQUELINE CLAUDIA SILVA, e posteriormente 

de seu irmão JOSÉ SOARES LEÃO, o declarante sempre foi o único administrador 

da empresa; QUE, o endereço atual da sede é Avenida Andrade Neves, 784, sala 
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7, 7° andar, no Cond. Edifício Centro, em Campinas, porém no local encontra-se 

uma sala vazia, pois os documentos da empresa, o declarante levou para a casa 

de sua mãe, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais; QUE, levou para lá na 

sexta-feira, dia 11 de agosto e esqueceu no porta-malas do carro em que estava, 

pois voltou de carona com um amigo; QUE, esclarece que os documentos na 

verdade se tratam dos recibos dos veículos; QUE, na sala 7, sede da empresa 

estaria completamente vazia, sequer tendo mesa, computador ou telefone; QUE, 

o declarante continua trabalhando para a ALFA PARTICIPAÇÕES; QUE, até a 

deflagração da Operação, fazia serviços de banco, correio, levava e buscava 

documentos, inclusive em outras cidades; QUE, também prestava assistência na 

residência de ADRIANO ROSSI; QUE, em relação ao fato de terem sido 

encontrados talões de cheques em nome da LEÃO 9 na sede da empresa Alfa 

Participações, pelo menos um deles com folhas assinadas em branco, o declarante 

esclarece que de fato havia deixado os talões com algumas folhas assinadas para 

ALESSANDRA SANTOS, secretária de ADRIANO ROSSI, para que ela utilizasse, 

caso chegasse alguma conta para pagar, da LEÃO 9;QUE, também deixou com 

ela o cartão, senha e Token, para acesso à internet, da conta da empresa LEÃO 

9, no banco Itaú; QUE, ela procedia o pagamento das contas da LEÃO 9, como 

um favor ao declarante. 

 
Deste modo, os documentos apreendidos nas empresas de Adriano 

Rossi comprovaram que era ele quem movimentava as contas Leão 9 Autos e que os 

veículos que estavam registrados em nome da empresa também eram utilizados por ele. Tais 

fatos, somados às alegações inverossímeis de Adriano e de Geraldo Soares Leão, mostram 

que a colocação dos veículos de Adriano Rossi em nome da empresa foi uma operação de 

blindagem patrimonial, visando a dissimular a propriedade de seus bens para livrá-los de ações 

do fisco. 

5. Novos crimes envolvendo Sidônio Vilela Gouveia 

5.1. Empresa em nome de laranjas e de offshore - Rettangolo Participações 

Quando interrogado, Sidônio Vilela Gouveia103 confirmou ser o 

proprietário das offshores Summit Inversiones de America LLC e Blomington 

Enterprises mas negou possuir qualquer espécie de bem, direito ou valor no exterior. Os 

documentos apreendidos no seu escritório, no entanto, o desmentem. 

                                                 
103 Depoimentos\Sidônio Vilela Gouveia.pdf 
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No item 11 do auto circunstanciado de busca e apreensão lavrado no 

escritório de Sidônio foram relacionadas doze pastas com documentos diversos relacionados 

à empresa Rettangolo Participações e Empreendimentos Ltda (itens 11 e 23)104. No 

relatório de análise de material apreendido, os itens foram desdobrados em vários subitens, 

dada a grande quantidade de documentos.105  

No item 11.1 do relatório de análise foram relacionados os documentos 

da Rettangolo Financial Ltd., offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas que é sócia da 

Rettangolo Participações. Em meio a tais documentos há uma carta do escritório de 

advocacia Freeman, Butterman, Haber & Rojas encaminhando a Sidônio os documentos da 

Rettangolo Financial e a fatura referente aos honorários e custas, ao que tudo indica pela 

abertura da empresa. 

 
Item 11.1106 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV107 

 
No item 11.2 foram relacionados documentos referentes a alterações 

contratuais da Rettangolo Participações onde constam anotações manuscritas, à lápis, o 

que indica que Sidônio cuidava das questões societárias envolvendo a empresa. 

                                                 
104 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\ACBA - Eq. 05.pdf 
105 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
106 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.1.pdf 
107 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
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Item 11.2108 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV109 

 
No item 11.3 foram separadas procurações da Rettangolo Financial 

e da Rettangolo Participações. Na p. 51 há uma procuração da segunda empresa para 

Sidônio representá-la numa assembleia110. 

O item 11.4 foi reservado para os documentos da empresa relativos a 

movimentação financeira no exterior. Em trabalho acurado de análise, os policiais indicaram 

várias provas de que é Sidônio quem controla a Rettangolo Financial e a Rettangolo 

Participações. 

Inicialmente os policiais relacionaram “um bilhete escrito à mão 

repassando diretrizes a ADILSON, possivelmente Adilson Rodrigues da Silva, procurador da 

Rettangolo Financial”. Abaixo, o bilhete: 

 
Item 11.4111 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV112 

 
                                                 
108 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.2.pdf 
109 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
110 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.2.pdf 
111 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.4.pdf 
112 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
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A assinatura que consta do bilhete é de Sidônio Vilela Gouvêia, 

como se pode constatar no seu auto de qualificação e interrogatório:113 

 
 

Outros documentos comprovam que houve simulação de empréstimo 

para a Rettangolo remeter dinheiro do exterior para a GVG Participações. 

Nas páginas 5 a 11 do item 11.4 constam documentos referentes ao um 

contrato de câmbio entre a Rettangolo Participações (comprador) e o Bancho Schahin 

S.A. (vendedor) no valor de US$ 15.249,12, datado de 05/06/2003, valor que, pela taxa 

praticada na época, correspondia a R$ 463.806,04. Na página 12 há documento com a 

especificação do empréstimo da Rettangolo para a GVG: 

 
Item 11.4114 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV115 (p. 12) 

 
Outro documento mostra que houve ao menos duas transações 

anteriores da mesma natureza entre a Rettangolo e a GVG: 

                                                 
113 Depoimentos\Sidônio Vilela Gouveia.pdf 
114 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.4.pdf 
115 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
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Item 11.4116 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV117 (p. 15) 

 
No item 11.5 foram relacionados mais documentos, dentre os quais se 

destacam cópias de faxes encaminhadas a Sidônio com os serviços e as taxas de manutenção 

da Rettangolo Financial, como no exemplo abaixo. Há também solicitações de 

transferências de valores, uma delas de R$ 985.000,00, assinadas pelo suposto sócio da 

empresa (p. 16). 

 
Item 11.5118 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV119 (p. 31) 

 
Também foram apreendidos outros contratos de câmbio da 

Rettangolo Participações120, registro de controle de suas finanças121, escrituras de compra 

                                                 
116 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.4.pdf 
117 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
118 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.5.pdf 
119 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
120 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.6.pdf 
121 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 11.7.pdf 
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e venda de imóveis em nome da empresa122, além de vários documentos diversos em nome 

Rettangolo Financial123. Com relação a tais documentos, como bem observou o policial 

federal que os analisou, em que pese o procurador da empresa ser Adilson Rodrigues da 

Silva, as comunicações são todas endereçadas a Sidônio Vilela Gouveia, o que reforça 

ainda mais a hipótese que ele é o verdadeiro proprietário da empresa. 

Finalmente, foram apreendidos faxes enviados por Sidônio ao 

Schoder Trust Bank solicitando a transferência de valores da Rettangolo Financial, o que 

comprova que ele movimentava suas contas bancárias: 

 
Item 23.3124 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV125 

 
Embora os documentos sejam datados de 2000 a 2003, não há nenhum 

indicativo de que a offshore tenha sido extinta. Ao contrário, pois a ficha cadastral da 

Rettangolo Participações na JUCESP mostra que a empresa continua ativa, que a 

Rettangolo Financial ainda detém 99% de participação, e que a empresa teve duas 

alterações societárias recentes:126  

                                                 
122 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 23.1.pdf 
123 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 23.2.pdf 
124 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 23.3.pdf 
125 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
126 Juntas Comerciais\Rettangolo Participações e Empreendimentos Ltda. - Completa.pdf 
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A dívida ativa da Rettangolo Participações junto à União é de R$ 

1.732.908,68127. 

Embora Sidônio não tenha sido inquirido sobre ambas as empresas, o 

fato é que os documentos apreendidos demonstram que ele tinha domínio sobre a composição 

societária e sobre as finanças da Rettangolo Financial e da Rettangolo Participações 

e, não havendo nenhum indicativo que tal condição tenha se alterado, presume-se que ele 

continua no comando das empresas, embora estejam registradas em nome de terceiros. 

5.2. Pagamento de vantagens indevidas a um conselheiro do CARF 

No escritório de Sidônio Vilela Gouveia foi encontrado um 

guardanapo de papel com anotações manuscritas com indícios de que houve ao menos 

tentativa de cooptação de um conselheiro do CARF (Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais) no interesse da organização criminosa128. 

Nele se lê: “Trabalho já com o Conselheiro do CARF. V dele = 1.000 + 

600 no fim + 2% no êxito”. Lê-se também: “no julgamento positivo + 60%” e “no trânsito+ 

30%”. As anotações indicam que havia um valor que seria pago ao conselheiro (o valor “dele”) 

e o valor que seria pago ao advogado (o percentual a ser pago “no julgamento positivo” e “no 

trânsito”). 

Na sequência, imagem do documento: 

                                                 
127 PFN\Total por empresa - SIDA\Rettangolo.pdf 
128 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 22.3.pdf 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINAS 
Rua Dr. Antônio Álvares Lobo, 620 – Botafogo – Campinas/SP – CEP 13020-110 – Telefone: (19) 3345-2200 

 

41 
 

  
Item 22.3129 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV130 

 
Outro papel manuscrito, apreendido no mesmo endereço, reforça a 

hipótese que parte do valor anotado realmente era destinada ao conselheiro. 

Relacionado no item 22.5 do relatório de análise, possui um tópico 

específico com anotações sobre o CARF e nele consta, dentre outras anotações, a frase: “Acerto 

com Castellani”, como se vê abaixo: 

 
Item 22.5131 do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 05-RDV132 (p. 25) 

                                                 
129 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 22.3.pdf 
130 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
131 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\Item 22.5.pdf 
132 Material Apreendido\Eq. 05 - Sidonio V. Gouveia (Escritório)\RAM - 05.pdf 
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Castellani, como bem observou o policial federal que analisou o 

documento, muito provavelmente é Fernando Ferreira Castellani, CPF 214.021.798-55, 

conselheiro que pertenceu ao CARF, mas foi dispensado, a pedido, após a deflagração da 

Operação Zelotes, que apurou corrupção naquele órgão.133 O manuscrito é datado de 

07/08/13, quase dois antes da publicação da dispensa de Castellani, que se deu no dia 

01.07.2015. 

Sidônio não foi indagado acerca deste fato quando foi ouvido porque a 

análise do material apreendido no seu escritório ainda não havia sido concluída. 

6. O envolvimento de servidores público no esquema de LTNs 

Na residência de Osvaldo Antônio Gigek foram apreendidos vários 

documentos, relacionados no item 15.9 do relatório de análise de material apreendido.134 

O primeiro documento do lote tem o título de “Liberações” escrito à 

mão, em caneta vermelha, e traz apontamentos para tentar liberar valores bloqueados. Quem 

o produziu foi Mário Soares (não qualificado). 

Na quarta página há mensagens trocadas entre Stephane, Eugene 

Tang e Sr. Filho em que alegam ter influência sobre servidores do Banco Central do Brasil, 

os quais auxiliariam o grupo no registro de ativos. Num dado momento, Stephane diz que 

“o nome do meu informante que está na organização do BCB” é Paulo Cézar Monteiro da 

Costa. Cita também Manoel Alexandre de Freitas Filho, que foi analista financeiro do 

Banco Central, segundo pesquisas feitas pelo policial federal que analisou o documento. 

Num trecho do documento são citadas uma igreja e duas pessoas que 

teriam quarenta bilhões de reais para liberar, como se vê abaixo (página 5): 

                                                 
133 https://jota.info/jotinhas/fazenda-dispensa-mais-sete-conselheiros-do-carf-02072015 (acesso em 28/10/2017 às 

12:26h). 
134 Material Apreendido\Eq. 28 - Osvaldo Gigek\Ite m 15.9.pdf 

https://jota.info/jotinhas/fazenda-dispensa-mais-sete-conselheiros-do-carf-02072015
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Osvaldo Antônio Gigek não foi questionado sobre tais documentos, 

uma vez que quanto foi inquirido a análise do material apreendido em sua residência ainda 

não havia sido concluída. 

7. Empresas citadas nas investigações que não foram objeto dos relatórios 
parcial e final 

7.1. A Everest Participações e Empreendimentos 

Na representação 18-NOV135 representamos pelo bloqueio de bens dos 

investigados e incluímos no pedido a empresa Everest Participações e 

Empreendimentos Ltda., ligada a Luidg Alessando Uchoa, por ter adquirido 96 

imóveis que estavam registrados em nome da Capital Brasil Transportes, empresa de 

Miceno Rossi Neto usada para blindar seu patrimônio. 

Na representação observamos que: 

19.  A Everest Participações é uma empresa sediada em Goiânia e, de 

acordo com sua ficha cadastral na Receita Federal, iniciou suas atividades em 

14.05.2015, há pouco mais de dois anos, portanto. De lá para cá figurou em 

nada menos do que 1.034 operações imobiliárias, sendo apenas 19 como 

alienante, como mostra sua ficha cadastral, com informações extraídas da DOI. 

20. Além disso, chama a atenção o valor que foi declarado pelas transações, a 

grande maioria de apenas R$ 2.000,00. Dezenas de terrenos de 450m² que 

                                                 
135 Representações\Representação 18-NOV - Bloqueio de bens.pdf 
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teriam sido vendidos pela Capital Brasil à Everest foram declarados pelo 

valor de apenas R$ 5.000,00, o que aponta para subfaturamento. 

21. A Everest pagou um total de R$ 5.102.634,02 pelos 1.015 imóveis que 

adquiriu, que totalizam 364.461,95m², o que significa que o metro quadrado 

dos imóveis saiu, em média, por irrisórios R$ 14,00. 

22. A Everest está registrada em nome de Aldo Fleury De Siqueira 

Junior e da empresa Prime Partners S.A., cada um com 50% das cotas. A 

Prime tem como sócio Luidg Alessandro Uchoa, que manteve contatos com 

Miceno Rossi Neto, como já apontado no auto circunstanciado 08 das 

interceptações telefônicas e telemáticas. 

O nome de Luidg surgiu nas investigações no auto circunstanciado n.º 

08-NOV136 (p. 60), em e-mail enviado a ele por Miceno Rossi Neto. 

Indagado sobre a Everest, Marco Antônio Ruzene137 disse o 

seguinte: 

O interrogado nunca auviu falar nesse nome EVEREST. Acrescenta, porém, que 

LUIDG havia sido contratado por MICENO, por indicação da NOVA AMÉRICA, 

para fins de reestruturação e negociação de dívidas. Pode afirmar, também, após 

essa contratação, VUK foi sendo afastado dos negócios em que atuava em relação 

com MICENO. Quem passou a trabalhar toda a questão patrimonial de MICENO 

foi esse senhor LUIDG. Resumidamente, quando a MASTER (LUIDG) entrou, 

passou a exercer um papel semelhante ao de VUK, tanto que este se irritou e foi 

se afastando. LUIDG, MICENO e N.A. passaram a ter uma relação mais intensa, 

especialmente entre as empresas AMERICA COBRANÇAS e A.D. 

As empresas NA Fomento, América Cobranças e AD 

Importação foram usadas por Miceno no esquema de lides simuladas, conforme exposto 

no item 3.1 do relatório final do inquérito policial138. 

Áureo Demétrio da Costa Júnior afirmou que os lotes transferidos 

pela Capital Brasil à Everest referem-se a honorários prestados por Luidg à Usina São 

Paulo, referentes à reestruturação da empresa.139 

                                                 
136 Autos Circunstanciados\Auto 08\Auto Circ. 08-NOV.pdf 
137 Depoimentos\Marco Antonio Ruzene.pdf 
138 Relatório Eletrônico - Final.pdf (p. 60 e seguintes) 
139 Depoimentos\Áureo Demétrio da Costa Junior - Aditamento.pdf 
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Luidg Alessandro Uchoa afirmou que prestou serviços de 

recuperação judicial a Miceno e Vuk, apresentando cópia do contrato na ocasião de sua 

oitiva. O pactuado pelo serviço teria sido trezentos mil reais, dos quais teriam sido pagos 

sessenta. Miceno teria proposto então que Luidg recebesse uma área urbana no município 

de Luiziânia/GO com 48 lotes em troca dos R$ 240 mil restantes. A proposta foi aceita e os 

lotes foram transferidos da Capital Brasil para a Everest, no valor de cinco mil reais cada lote. 

Luidg alegou haver duplicidade de registros na Declaração de Operações Imobiliárias, pois a 

Everest teria realizado apenas 477 transações imobiliárias até o final de 2016, num valor de 

aproximadamente dois milhões de reais, e não as 1015 que constam da DOI. Disse que depois 

disso adquiriu mais de trezentos lotes da Stanza Construtora por cerca de três a quatro mil 

reais a unidade.140 

No escritório de Marco Antônio Ruzene foram apreendidas cópias 

de documentos da offshore Suburban Wordwide Ltd., sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, 

com a anotação “originais com Liuidi”. Ocorre que há também cópias dos títulos ao portador 

da empresa, o que significa que, se os títulos ao portador originais estão em poder de Luidg 

Alessandro Uchoa, ele é o proprietário da Suburban. Dentre os documentos, há 

procuração que nomeia Miceno Rossi Neto procurador da empresa. Abaixo, cópia do título 

ao portador apreendida: 

  
Item 12.2141 do Relatório de Análise de Material Apreendido 04-RDV142 

 
Há que se considerar que o preço de três mil reais por um terreno 

urbano regularizado é bem aquém do que se costuma praticar em qualquer cidade do país. 

                                                 
140 Depoimentos\Luidg Alessandro Uchoa.pdf 
141 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 12.2.pdf 
142 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
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Opinamos, portanto, que os fatos sejam submetidos à apreciação da Receita Federal do Brasil 

que tem melhores condições técnicas para aferir a regularidade das transações. 

7.2. A Agrofield Centro-Oeste Comércio de Produtos Agrícolas 

A Agrofield foi mencionada inicialmente na representação 18-RDV143, 

na qual propusemos o bloqueio de seus bens. Lá, consignamos o seguinte: 

“23. Outra empresa identificada após a apresentação do relatório parcial do 

inquérito foi a Agrofield Centro-Oeste Comercio de Produtos 

Agrícolas Ltda. Com início de suas atividades em 04.12.2007, a empresa 

apresenta 138 transações imobiliárias, sendo apenas 7 como alienante e as 131 

restantes como adquirente, que incluem a aquisição de dezenas de terrenos que 

estavam registrados em nome da Sky Flyer Aviação, empresa citada no item 

4 do relatório parcial como peça da estrutura montada para fraudar credores e 

lavar dinheiro mediante execuções judiciais simuladas. 

24. Embora a Agrofield possua capital social de apenas R$ 790.000,00, as 

131 aquisições imobiliárias que fez em menos de 10 anos de atividade somam R$ 

11.951.688,43, sendo sua quase totalidade terrenos, cuja área totaliza 

60.076,14m², a um custo médio de R$ 198,94 por metro quadrado. 

25. A empresa está registrada em nome de Tarcísio de Souza Filho e de 

Sergio Luiz Silva da Fonseca Lins” 

No item 17.4 do relatório de análise do material apreendido no 

escritório de Marco Antônio Ruzene144 foi relacionado um contrato firmado entre a 

Agrofield (cedente) e a Sky Flyer Aviação (cessionária), no qual esta repassa àquela vários 

imóveis em Luziânia e recebe em troca um crédito de R$ 1.394.598,40 que a Agrofield 

possuía contra a empresa Usina São Paulo Energia e Etanol Ltda.145 

Num dos e-mails interceptados no curso das investigações estava 

anexado um balancete com a escrituração da dívida da Usina São Paulo junto à Agrofield, 

em valores atualizados, como se vê abaixo (grifamos):146 

                                                 
143 Representações\Representação 18-NOV - Bloqueio de bens.pdf 
144 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
145 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 17.4.pdf 
146 Autos Circunstanciados\Auto 08\Emails\Balanço USP Manancial.pdf 

Autos Circunstanciados\Auto 08\Emails\Balanço USP Manancial Anexo.pdf 
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Como já mencionamos nos relatórios parcial e final inquérito, a Sky 

Flyer é peça integrante da engrenagem de lavagem de dinheiro de Miceno Rossi Neto. 

Na tentativa de esclarecer os fatos, poderão ser inquiridos Tarcísio de 

Souza Filho e Sergio Luiz Silva da Fonseca Lins, sócios da Agrofield, e o advogado 

Marco Antônio Ruzene. 

7.3. Cruz de Malta e D+ 

No item 7.2 do relatório parcial do inquérito representamos pela 

expedição de mandados de busca e apreensão nas empresas Cruz de Malta Distribuidora 

e D’Mais Distribuidora e de seus sócios, nos seguintes termos147: 

Embora não tenham sido mencionados neste relatório parcial, também é 

importante que sejam expedidos mandados de busca e apreensão para os 

endereços de José Luís Fernandes Velho e de Luiz Antônio Fernandes 

Velho sócios das empresas Cruz de Malta Distribuidora de Petróleo e 

D’Mais Distribuidora de Petróleo. 

Deixamos de abrir um tópico específico para a Cruz de Malta neste relatório 

porque ainda não identificamos com precisão qual é o papel desempenhado pela 

empresa no esquema. Ela surgiu nas investigações a partir da interceptação de e-

mails de Miceno Rossi Neto.  

                                                 
147 Relatório Eletrônico - Parcial.pdf 
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Restou apurado até o momento que: a) Miceno e Jorge Luís Fernandes Velho 

estão planejando usar a Cruz de Malta para trabalharem juntos, instalando-a no 

Pool Exxel, como mostram os diálogos interceptados148; b) num dos e-mails 

interceptados, Miceno Rossi Neto comemora o fato de ter sido emitido o Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros da Cruz de Malta; José Luís Fernandes Velho é 

um dos destinatários149; c) o imóvel que foi objeto de tal vistoria pertence à 

empresa Sul Participações e Empreendimentos, de Miceno, como mostra o auto 

ao e-mail150; d) várias empresas ligadas à organização criminosa ocupam ou já 

ocuparam o endereço que será ocupado pela Cruz de Malta151; e) num e-mail 

recebido por Cláudia Martins Borba estava anexada uma apresentação na qual 

consta que o grupo Exxel, de Miceno, possui dois tanques de 5.000m³ cujo 

processo estaria em fase final de aprovação pela CETESB152; f) ocorre que noutro 

e-mail, enviado por Miceno, ele menciona que o alvará da Cruz de Malta estaria 

em vias de ser expedido, não mencionando nada com relação à Exxel, o que 

mostra a confusão entre a empresa ostensiva do grupo e a Cruz de Malta; g) 

noutro e-mail interceptado, enviado a Miceno Rossi Neto, Adriano Rossi e Sidônio 

Vilela Gouveia, o remetente diz que, embora o auto de vistoria nele anexado esteja 

em nome da empresa Beta Transportadora, já estaria sendo providenciada sua 

transferência para o uso da Cruz de Malta153. 

Luís Antônio Fernandes Velho154 afirmou que seu irmão José 

Luís é o responsável pela administração das empresas e que não tem conhecimento dos fatos 

relativos a elas. 

José Luís Fernandes Velho155 confirmou que é o responsável pela 

administração das distribuidoras e que seu irmão administra apenas postos de combustíveis. 

Disse, em resumo, que alugou as instalações da Base Exxel de Miceno, Adriano e Sidônio 

porque pretendia ampliar o estoque de combustíveis de sua distribuidora, mas a base ainda 

não tinha sido utilizada porque não conseguiu obter inscrição estadual para fazer a empresa 

funcionar. Miceno lhe disse que iria importar diesel S10 pela empresa Triumph, de 

Cláudia Martins Borba e de Luís Otávio Borba Tavares. Em maio de 2017 a empresa 

                                                 
148 Audios-Transcricoes\Transcricoes\CHAMADA_20965474.html 
149 Autos Circunstanciados\Auto 04\Emails\AVCB Cruz de Malta (email resposta).pdf 
150 Autos Circunstanciados\Auto 04\Emails\AVCB Cruz de Malta Anexo.pdf 
151 Citamos como exemplo a Terra Distribuidora, a Manancial Distribuidora, a Euro Petróleo do Brasil, a 

Tux Distribuidora, a Ask Petróleo e a Hedic Distribuidora. 
152 Autos Circunstanciados\Auto 05\Emails\Resumo do Grupo Miceno-Claudia Email.pdf 

Autos Circunstanciados\Auto 05\Emails\Resumo do Grupo Miceno-Claudia Anexo.pdf 
153 Autos Circunstanciados\Auto 05\Emails\AVCB Beta (email).pdf 

Autos Circunstanciados\Auto 05\Emails\AVCB Beta (email) Anexo.pdf 
154 Depoimentos\Luis Antonio Fernandes Velho.pdf 
155 Depoimentos\José Luis Fernandes Velho.pdf 
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D’Mais comprou 500 mil litros de diesel S10 da Triumph, que foi estocado na base da própria 

D’Mais. Em seguida, comprou mais 2,5 milhões de litros pela Cruz de Malta. Parte também 

estocado nas bases da D’Mais e da Cruz de Malta e parte na base da antiga Exxel, arrendada 

de Miceno156. Depois disso fez mais três compras da Triumph, estocadas em parte na base 

Exxel, sendo que Luís Otávio teria lhe apresentado comprovantes de que os tributos destas 

operações teriam sido pagos. Todo o produto estocado na base Exxel continuaria lá. 

Questionado sobre o contrato de mútuo encontrado em sua residência, 

firmado entre a D’Mais Cobranças Ltda. e Triumph Brazil Trading Company, Jorge 

Luís disse que quando adquiriu os 2,5 milhões de litros de diesel houve a necessidade de 

adiantamento de valores da compra para que a Triumph procedesse ao desembaraço 

aduaneiro do combustível no porto de Santos, e por isso transferiu o montante de R$ 

8.988.000,00 para a conta da Triumph por TED, com débito da conta da D’Mais 

Cobranças e elaborou o contrato de mútuo como garantia, que se resolveu quando recebeu 

o produto. 

Com relação aos documentos apreendidos em sua residência que se 

referem ao roubo do diesel que havia sido comprado da Triumph, afirmou que de fato o 

crime ocorreu e foi praticado contra a empresa transportadora, havendo boletim de ocorrência 

e reportagem jornalística sobre o fato. 

Como vimos acima, na empresa de Cláudia Martins Borba foi 

apreendido um fluxograma que aponta para fraudes na importação de combustíveis pela 

Triumph. 

No escritório do advogado Marco Antônio Ruzene foi apreendida 

uma folha de papel com anotações manuscritas. Nela se destaca o item cinco, onde se lê: “SCP 

(Miceno X Antônio) José Luiz Velho – Cruz de Malta” e, na sequência, “Assunto: base. Sócio 

oculto: AD”. Abaixo, o trecho do documento: 

Miceno Rossi Neto em realizar a abertura/utilização de uma empresa do tipo Sociedade em 
Conta de Participação (SCP) juntamente com José Luiz Velho, Luis Antonio Fernandes Velho 
e a empresa Cruz de Malta, com a utilização da empresa AD Importação e Exportação De 
Produtos Agropecuários Ltda – ME na figura de sócia oculta de tal estrutura. 

                                                 
156 Alegou que isso pôde ser feito porque possui inscrição estadual pré-operacional e licença de operação da ANP, 

sendo que neste caso só não pode comercializar os produtos, o que poderá ser feito quando a inscrição estadual 
passar a ser operacional, o que depende apenas da decisão do delgado regional tributário, da Receita Estadual 
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Item 17.19157 do Relatório de Análise de Material Apreendido 04-RDV158 

 
Tais anotações apontam para a intenção de Miceno Rossi Neto, a 

quem Ruzene era subordinado, de abrir uma sociedade em conta de participação com José 

Luiz Velho e a empresa Cruz de Malta usando a empresa de fachada AD Importação e 

Exportação para operar a Base Exxel. 

Na sede da Sul Participações foi apreendida uma autorização de 

pagamento para a empresa DMais Cobranças Ltda. no valor de R$ 10.000,00159. A DMais 

cobranças está em nome de Regiane Boava Ribeiro Velho, provável esposa de José Luís 

Fernandes Velho. 

Como bem observou o policial federal que analisou o material 

apreendido, o pagamento do valor à DMais pela empresa de Miceno é mais um indício de 

que ele e os irmãos Velho estavam associados na operação da Base Exxel, como apontado no 

relatório parcial do inquérito160 e no auto circunstanciado 08-RDV161. 

Abaixo, trecho do Relatório de Análise de Material Apreendido 01A-

RDV162: 

                                                 
157 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\Item 17.19.pdf 
158 Material Apreendido\Eq. 04 - Marco Antonio Ruzene (Escritório)\RAM - 04.pdf 
159 Material Apreendido\Eq. 01A - Sul Participações\Item 14.12.pdf 
160 Relatório Eletrônico - Parcial.pdf 
161 Autos Circunstanciados\Auto 08\Auto Circ. 08-NOV.pdf 
162 Material Apreendido\Eq. 01A - Sul Participações\RAM - 01A.pdf 
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Na sequência, as anotações manuscritas anexadas à autorização de 

pagamento e mencionadas acima:163 

                                                 
163 Material Apreendido\Eq. 01A - Sul Participações\Item 14.12.pdf 
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8. Considerações finais e representações 

Como se pôde constatar, além dos crimes tratados nos relatórios parcial 

final do inquérito, as oitivas dos investigados e a análise do material apreendido nas buscas 

trouxeram provas de novos delitos praticados pelos membros da organização criminosa. 

Em alguns casos, para esclarecê-los restam ainda algumas diligências, 

sobretudo a oitiva dos principais envolvidos. Como os policiais federais que trabalharam nas 

investigações não são lotados em Campinas e já retornaram às suas unidades de origem, e 

tratando-se de diligências pontuais, não há prejuízo se forem realizadas por outra autoridade 

policial, lotada na Delegacia de Polícia Federal em Campinas. 

Ocorre que há dois casos em que há medidas que, pela sua urgência e 

importância, devem ser implementadas o quando antes, pois, do contrário, podem ser inócuas. 

No item 3.1 deste relatório demonstramos que Cláudia Martins 

Borba cooptou, no interesse de sua organização criminosa, o auditor-fiscal da Receita Federal 

Luiz Fernando Celani, que durante anos lhe prestou serviços, violando seus deveres 

funcionais em troca de vantagens ilícitas. Lá citamos várias conversas, por telefone e por e-
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mail, envolvendo Cláudia, Celani e terceiros, bem como documentos anexados às 

mensagens, que comprovam tais fatos. 

Para que as investigações tenham regular desenvolvimento, é muito 

importante que seja expedido mandado de busca e apreensão para a residência do auditor e 

que seja decretada sua prisão temporária, por cinco dias. 

Também é muito importante que seja decretada a prisão preventiva de 

Adriano Rossi, objeto do item 4 deste relatório complementar. Quando representamos pela 

prisão preventiva dos envolvidos no dia 23.08.2017 deixamos de incluí-lo porque, ao analisar 

seu depoimento, nos pareceu que sua intenção era colaborar com as investigações, auxiliando 

na identificação de suas contas mantidas no exterior e na repatriação do dinheiro mantido 

ilegalmente fora do país. As provas que surgiram com a análise do material apreendido 

mostram o oposto disso. 

No item 4.1 do mesmo relatório restou demonstrado que Adriano 

propositalmente omitiu em seu depoimento a existência de várias contas bancárias que 

mantém no Brasil e no exterior e confessou ser o titular apenas das offshores que, naquele 

momento, já tinham sido identificadas na primeira fase das investigações. Com relação a uma 

delas Adriano já tinha até tentado repatriar US$ 850.000,00 que mantinha ilegalmente fora 

do país, declarando-o à Receita Federal, como o próprio confessou em seu depoimento. A 

tentativa de repatriação de deu, muito provavelmente, porque seu nome foi divulgado no 

escândalo conhecido como Panamá Papers, conforme mencionamos no relatório parcial do 

inquérito. 

Em seu depoimento, Adriano Rossi confessou ser proprietário das 

offshores Madrid Holdings, sediada no Panamá, Fontaine International Corporation, 

sediada nas Bahamas, e Castel Pines LLC, sediada nos EUA, e da offshore que consta como 

sócia da Ask Petróleo (Summit Inversiones de America LLC).164 Ocultou, no entanto, a 

propriedade da Nautilus LLP, situada no Reino Unido, da Honeycomb Ltd, situada em 

Santa Lucía, da Stichting Essex Custodian, da Gray Cliff BV, da Gray Oak BV e da 

Austin FGR, situadas na Holanda, e da Coral Wall Ltd, situada em Malta. Nenhuma delas 

está declarada em seu imposto de renda165, mas os documentos apreendidos mostram que 

todas lhes pertencem, conforme demonstrado no relatório complementar do inquérito policial. 

                                                 
164 Depoimentos\Adriano Rossi.pdf 
165 Receita Federal\Dossiês\PF\Adriano Rossi.pdf 
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O material apreendido mostra que Adriano Rossi continua 

movimentando contas de empresas offshore e de empresas abertas em nome de laranjas, 

conforme descrito nos itens 4.1 e 4.2 do relatório complementar. 

Os dois pressupostos básicos para a decretação da prisão 

preventiva de Adriano Rossi estão presentes. As provas dos crimes por ele cometidos estão 

relacionadas nos relatórios parcial, final e complementar do inquérito e apontam para a prática 

de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade 

ideológica. Os indícios de autoria também foram fartamente demonstrados nos mesmos 

relatórios e Adriano já foi indiciado no relatório final pelos crimes que lhes foram imputados. 

Quando às condições de admissibilidade, os crimes contra a 

ordem tributária (art. 1º e incisos da Lei 8.137/90), de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 

9.613/98), evasão de divisas (art. 22 e parágrafo único da Lei 7.492/86) e falsidade ideológica 

(art. 299 do Código Penal) são todos apenados com reclusão, de modo que as prisões 

cautelares dos investigados atendem também ao requisito do art. 313, I, do CPP. 

Estão presentes também as hipóteses que autorizam a medida. 

Os depoimentos colhidos mostram que Adriano Rossi atua há vários 

anos praticando crimes em prejuízo à ordem tributária e econômica, usando do não 

pagamento de tributos como estratégia de negócio para massacrar a concorrência, o que foi 

corroborado pelas informações fornecidas pela Receita Federal, pelos diálogos interceptados 

ao longo da investigação, pelo material apreendido e por outras provas. 

As investigações demonstraram que o indiciado pratica crimes ao 

menos desde 1996, e o dano já causado atinge bilhões de reais em créditos tributários 

constituídos. Reforça a prova da contumácia delitiva o fato de que Adriano Rossi continuou 

praticando crimes mesmo após ter sido fiscalizado, investigado e processado, sem parar de 

delinquir. Não será, portanto, mais um inquérito policial ou o simples recebimento de mais 

uma denúncia que fará com que pare de cometer crimes. Sua prisão, em que pese ser uma 

medida dura, é a única que fará com que cesse, de uma vez por todas, com suas condutas 

criminosas. 

A garantia da ordem pública pressupõe a confiança que deve ter a 

sociedade nas autoridades constituídas, no sentido de manter a ordem, a tranquilidade e a paz 

social. Aquele que, habitual e constantemente, cometem crimes graves como os que foram 

aqui comprovados, estão a turbar a tranquilidade social, a abalar seriamente a confiança na 

lei e na ordem e, consequentemente, nas autoridades deste país. A prática dos crimes aqui 
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apurados, com a manutenção do modo de agir há vários anos e a prática reiterada da conduta 

criminosa mesmo após a descoberta das fraudes demonstra um profundo desrespeito para com 

as instituições do país, causando inadmissível desprestígio da Justiça no meio social e 

colocando em risco a ordem pública, inclusive pelo estímulo indireto a terceiros para que 

pratiquem atos análogos. 

Há farta jurisprudência do STJ no sentido que é cabível a prisão 

preventiva para garantia da ordem pública em crimes contra a ordem tributária, como no 

acórdão abaixo:166 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. 

MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRISÃO CAUTELAR. CRIMES CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA 

E AS RELAÇÕES DE CONSUMO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, 

DIREITOS E VALORES. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. 

INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus 

substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido 

formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de 

ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de 

caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar 

embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre 

a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios 

suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do 

artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela 

jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas 

considerações abstratas sobre a gravidade do crime.  

3. No caso, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da 

paciente encontram-se amparadas na (i) gravidade concreta dos delitos e (ii) na 

garantia da ordem pública (para evitar reiteração delitiva, tendo em vista que 

                                                 
166 STJ - HC 367167 / PE HABEAS CORPUS 2016/0214892-0, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, publicado 
no DJe em 27/10/2016 
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paciente responde a quatro outras ações penais pela prática de delitos da mesma 

espécie), adequando aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

Ademais, o paciente está foragido, o que também justifica a manutenção da 

medida extrema.  

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, mesmo que tivessem sido 

comprovadas, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos 

legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.  

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 

quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, 

indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para 

acautelar a ordem pública.  

6. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por este 

Superior Tribunal de Justiça.  

7. Habeas corpus não conhecido.  

 
A garantia da ordem econômica também impõe a segregação cautelar 

do investigado uma vez que a vítima dos crimes por ele perpetrados não é apenas a União e 

os Estados mas, antes e principalmente, os empresários e os comerciantes que sofrem com a 

concorrência desleal de sonegadores que, por não oferecerem os lucros de sua atividade à 

tributação, têm um preço mais competitivo que os seus concorrentes, os quais muitas vezes 

são levados a fechar suas portas diante da atividade predatória. 

A magnitude da lesão já causada aos cofres públicos pela ação da 

organização criminosa, comprovadamente de mais de cinco bilhões de reais em créditos 

constituídos, também justificam a segregação cautelar. 

A conveniência da instrução criminal também justifica prisão preventiva 

do indiciado, pois é certo que, como sempre agiu, dando ares de legalidade a seus atos e 

ocultando os vestígios de seus delitos, Adriano Rossi fará tudo para obstar a aplicação da 

lei penal, assim intervindo de forma prejudicial na instrução criminal. O fato de ter ocultado 

a propriedade de empresas e contas bancárias em outros países mostra sua intenção em 

dilapidar seu patrimônio mantido ilegalmente fora do país e mostra que ele continua 

ocultando seu patrimônio e sua movimentação financeira como comprovadamente faz há mais 

de uma década. 

A segregação cautelar, portanto, também se justifica pela conveniência 

da instrução criminal. 
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Os ativos que o investigado comprovadamente mantém ilegalmente no 

exterior facilitam, sobremaneira, uma fuga do país. Se permanecer solto, o dinheiro pode 

facilmente ser transferido para outros países, inviabilizando o seu rastreamento e bloqueio e, 

consequentemente, sua repatriação. 

É bastante provável que, se for mantido em liberdade, diante da 

expectativa da pena que poderá cumprir pelos diversos crimes pelos quais foi indiciado, e pelas 

multas que poderão lhe ser aplicadas, Adriano Rossi irá fugir, desfrutando do patrimônio 

que ainda mantêm no exterior. A decretação de sua prisão preventiva para assegurar a 

aplicação da lei penal, portanto, é medida que se impõe. 

São inaplicáveis aqui as inovações do Código de Processo Penal trazidas 

pela Lei n.º 12.403 de 2011, pois as razões que dão fundamento à prisão preventiva que 

representamos deixam claras a extrema e indiscutível necessidade da decretação de sua 

custódia e a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas 

na nova lei. Aqui, são incabíveis todas as medidas cautelares trazidas pela lei nova em 

substituição à prisão preventiva, senão vejamos: prisão domiciliar (art. 317): incabível, na 

medida em que os crimes podem ser praticados da residência do indiciado com o auxílio de 

interpostas pessoas que permanecem soltas mediante o uso de telefones celulares e aplicativos 

que inviabilizam o monitoramento de comunicações; comparecimento periódico em 

juízo (art. 319, I): além não recomendável, uma vez que ao menos um investigado fugiu 

quando soube que sua prisão temporária havia sido decretada, também é incabível, já que o 

indiciado continuará sem nenhuma vigilância, livre para continuar perpetrando os crimes que 

sempre cometeu; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares (art. 

319, II): incabível porque crimes de colarinho branco como os são imputados ao indiciado não 

dependem de um local específico para ser perpetrados, podendo fazê-lo de suas próprias 

residências; proibição de manter contato com pessoa determinada (art. 319, III): 

incabível, uma vez novas pessoas poderão ser facilmente cooptadas pelo indiciado e também 

porque ainda não foi totalmente mapeada toda a sua rede de contatos não havendo como, 

portanto, discriminar todas as pessoas que lhe podem auxiliar no cometimento de outras 

fraudes e na dilapidação de seu patrimônio; proibição de ausentar-se da comarca (art. 

319, IV): incabível, uma vez a proibição se justifica apenas quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução e, aqui, o que se busca resguardar 

é, acima de tudo, a garantia da ordem pública, da ordem econômica e a aplicação da lei penal, 

de modo que a medida seria inócua; recolhimento domiciliar no período noturno e 

nos dias de folga (art. 319, V): incabível porque, como já mencionado anteriormente, o 

indiciado podem praticar os crimes em sua residência; suspensão do exercício de função 
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pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira (art. 319, VI): 

inaplicável para o presente caso, não apenas em razão de o indiciado não exercer funções 

públicas, mas também porque jamais respeitou proibições desta natureza, como fartamente 

demonstrado nos autos; internação provisória de inimputável ou semi-imputável 

(art. 319, VII): incabível, uma vez que o indiciado é plenamente consciente de suas condutas; 

fiança para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a 

obstrução do seu andamento (art. 319, VIII): incabível, uma vez que o maior risco que 

se apresenta não é à instrução processual, mas sim a ordem pública, à ordem econômica e a 

aplicação da lei penal, como já afirmamos anteriormente; monitoração eletrônica (art. 

319, IX): incabível porque, como já afirmado, o indiciado poderá praticar os crimes do conforto 

de sua residência, mesmo sendo monitorado eletronicamente. 

As investigações mostram que estamos diante de uma organização 

criminosa que atua há vários anos praticando toda sorte de ilícitos. A grande maioria das 

empresas usadas no esquema já possui créditos tributários constituídos pela Receita Federal e 

pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, de acordo com informações enviadas pelos 

dois órgãos. 

Como ficou demonstrado no relatório parcial e nesta representação, ao 

longo dos anos os investigados usaram reiteradamente de interpostas pessoas e de empresas 

de fachada para operar, lesando o fisco e a concorrência. E o simples fato de colocar uma 

empresa no nome de um “laranja” já é um indicativo de crime, como aponta o julgado que 

transcrevemos abaixo167: 

HABEAS CORPUS. NOTA FISCAL EMITIDA COM FRAUDE. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 

- Verificou-se que o paciente, fazendo-se passar por terceiro, adquiriu de empresa 

68 quilos de esmeralda natural, no valor de R$ 5.440.000,00, conforme notas 

fiscais emitidas. O simples fato de o réu documentar a operação com nome alheio 

constitui, em princípio, fraude fiscal, pois furta à fiscalização tributária o 

conhecimento do verdadeiro sujeito passivo do fato gerador. Em tese, cabe invocar 

o artigo lº, inciso II, da Lei nº 8.137/90. 

- Do texto da denúncia se colhe, outrossim, que parte das esmeraldas objeto das 

várias notas fiscais foi apreendida e correspondia à nota fiscal nº 342, de emissão 

da Empresa Gemas do Brasil. Laudo pericial comprovou que tal lote não tem 

                                                 
167 TRF3 - HC - 10214; Processo: 200003000389247, UF: SP, Relator Desembargador FÁBIO PRIETO, Quinta Turma; 
Data da decisão: 11/10/2000; Fonte DJU DATA: 21/11/2000 PÁGINA: 623 
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qualidade gemológica e o valor não supera R$ 250,00. Conclui-se, sem dúvida, 

nesta fase, que a conduta delitiva descrita no tópico 1 tem, parcialmente, outro 

elemento inexato da nota fiscal, ou seja, seu valor superestimado. 

- Quanto à competência da Justiça Federal, entendida como válida a descrição da 

fraude fiscal, uma vez patenteada a subtração de renda ao tesouro, resta 

caracterizada, porque o imposto correspondente é de atribuição da União (art. 

153, III, CF). 

- Está justificada a prisão preventiva como garantia da ordem pública e para 

assegurar a aplicação da lei penal. O denunciado tem maus antecedentes, 

costuma apresentar-se com falsas identidades, passou a emitir repetidamente 

cheques no comércio local em nome de terceiro sem provisão de fundos e nada se 

provou quanto ao seu correto endereço. Não se sabe ao certo se reside em Curitiba, 

São Paulo ou Rio Grande do Sul. A custódia cautelar fez cessar a prática de novos 

delitos, bem como impediu a utilização de idênticos expedientes fraudulentos ou 

mesmo da fuga a outro Estado para subtrair-se à lei penal. 

- Denegada a ordem. 

A questão da existência do débito de fato é pertinente no caso de 

empresas abertas em nome de seus próprios sócios. No caso de empresas abertas em nome de 

“laranjas”, que nada recolhem e que não mantém patrimônio em nome próprio ou em nome 

dos sócios para frustrar a fiscalização, o caso é bem diferente. Esta distinção fica muito clara 

no magistral julgado do Superior Tribunal de Justiça que transcrevemos abaixo168: 

HABEAS CORPUS. ADVOGADO. OPERAÇÃO "MONTE ÉDEN". CRIMES CONTRA 

O SISTEMA FINANCEIRO E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, QUADRILHA, 

LAVAGEM DE DINHEIRO, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, 

FALSIDADE IDEOLÓGICA, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ARGÜIDA INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 

1. A extensa inicial acusatória, que conta com 163 laudas, aponta, 

essencialmente, para a participação de liderança do ora Paciente em complexa 

organização criminosa, desenvolvida por meio do seu escritório de advocacia, 

cuja finalidade precípua seria a de promover a chamada "blindagem patrimonial" 

a diversos "clientes", o que se fazia por meio de empresas fictícias no exterior, 

abertas em nome de "laranjas", para ocultação, proteção e lavagem de dinheiro.  

2. A denúncia descreve, suficientemente, as dezenas de ilícitos em tese perpetrados 

pelos agentes denunciados, relacionando-os com um vasto conjunto de provas 

                                                 
168 HC 50933 / RJ; Habeas Corpus 2005/0204276-4; Relatora Ministra LAURITA VAZ (1120); Quinta Turma; Data do 
Julgamento: 17/08/2006: Data da Publicação/Fonte: DJ 02.10.2006 p. 294 
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constituído principalmente de objetos e documentos apreendidos, interceptações 

telefônicas, interrogatórios dos réus, depoimentos das testemunhas etc., em 

perfeita consonância com às exigências do art. 41 do CPP, permitindo ao Paciente 

ter clara ciência das condutas ilícitas que lhe são imputadas, garantindo-se-lhe o 

livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há falar, assim, em inépcia 

da peça acusatória. 

3. É verdade que este Superior Tribunal de Justiça tem-se pronunciado no sentido 

de aderir à recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reformulada a 

partir do julgamento plenário do HC n.º 81.611/DF, relatado pelo ilustre 

Ministro Sepúlveda Pertence, para considerar que não há justa causa para a 

persecução penal do crime de sonegação fiscal, quando o suposto crédito 

tributário ainda pende de lançamento definitivo, sendo este condição objetiva de 

punibilidade. 

4. Não obstante, considerando as peculiaridades concretas do caso, verifica-se que 

a hipótese sob exame em muito se diferencia daquelas outras que inspiraram os 

referidos precedentes. De fato, uma coisa é desconstituir o tipo penal quando há 

discussão administrativa acerca da própria existência do débito fiscal ou do 

quantum devido; outra bem diferente é a configuração, em tese que seja, de crime 

contra ordem tributária em que é imputada ao agente a utilização de esquema 

fraudulento, como, por exemplo, a falsificação de documentos, utilização de 

empresas "fantasmas" ou de "laranjas" em operações espúrias, tudo com o claro e 

primordial intento de lesar o Fisco. Nesses casos, evidentemente, não haverá 

processo administrativo-tributário, pelo singelo motivo de que foram utilizadas 

fraudes para suprimir ou reduzir o recolhimento de tributos, ficando a autoridade 

administrativa completamente alheia à ação delituosa e sem saber sequer que 

houve valores sonegados.  

5. Apurar a existência desses crimes contra a ordem tributária, cometidos 

mediante fraudes, é tarefa que incumbe ao Juízo Criminal; saber o montante 

exato de tributos que deixaram de ser pagos em decorrência de tais subterfúgios 

para viabilizar futura cobrança é tarefa precípua da autoridade administrativo-

fiscal. Dizer que os delitos tributários, perpetrados nessas circunstâncias, não 

estão constituídos e que dependem de a Administração buscar saber como, onde, 

quando e quanto foi usurpado dos cofres públicos para, só então, estar o Poder 

Judiciário autorizado a instaurar a persecução penal equivale, na prática, a erigir 

obstáculos para desbaratar esquemas engendrados com alta complexidade e 

requintes de malícia, permitindo a seus agentes, inclusive, agirem livremente no 

sentido de esvaziar todo tipo de elemento indiciário que possa comprometê-los, 
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mormente porque a autoridade administrativa não possui os mesmos 

instrumentos coercitivos de que dispõe o Juiz Criminal. 

6. Tendo em conta que a denúncia descreve, com todos os elementos 

indispensáveis, a existência de crimes em tese, sustentando o eventual 

envolvimento do Paciente com a indicação de vasto material probatório, a 

persecução criminal deflagrada não se constitui em constrangimento ilegal, 

mormente porque não há como, em juízo sumário e sem o devido processo legal, 

inocentar o Paciente das acusações, antecipando prematuramente o mérito. 

7. Embora os numerosos delitos em apuração sejam, em boa parte, de altíssima 

complexidade, foram satisfatoriamente descritos na inicial acusatória. E a 

estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória, exigindo prova 

pré-constituída das alegações, não é sede própria para discutir teses defensivas 

que, substancialmente contrariadas pelo órgão acusador, dependam de 

aprofundada incursão na seara fático-probatória. 

8. Ordem denegada. 

 
Antes de obtidos os elementos de prova reunidos no curso das 

investigações Adriano Rossi tinha a certeza de que os esquemas criminosos não seriam 

descobertos e, se fossem, nunca haveria prova dos crimes praticados e do destino dado ao 

produto do crime, ou seja, do dinheiro lavado, pois foram utilizados diversos expedientes para 

dificultar o seu rastreio. Imperava a crença na impunidade. E a certeza dela é comprovada 

com a displicência verificada na manutenção do modo de agir e na simples substituição de um 

“laranja” por outro ao longo dos anos. Hoje, porém, as provas da materialidade e autoria são 

contundentes, e os perfis criminosos do investigado, que demonstra total desrespeito pelo 

Poder Público, evidencia que também não haverá qualquer consideração pela Justiça Pública 

e acatamento a suas determinações. 

A expectativa penal pelos crimes que será denunciado tranquilamente 

impedem qualquer benesse legal. Assim, de um lado a mobilidade facilitada pelo seu grande 

poder econômico e, de outro, a ameaça de um encarceramento bastante provável, levam à 

conclusão de que, caso Adriano Rossi não seja mantido ao alcance da Justiça, além de 

furtar-se à aplicação da lei penal, continuará a delinquir, afetando a ordem pública e a ordem 

econômica, pressupostos bastantes para a decretação da prisão processual. 

Também se afigura conveniente à instrução criminal a prisão processual 

do indiciado, pois, caso permaneça em liberdade, poderá criar obstáculos também às 

investigações que visam à localização dos bens e valores produtos da atuação delituosa. 
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Não basta, portanto, que o indiciado alegue que está “à disposição da 

Justiça”, entregando seu passaporte com o intuito de obter liberdade. Não está em jogo aqui 

apenas a garantia de aplicação da lei penal mas também, e sobretudo, a garantia da ordem 

pública e da ordem econômica, que vêm sofrendo um impacto brutal há vários anos com as 

ações da organização criminosa, como demonstram as provas amealhadas ao longo da 

investigação. Empresários que procuraram trabalhar na legalidade são obrigados a fechar as 

portas diante da concorrência predatória das empresas da organização criminosa. O 

fechamento destas empresas gera desemprego, queda de arrecadação e consolida o domínio 

do mercado por sonegadores, atacando as leis naturais da economia, como a livre concorrência 

e a lei da oferta e demanda. 

Há quem defenda que a prisão cautelar deve ser reservada apenas aos 

crimes “violentos” como homicídio, roubo, extorsão etc. Esquecem-se que uma das causas da 

criminalidade violenta é a desigualdade social provocada, em grande parte, pela pilhagem dos 

cofres públicos praticada por sonegadores e falsificadores como os que são aqui investigados. 

O custo social dos crimes fiscais, econômicos e financeiros é muito alto, uma vez que o dinheiro 

que deixa de entrar nos cofres públicos deixa de ser utilizado para investimentos em educação, 

saúde, emprego, moradia etc., que diminuiriam a desigualdade e, consequentemente, alguns 

crimes dela decorrentes. 

Assim, pelas razões expostas, passamos a representar pelas seguintes 

medidas: 

a) visando garantir a ordem pública, severamente abalada com as 

condutas praticadas de forma reiterada pelo indiciado, para 

garantir a ordem econômica, que há mais de uma década sofre com 

os desarranjos provocados pela concorrência desleal de suas 

empresas, por conveniência da instrução criminal que corre risco 

concreto de ser afetada pela destruição de provas e pela 

dilapidação do patrimônio, e para garantir a aplicação da lei penal, 

anseio de uma sociedade profundamente abalada com os fatos aqui 

narrados, e, também, por haver prova da existência de crimes 

dolosos punidos com reclusão e de indícios suficientes de autoria e 

por serem incabíveis as medidas cautelares diversas da segregação 

cautelar, de acordo com as provas produzidas nos autos até o 

presente momento, representamos pela decretação da prisão 

preventiva de Adriano Rossi, CPF 071.535.878-29 
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b) Com vistas a colher mais elementos sobre os fatos descritos no item 

3.1 do relatório complementar do inquérito policial, além de provas 

de outros crimes de corrupção ativa e passiva eventualmente 

praticados, representamos pela expedição de mandado de busca e 

apreensão para a residência de Luiz Fernando Celani, residente 

no Loteamento Ville Sainte Helene, casa 60, localizado na Rua 

Sainte Marie, casa 60. 

c) A fim de evitar destruição de provas e também para evitar que 

combine a versão de seu depoimento com outros investigados, 

representamos pela decretação da prisão temporária, por cinco 

dias, do auditor-fiscal da Receita Federal Luiz Fernando Celani;  

d) A fim de evitar que combinem versões em seus depoimentos e para 

esclarecer os fatos descritos no item 3.1 do relatório complementar 

do inquérito policial, representamos, finalmente, com fundamento 

no art. 1º, I e III, al. “l”, da Lei nº 7.960/89, pela expedição de 

mandados de prisão temporária para Cláudia Martins Borba 

Rossi e Marco Antônio Ruzene. 

Respeitosamente, 

Campinas, 31 de janeiro de 2018 

 
 

VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA 
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL 
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