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13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

PROCESSO n.º 5026663-10.2014.404.7000

AÇÃO PENAL

Autor: Ministério Público Federal

Acusados:

1) Carlos Habib Chater, brasileiro, casado, empresário,
nascido em 29/08/1969, filho de Habib Salim El Chater e Maha Fahd
Chater, portador da CIRG 805743/DF, inscrito no CPF sob o nº
416.803.751-72, residente e domiciliado na OTR MLN, trecho 10, cj. 1,
casa 2, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília-DF ou na SHS, quadra 6,
conjunto A, lote 1, bloco B, ap. 214, Asa Sul, Brasília/DF;

2) André Catão de Miranda, brasileiro, casado,
comerciário, nascido em 25/03/1961, filho de Manoel Guilhermino de
Miranda Sobrinho e Maria Terezinha Catão de Miranda, portador da
CIRG nº 2041163/PE, inscrito no CPF sob o nº 248.513.374-34,
residente e domiciliado na Quadra 202, lote 10, bloco B, ap. 502, Águas
Claras/DF;

3) Ediel Viana da Silva, rasileiro, divorciado, empresário,
nascido em 05/01/1968, portador da CIRG 805743/DF, inscrito no CPF
sob o nº 979.975.287-68, com endereço conhecido pela Secretaria; e
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4) André Luis Paula dos Santos, brasileiro, solteiro,
comerciante, nascido em 26/07/1972, filho de Maria Paula dos Santos,
portador da CIRG nº 1.400.816/DF, inscrito no CPF sob o n.º
546.538.351-87, residente e domiciliado na Rua 9 Sul, Lote 10, ap.
1.703, Águas Claras/DF.

 

 

I. RELATÓRIO

 

1. Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática
de crimes de operação irregular de instituição financeira (art. 16 da Lei
nº 7.492/1986), de evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/1986) e de
pertinência à organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/2013)
contra os acusados acimas nominados (evento 1).

2. A denúncia tem por base o inquérito 2006.7000018662-
0 e processos conexos, entre eles os de n.os 5001438-85.2014.404.7000,
5067304-40.2014.404.7000, 5022397-77.2014.404.7000, 5017348-
84.2016.4.04.7000, 5026387-13.2013.404.7000, 5049597-
93.2013.404.7000, 5041849- 10.2013.404.7000, além das ações penais
conexas. Todos esses processos, em decorrência das virtudes do sistema
de processo eletrônico da Quarta Região Federal, estão disponíveis e
acessíveis às partes deste feito e estiveram à disposição para consulta
das Defesas desde pelo menos o oferecimento da denúncia, sendo a eles
ainda feita ampla referência no curso da ação penal. Todos os
documentos neles constantes instruem, portanto, os autos da presente
ação penal. Relativamente ao inquérito físico 2006.7000018662-0, foi
ele digitalizado na íntegra e pode ser encontrado no evento 219.

3. Em síntese, segundo a denúncia (evento 1), o acusado
Carlos Habib Chater comandaria grupo criminoso dedicado à prática de
crimes financeiros, especialmente evasão fraudulenta de divisas,
lavagem de dinheiro e operações cambiais faudulentas, contando para
tanto com várias empresas de fachada, constituídas e mantidas em nome
de pessoas interpostas.

4. O centro das atividades de Carlos Habib Chater seria
desenvolvido em Brasília através de posto de gasolina denominado
Posto da Torre Ltda. Juntamente com ele, manteria controle direto ou
indireto sobre outras empresas como Angel Serviços Terceirizados
Ltda., Torre Comércio de Alimentos Ltda., Ed Serviços de Lavanderia
Ltda. e até mesmo uma casa de câmbio denominada Valortur Câmbio e
Turismo Ltda. Tais empresas e suas contas bancárias teriam sido
utilizadas para movimentação de milhões de reais para amparar
transações de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.
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5. Segundo ainda a denúncia, teriam sido constatadas
diversas operações cambiais ilegais realizadas por Carlos Habib Chater
com outros operadores do mercado negro de câmbio como a doleira
Nelma Mitsue Penasso Kodama e ainda com Alberto Youssef.

6. Apesar de longa descrição de operações cambiais
suspeitas, detém-se a denúncia, quanto ao crime de evasão de divisas, na
descrição de algumas apenas:

- operações de câmbio com Alberto Youssef, outro
operador do mercado negro de câmbio, entre 28/08/2013 a 27/11/2013
(fls. 24-26 da denúncia);

- operações de câmbio, do tipo dólar cabo, com Nelma
Kodama, outra operadora do mercado negro de câmbio, em setembro de
2013, com evasão fraudulenta de divisas de um milhão de dólares, com
depósito em reais em conta da empresa Aquiles e Moura, de fachada de
Nelma; e

- diversas operações de dólar-cabo para o grupo de Maria
Stocker, codinome Evi, entre agosto a outubro de 22013, em valores
variados, inclusive uma em 23/10/2013, de quarenta e cinco mil (reais
ou dólares) com envolvimento de Alberto Youssef.

7. Os acusados também teriam incorrido na prática do
crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986, pois Carlos Habib Chater seria,
conforme a denúncia, um operador do mercado de câmbio negro,
envolvido na prática cotidiana de operações do tipo dólar cabo, com
remessas e internações de numerário fraudulentas. Na prática, seria
gestor de instituição financeira irregular, utilizando para tanto as
referidas empresas, inclusive a Valortur Câmbio e Turismo, esta, porém,
em nome de pessoas interpostas.

8. Além da imputação da prática de crimes financeiros,
imputa a denúncia aos acusados o crime de pertinência à organização
criminosa previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

9. Originariamente, a ação penal foi proposta contra Carlos
Habib Chater, André Catão de Miranda, Ediel Viana da Silva, Ricardo
Emilio Esposito, Katia Chater Nasr, Ediel Vinicius Viana da Silva,
Tiago Roberto Pacheco Moreira, Julio Luis Urnau, Francisco Angelo da
Silva e André Luis Paula dos Santos.

10. Individualiza a denúncia as condutas dos acusados. Em
síntese:

1) Carlos Habib Chater, o líder do grupo criminoso,
mandante e executor dos crimes;

2) André Catão de Miranda, gerente financeiro de Carlos
Habib, responsável pela realização de operações de câmbio e
pagamentos;
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3) Ediel Viana da Silva, braço direito de Carlos Habib na
execução das ordens deste, cedeu conscientemente o nome para figurar
em empresas interpostas;

4) Ricardo Emilio Esposito, policial militar do Distrito
Federal, presta a Carlos Habi Chater serviço de transporte físico de
numerário em espécie nas transações financeiras e operações cambiais;

5) Katia Chater Nasr, irmã de Carlos Habib, figura
conscientemente no quadro social da empresa Valortur Câmbio e
Turismo, como pessoa interposta de Carlos Habib;

6) Ediel Vinicius Viana da Silva, substituiu
conscientemente o pai Ediel Viana da Silva no quadro social de
empresas utilizadas por Carlos Habib Chater;

7) Tiago Roberto Pacheco Moreira, empregado da empresa
Posto da Torre, emprestou conscientemente o nome para figurar como
pessoa interposta de Carlos Habib na empresa ED Serviços de
Lavanderia Ltda.;

8) Julio Luis Urnau, ex-Secretário Adjunto dos
Transportes do Distrito FEderal, administrador de fato da Valortur
Câmbio e Turismo;

9) Francisco Angelo da Silva, figura no quadro social da
empresa Valortur Câmbio e Turismo; e

10) André Luis Paula dos Santos, prestava serviços para
Carlos Habib Chater, realizava o transporte físico de valores no território
nacional e no exterior, além de atuar nas operações de câmbio para ele e
para outros operadores no mercado de câmbio negro.

11. A denúncia foi recebida em 28/04/2014 (evento 3).

12. Os acusados foram citados e apresentaram respostas
preliminares por defensores constituídos.

13. Por força de liminar concedida pelo eminente Ministro
Teori Zavascki na Reclamação 17.623, o trâmite processual foi suspenso
em 20/05/2014, com a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal
(evento 77). Em 11 de junho de 2014, o feito retomou seu curso, após
ter sido devolvido do Supremo Tribunal Federal (evento 100).

14. As respostas preliminares foram examinadas pela
decisão de 10/07/2014 (evento 184), com complemento na decisão de
28/07/2014 (evento 255) e na decisão de 13/08/2014 (evento 297).

15. Foram ouvidas as testemunhas de acusação (eventos
249 e 353, com transcrições nos eventos 286 e 376).
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16. Na audiência de 21/08/2014 (evento 353), após a oitiva
das testemunhas de acusação, foi decidido pelo desmembramento do
processo, nele sendo mantido somente os acusados então presos
preventivamente. Ficaram na presente ação penal Carlos Habib Chater,
André Catão de Miranda, Ediel Viana da Silva e André Luis Paula dos
Santos. A ação penal desmembrada contra Ricardo Emilio Esposito,
Katia Chater Nasr, Ediel Vinicius Viana da Silva, Tiago Roberto
Pacheco Moreira, Julio Luis Urnau e Francisco Angelo da Silva tomou o
nº 5059126-05.2014.404.7000.

17. Foram ouvidas as testemunhas de defesa (eventos 371,
375, 379, 422, 444 e 499, com transcrições nos eventos 405, 444 e 
525).

18. Os acusados foram interrogados (eventos 539 e 567).

19. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP
foram apreciados nos termos da decisão de 05/12/2014 (evento 547).

20. O MPF, em alegações finais (evento 592), argumentou:
a) que a denúncia não é inepta; b) que a denúncia não padece de inépcia;
c) que o Juízo é competente para a ação penal; d) que os acusados
associaram-se, inclusive com os acusados originários, em uma
organização criminosa dedicada à prática de crimes financeiros e
lavagem de dinheiro, pelo menos entre 2013 até 17/03/2014, quando foi
ela desmantelada pelas prisões preventivas; e) que Carlos Habib Chater
era o chefe do grupo e controlava diversas empresas, ainda que em
nome de terceiros, para as práticas delitivas, estas centradas no Posto da
Torre, em Brasília; f) que o acusado André Catão de Miranda tinha a
função de fazer o controle financeiro das movimentações; g) que Ediel
Viana da Silva era o braço direito de Carlos Habib Chater, gerenciava o
Posto da Torre e figura como pessoa interposta em empresas por ele
controladas; g) que o grupo mantinha uma contabilidade informal
através do sistema money e no qual eram registradas as operações
ilegais; g) que André Luis Paula dos Santos transportava dinheiro em
espécie para as operações ilícitas do grupo criminoso; h) que as
atividades do grupo caracterizavam "verdadeira instituição financeira
informal, captando e intermediando recursos de terceiro"; i) que houve
também a prática de crimes de evasão fraudulenta de divisas; i) que a
autoria e a materialidade dos crimes restaram provadas por
depoimentos, pelos resultados da interceptação telemática e telefônica,
que quebra do sigilo bancário e pela apreensão do sistema money; j) que
em relação a parte dos crimes de evasão de divisas não há prova
específica em relação a Ediel Viana da Silva e André Luis Paula dos
Santos. Pleiteia a condenação dos acusados e absolvições de alguns
acusados em relação a parte das operações descritas na denúncia.

21. A Defesa de Carlos Habib Chater, em alegações finais
(evento 615), argumentou: a) que houve usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal uma vez que foi investigado crime de
lavagem de dinheiro decorrente dos crimes que foram objeto da Ação
Penal 470; b) que a decisão de 09/02/2009 de quebra de sigilo bancário
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e fiscal é inválida porque baseada em denúncia anônima e porque não
foram esgotados previamente outros meios de investigação menos
invasivos; c) que Hermes Freitas Magnus já foi condenado, com trânsito
em julgado, por denunciação caluniosa (fls. 1.070-1.071 do inquérito);
d) que os depoimentos prestados por Ediel Viana em colaboração não
foram submetidos ao contraditório; e) que não houve acordo formal de
colaboração; f) que teria havido retratação da proposta de celebração de
acordo de colaboração premiada pelo MPF com Ediel Vianna, com o
que as provas decorrentes não podem ser utilizadas no processo; g) que
a denúncia não explifica compra e vendas de moeda estrangeiras, não
caracterizando o crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986; h) que a
operação descrita na denúncia do acusado Carlos Habib Chater com
Fayed Antoine Trabously não envolve compra e venda de moeda
estrangeira (fls. 67-80 das alegações finais; i) que a operação descrita na
denúncia com Alberto Youssef e o coacusado André Luís Paula dos
Santos envolve uma internalização de recursos em moeda estrangeira no
Brasil e não evasão (fls. 80-90 das alegações finais); j)  que as operações
descritas na denúncia entre Carlos Habib Chater e André Luís Paula dos
Santos não envolvem compra e venda de moeda estrangeira, mas sim
empréstimo em reais (fls. 90-95 das alegações finais); k) que os diálogos
interceptados entre o acusado e "Rogério" representam mera consultoria
(fls. 102-103 das alegações finais); l) que o acusado meramente
realizava empréstimos a terceiros com recursos próprios ou tomava
empréstimos para adquirir combustíveis para o Posto da Torre ou para
pagar dívidas; m) que o acusado tem R$ 5.712.516,18 em dívidas do
Posto da Torre; n) que os empréstimos não constituem operações
financeiras exclusiva de instituição financeira; o) que o acusado não tem
responsabilidade pela operação de compra de dez mil dólares por
Alberto Youssef junto à Khaled Youssef Nasr, cunhado de Carlos Habib
Chater (fls. 130-141 das alegações finais); p) que Carlos Habib Chater
pagou dívidas de Carlos Rocha e Alberto Youssef em reais no Brasil
(fls. 141-148 das alegações finais); q) que o acusado não agiu com dolo
de evasão de divisas para nenhuma dessas operações; r) que,
relativamente às operações com Nelma Kodama descritas na denúncia, o
acusado apenas realizou uma consulta mas elas não foram efetivadas
(fls. 162-177 das alegações finais); s) que relativamente às operações
com Maria Stocker elas não seriam de evasão de divisas, mas de
internalização e uma delas já foi objeto da ação penal 5025687-
03.2014.404.7000, com absolvição (fls. 181-196 das alegações finais); t)
que, se as operações forem consideradas típicas, o enquadramento
correto seria o da Lei nº 7.492/1986); e u) que não há caracterização de
organização criminosa, pois o acusado agiu sozinho na prática da
realização dos empréstimos. Pede a absolvição. 

22. A Defesa de André Catão de Miranda, em alegações
finais (evento 610), argumentou: a) que a Justiça Federal de Curitiba é
incompetente para processar e julgar o caso, sendo a competência da
Justiça Federal do Distrito Federal; b) que o acusado André Catão de
Miranda foi contratado em 2003 para atuar como gerente financeiro do
Posto da Torre; d) que nos  diálogos interceptados de André Catão
constam apenas a realização de operações bancárias simples como
depósitos; c) que André Catão não tinha conhecimento da origem ilícita
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dos valores envolvidos ou do caráter fraudulento das operações; d) que o
acusado, como mero empregado subordinado, apenas atendeu às ordens
de seu empregador; e) que Carlos Habib Chater assumiu a
responsabilidade pelas operações de caráter fraudulento; f) que o MPF
confundiu na imputação o ora acusado André Catão com André Antunes
que trabalhava na empresa Valortur, também de Carlos Chater; e g) que
o acusado André Catão de Mirana nunca trabalhou na Valortur; e h) que
o acusado deve ser absolvido.

23. A Defesa de Ediel Viana da Silva, em alegações finais
(evento 611), argumentou: a) que a denúncia é inepta por falta de
individualização das condutas; b) que o acusado Ediel Viana era
subordinado de Carlos Habib Chater e cumpria ordens dele, sem saber
da origem dos recursos que entravam e saiam do Posto da Torre em
Brasília; b) que não há prova do crime de associação ou de que Ediel
Viana tivesse conhecimento da origem e natureza criminosa dos valores
utilizados nas transações; c) que o acusado era o gerente operacional do
Posto e quem cuidava da parte financeira era o próprio Carlos Habib
Chater, assessorado por André Catão de Miranda; d) que fatos anteriores
à Lei n.º 12.850/2013 não podem ser considerados para caracterização
de crime de organização criminosa; e) que o acusado deve ser absolvido
ou, em caso de condenação, deve ser reconhecida a sua colaboração
eficaz e voluntária, mesmo sem acordo de colaboração.

24. A Defesa de André Luís Paula dos Santos, em
alegações finais (evento 614), argumentou: a) que houve usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal uma vez que, no inquérito
que deu origem à ação penal, foi investigado crime de lavagem de
dinheiro decorrente dos crimes que foram objeto da Ação Penal 470; b)
que todas as diligências realizadas a partir daí são nulas;  c) que o MPF
se baseia, contra o acusado, em um diálogo no skype de 17/09/2012 e na
apreensão havida em 13/12/2013, quando o acusado foi surpreendido
transportando USD 289.000,00 em 13/12/2013 em vôo de São Paulo
para Brasília; d) que o diálogo no skype foi fato isolado e quanto à
apreensão restou provado que o numerário era proveniente de
empréstimo bancário com o Banco BRB; e) que a Lei nº 12.850/2013
não pode ser aplicada retroativamente; f) que não há prova de que o
acusado integrava o grupo dirigido por Carlos Habib Chater, pois
inclusive não interagia com os demais acusados, como por eles mesmo
revelados; g) que o acusado obteve um empréstimo em 25/10/2013 junto
ao Banco BRB, sendo os valores depositados na conta do Posto da Torre
porque o acusado Carlos Habib Chater concordou em fazer o
empréstimo em nome de sua empresa; h) que, em 26/11/2013, R$
545.000,00 foram transferidos à empresa Árabe Mercearia Brasil 21, do
acusado André Luís Paula dos Santos, que por sua vez sacou os valores
em espécie para compra de dólares; i) que a operação apenas demonstra
a divisão de valores entre colegas que se ajudaram mutuamente; j) que
não há prova do envolvimento do acusado André Luís Paula dos Santos
em operações de evasão de divisas; e k) que o acusado esteve em Milão
para recolher euros em espécie e levá-los a Amsterdã, mas isso não
caracteriza evasão de divisas. Pede a absolvição.
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25. Em diligência complementar, foram juntadas aos autos
as sentenças prolatadas nas ações penais conexas 5047229-
77.2014.4.04.7000 e 5025687-03.2014.404.7000 (eventos 619 e 620).
Foi concedido às partes prazo para complementação das alegações
finais. As partes reiteram suas alegações finais (eventos 623, 631, 632 e
633). A Defesa de André Luis Paula dos Santos ainda protestou contra a
juntada de ofício de cópia das sentenças e a Defesa de Carlos Habib
Chater reclamou nulidade por ter sido possibilitada a apresentação de
complementação de alegações finais pelo MPF após as alegações finais
da Defesa.

26. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido
da autoridade policial e do Ministério Público Federal, a prisão
preventiva dos acusados Carlos Habib Chater, André Catão de Miranda
e Ediel Viana da Silva (evento 24 do processo 5001438-
85.2014.404.7000. A prisão cautelar foi implementada em 17/03/2014.
Concedi, no processo conexo 5067304-40.2014.404.7000 (evento 7),
liberdade provisória a Ediel Viana da Silva, mediante fiança e outras
condições, sendo ele colocado em liberdade em 23/10/2014. Concedi, na
ação penal 5025687-03.2014.404.7000 (evento447), liberdade
provisória a André Catão de Miranda, mediante condições, sendo ele
colocado em liberdade em 21/10/2014. Concedi, no processo 5022397-
77.2014.404.7000, liberdade provisória a André Luis Paula dos Santos,
sendo ele colocado em liberdade em  12/12/2014.

27. Quanto à Carlos Habib Chater, foi ele, como ver-se-á
adiante, condenado criminalmente nas ações penais conexas 5025687-
03.2014.404.7000 e 5047229-77.2014.4.04.7000, nas quais permaneceu
preso até a execução das penas. Neste processo, pela decisão datada de
07/08/2015 (evento 637), a prisão preventiva foi revogada em vista do
excesso de prazo para julgamento.

28. No decorrer do processo, foram interpostas as exceções
de incompetência de n.os 5031065-37.2014.4.04.7000, 5053738-
24.2014.404.7000 e 5030884-36.2014.404.7000 e que foram rejeitadas,
constando cópia da decisão no evento 335.

29. No transcorrer do feito, foram impetrados diversos
habeas corpus sobre as mais diversas questões processuais e que foram
denegados pelas instâncias recursais.

30. Os autos vieram conclusos para sentença.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

II.1
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31. Questionaram algumas Defesas a competência
territorial deste Juízo.

32. Entretanto, as mesmas questões foram veiculadas em
exceções de incompetência (exceções de incompetência de n.os
5031065-37.2014.4.04.7000, 5053738-24.2014.404.7000 e 5030884-
36.2014.404.7000) e que foram rejeitadas, constando cópia da decisão
nos eventos 335.

33. Remeto ao conteúdo daquelas decisões, desnecessário
aqui reiterar todos os argumentos. Transcreve-se a parte conclusiva:

"Assim, quanto à ação penal em questão, 5026663-10.2014.404.7000,
tendo por objeto crimes financeiros e de associação criminosa
supostamente praticados pelo grupo criminoso dirigido por Carlos
Habib Chater, a competência é deste Juízo pela prevenção, nos
termos do art. 71 do CPP, já que se trata de fração das atividades do
grupo e que o restante delas, com possível reconhecimento de
continuidade delitiva, é objeto de outras ações penais em trâmite
neste Juízo, que primeiro conheceu o caso, originado pela
investigação de lavagem consumada em Londrina/PR, e igualmente
pela conexão e continência entre as diversas ações penais e
inquéritos envolvendo a assim denominada Operação Lavajato,
especialmente entre as três ações propostas contra Carlos Habib
Chater (5.1, 5.2 e 5.3), com os crimes mais graves desta, os de
lavagem, tendo se consumado em Londrina/PR e Curitiba/PR, tudo a
determinar Juízo único para os processos, a fim de evitar decisões
contraditórias e dispersão de provas, nos termos dos artigos 76 e 77
do CPP.

A competência é também da Justiça Federal, pois nesta e nas ações
penais conexas, há crimes federais, como crimes financeiros de
evasão fraudulenta de divisas (art. 22 da Lei º 7.492/1986), como
lavagem de produto de crimes contra a Administração Pública
Federal e lavagem de produto de tráfico internacional de drogas."

34. Retomando brevemente, na assim denominada
Operação Lava Jato, foram investigados inicialmente quatro grupos
envolvidos na prática de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro e
que interagiam entre si, um comandado por Alberto Youssef, outro por
Raul Henrique Srour, um terceiro por Nelma Mitsue Penasso Kodama e
o quarto pelo ora acusado Carlos Habib Chater.

35. Os crimes são conexos pois os grupos, repita-se,
interagiam entre si, como ilustra a presente denúncia que descreve várias
operações conjuntas.

36. A Operação Lava Jato desdobrou-se principalmente em
investigação de crimes de lavagem de dinheiro de produto de acertos de
corrupção em contratos da Petrobrás, gerando dezenas de ações penais.

37. Ainda assim a atividade de cada grupo foi objeto de
sentenças específicas, Raul Henrique Srour foi condenado por crimes
financeiros e de lavagem de dinheiro na ação penal 5025692-
25.2014.404.7000 e  Nelma Mitsue Penasso Kodama  por crimes
financeiros e corrupção na ação penal 5026243-05.2014.404.7000. Já
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Alberto Youssef foi condenado em diversas ações penais por crimes de
corrupção e lavagem envolvendo contratos da Petrobrás, como nas de
n.os 5026212-82.2014.4.04.7000, 5083258-29.2014.404.7000 e
5083376-05.2014.404.7000.

38. Relativamente ao grupo dirigido por Carlos Habib
Chater, as investigações geraram três ações penais, a presente e as ações
penais 5025687-03.2014.404.7000 e 5047229-77.2014.4.04.7000.

39. As duas referidas ações penais referem-se a crimes de
lavagem de dinheiro específicos, uma tendo por antecedente crime de
tráfico de drogas, outra, crime contra a Administração Pública. Cópias
das sentenças estão nos eventos 619 e 620. Em ambas Carlos Habib
Chater foi condenado. As condenações já foram confirmadas pela
instância recursal. No caso da ação penal 5025687-03.2014.404.7000,
houve trânsito em julgado após a rejeição de recursos interpostos aos
Tribunais Superiores.

40. Em ambas as ações penais, o Juízo reputou-se
competente, o que foi também confirmado pelas esferas recursais, na
fase de apelação.

41. A presente ação penal tem objeto o conjunto de
atividades de Carlos Habib Chater e coacusados. Argumenta o MPF que
se dedicariam à prática ilegal de crimes financeiros, como de evasão de
divisas, e ainda formariam uma organização criminosa.

42. Frações dessas atividades, como lavagem de dinheiro
proveniente de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
proveniente de crime contra a Administração Pública, foram objeto das
ações penais específicas já julgadas, de n.os 5025687-03.2014.404.7000
e 5047229-77.2014.4.04.7000.

43. É evidente a conexão da presente ação penal com as
duas ações penais 5025687-03.2014.404.7000 e 5047229-
77.2014.4.04.7000, o que firma a competência deste Juízo também para
a presente.

44. Não se diga que aquelas já foram julgadas, o que
afastaria a necessidade da reunião dos feitos, já que ao tempo da
propositura da presente ação penal, as demais ainda estavam em trâmite.

45. Por outro lado, como adiantado, cronologicamente as
investigações na Operação Lava Jato foram iniciadas por crime de
lavagem de dinheiro consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à
competência desta vara especializada em lavagem de dinheiro. Em
síntese, produto de crime contra a Administração Pública praticado pelo
ex-Deputado Federal José Mohamed Janene foi objeto de condutas de
ocultação e dissimulação e investigado em empreendimento empresarial
em Londrina/PR, tendo a lavagem sido executada por Alberto Youssef e
Carlos Habib Chater em concurso. Este foi o objeto da referida ação
penal 5047229-77.2014.4.04.7000.
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46. A conexão tornou o Juízo prevento para os demais
crimes, inclusive para os crimes financeiros e associativos que
compôem o objeto da presente ação penal.

47. Quanto à alegação de algumas das Defesas de que teria
havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ela
evidentemente não procede. Apesar da insistência das Defesas em
invocar o ex-Deputado Federal José Mohamed Janene, ele aposentou-se
por invalidez em dezembro de 2006 e faleceu em 2010, não tendo sido
acusado nas ações penais. Não há falar em foro privilegiado para a
presente ação penal. Por outro lado, o próprio Supremo Tribunal Federal
refutou ter especificamente competência para julgar a apresente ação
penal ao decidir pela improcedência da Reclmação 17.623 e ao
determinar a devolução da ação penal a este Juízo (item 13).

48. Enfim a competência, sob qualquer aspecto, para
processar e julgar a presente ação penal é da Justiça Federal de
Curitiba/PR, como, aliás, já reconhecido, inclusive pelas esferas
recursais, nas ações penais conexas 5025687-03.2014.404.7000 e
5047229-77.2014.4.04.7000.

 

II.2

 

49. A denúncia formulada pelo MPF tem trinta e duas
páginas e descreve circunstanciadamente os crimes e as razões de
imputação a cada acusado.

50. Fiz uma descrição sintética das imputações nos itens 1-
10, retro. Não há como falar em inépcia da denúncia como alegaram
algumas das Defesas.

51. Pode-se até desejar que algumas operações financeiras
fossem descritas em maiores detalhes, mas isso não a torna inepta.

52. Se a denúncia é ou não procedente, é questão de mérito
e não de forma, não tendo a alegação de inépcia consistência com a
realidade dos autos.

 

II.3

 

53. Questiona a Defesa de Carlos Habib Chater quebra
judicial de sigilo bancário e fiscal decretada durante as investigações no
inquérito 2006.7000018662-0.
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54. As investigações que deram origem ao inquérito
2006.7000018662-0 (cópia integral no evento 219) iniciaram-se
originariamente para apurar se Alberto Youssef, que havia celebrado
acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal no
assim denominado Caso Banestado (processo 2004.7000002414-0),
havia voltado a praticar crimes de lavagem, especificamente de recursos
de José Janene, então processado perante o Supremo Tribunal Federal
na Ação Penal 470.

55. As investigações pouco evoluíram, até que, em
29/11/2008, sobreveio aos autos notícia crime anônima (evento 219,
arquivo auto2, fls. 62-79) de que José Janene, nessa época já aposentado
como deputado federal, estaria, com auxílio de Alberto Youssef, lavando
recursos criminosos para investimento industrial em Londrina.

56. Posteriormente, foi revelado que o responsável pela
notícia crime anônima era Hermes Magnus, que participava do
empreendimento em questão. Junto com a notícia anônima foram
apresentados diversos documentos, inclusive o contrato de investimento
e documentos bancários que representariam parte do investimento sendo
realizado através de depósitos bancários em espécie ou por
transferências bancárias de terceiros.

57. Com base na notícia crime anônima, a autoridade
policial realizou diligências preliminares (evento 219, arquivo auto2, fls.
81-90, e arquivo auto3, fls. 1-39), incluindo levantamentos cadastrais e
diligências visuais, e requereu, em 12/01/2009, a quebra de sigilo
bancário (evento 219, arquivo auto3, fls. 43-49).

58. Em 09/02/2009, este Juízo deferiu o requerido e
decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal de várias pessoas
envolvidas, especialmente daquelas que figuravam nos documentos
como responsáveis pelas transações bancárias (evento 219, arquivo
auto3, fls. 58-65). A alegação da Defesa de Carlos Chater de que a
quebra foi autorizada com base em notícia crime anônima não é
minimamente consistente com a fundamentação da decisão, bastando lê-
la. A causa provável para a quebra decorreu das informações da notícia
crime, dos elementos corroboradores colhidos pela autoridade policial,
dos documentos, inclusive bancários, que acompanharam a notícia
crime, e dos registros criminais pretéritos tanto de Alberto Youssef,
como de José Janene e de outros envolvidos. Transcrevo, por oportuno,
trecho:

"(...)

31. No caso presente, a denúncia anônima não está sozinha. O
registros de atividades criminais pretéritas de Alberto Youssef e de
José Janene, com envolvimento em crimes de lavagem e corrupção,
justificam a adotação de medidas de investigação a respeito dos
fatos. Por outro lado, a autoridade policial realizou prévia
verificação, através do acesso a registros em bancos de dados
públicos e ainda de vigilância visual, de alguma das informações
contidas na denúncia. Evidentemente, com tais meios limitados é
impossível verificar a total procedência da denúncia. Entretanto,
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parte das informações ali constantes foi confirmada, dentre elas a
constituição de filial da empresa Dunel em Londrina, o fato de que no
mesmo local funciona empresa de alimentos, e a vinculação da
empresa Dunel a José Janene, o que se infere da presença no local de
veículo de propriedade da filha deste. Chama também atenção,
conferindo também justa causa às investigações, os vários registros
criminais em nome de Hermes Freitas Magnus, CPF 550.352.670-91.

32. Também não pode ser olvidado que a denúncia anônima foi
instruída com diversos documentos bancários, o que é indicativo de
que o seu autor é pessoa que tem acesso na empresa a tal espécie de
documentação.

33. A documentação bancária revela diversos indícios de crimes,
dentre eles a estruturação de pagamentos em espécie a,
aparentemente, fornecedores da Duvel (itens 15-17), e o pagamento
de despesas elevadas da Duvel por empresas do ramo alimentício em
Brasília (item 18).

34. Nesse quadro, no qual, a denúncia anônima encontra amparo nas
averiguações efetuadas pela autoridade policial, no histórico
criminoso dos envolvidos, e ainda na própria documentação com ela
apresentada, é o caso de deferir o requerido pela autoridade policial
e autorizar o prosseguimento das investigações.

(...)"

59. A partir desta decisão é que foram colhidos os demais
elementos probatórios relevantes para a conclusão das investigações e
início da persecução.

60. Ao contrário do argumentado por parte das Defesas
não houve qualquer vício nesse procedimento. As investigações foram
iniciadas para apurar possível retorno de Alberto Youssef às atividades
criminais, José Janene foi incluído como foco das investigações
juntamente com Alberto Youssef apenas quando não mais ostentava foro
privilegiado, e as quebras de sigilo bancário e fiscal, que deram origem
as provas relevantes do caso, foram decretadas em 2008, quando José
Janene não mais detinha foro privilegiado, e estavam amparadas em
suficiente causa provável.

61. Não há falar ainda em usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal porque o crime de lavagem seria conexo à
Ação Penal 470. Os crimes que constituem objeto das ações penais
5026663-10.2014.505.7000, 5025687-03.2014.404.7000 e 5047229-
77.2014.4.04.7000 não constituíram objeto da Ação Penal 470. A
referência à Ação Penal 470 quando da decisão judicial de 09/02/2009
se fez para apontar mais um elemento probatório que compunha a causa
provável para a quebra e não no sentido de que os atos investigados
estariam diretamente relacionados aos crimes que eram objeto daquela
ação penal. De todo modo, quanto a esse aspecto, o Supremo Tribunal
Federal já decidiu, como visto, que a competência para as ações penais
da assim denominada Operação Lavajato é deste Juízo, quando ausente
autoridade com foro privelegiado.
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62. Aliás, esse mesmo questionamento específico  foi
veiculado na apelação interposta contra a condenação na ação penal
conexa 5047229-77.2014.4.04.7000 e foi refutado pela 8ª Turma do
Egrégio Tribunal Regional Federal (ACR 5047229-77.2014.4.04.7000 -
Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto - por maioria - j. 09/11/2018).
Da ementa:

"(...) A quebra do sigilo bancário e fiscal poderá ser decretada para
apurar a ocorrência de fato ilícito, desde que devidamente motivada
e apurada sua necessidade. A Lei Complementar nº 105/2011 não
prevê qualquer vedação quanto a se tratar de investigação iniciada a
partir de denúncia anônima para fins de determinar a medida, desde
que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os
fatos nela noticiados, situação caracterizada nos autos (...)."

63. Então a quebra judicial de sigilo bancário e fiscal
questionada não padece de qualquer invalidade.

 

II.4

 

64. Alega a Defesa de Carlos Habib Chater que os
depoimentos prestados pelo acusado Ediel Viana da Silva em
colaboração com o MPF não foram submetidos ao contraditório e que
ainda teria havido retratação da proposta de colaboração, o que significa
que não poderiam ter sido utilizados.

65. Ocorre que não houve a celebração de acordo de
colaboração entre Ediel Viana da Silva e o Ministério Público Federal.

66. Foi ele colocado em liberdade, nos termos da decisão
de 24/10/2014 (evento 7) do processo 5067304-40.2014.404.7000.

67. Sem que tenha havido efetivo acordo de colaboração,
inviável a sua juntada aos autos.

68. Por outro lado, Ediel Viana da Silva foi interrogado em
Juízo, oportunidade na qual as partes e mesmo os defensores dos co-
acusados puderam formular as questões que entenderam pertinentes
(eventos 539 e 567).

69. Portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa,
como reclama a Defesa de Carlos Habib Chater.

70. Quanto à suposta impossibilidade alegada pela Defesa
de Carlos Habib Chater de utilização dos depoimentos de Ediel Viana da
Silva na instrução, já que não teria havido acordo de colaboração,
observo que este Juízo reporta-se, na sentença, para avaliação das
provas dos crimes que constituem o objeto da acusação, apenas ao
depoimento prestado pelo referido acusado no interrogatório judicial
(evento 567).
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71. Na ocasião, muito embora não tenha havido acordo de
colaboração com o Ministério Público Federal, o acusado Ediel Viana,
orientado por sua Defesa, manifestou a intenção de confessar e
colaborar, buscando os benefícios legais apesar da falta de acordo
formal. Transcrevo:

"Juiz Federal:- Então nessa ação penal 502666310, depoimento do
senhor Ediel Viana da Silva. Senhor Ediel, antes só de começar o
depoimento, só pra ficar claro aqui, foi manifestado anteriormente
um desejo do acusado de colaborar com a justiça, mas não tem
nenhum acordo formal né?

Ediel Viana:- Não, excelência.

Juiz Federal:- Certo. O senhor nessa posição, então, o senhor é
acusado nesse processo e como acusado o senhor tem direito ao
silêncio, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta,
certo? Mas se o senhor realmente pretende fazer essa colaboração, o
senhor tem um compromisso diferenciado, realmente o senhor tem
que falar, certo?

Ediel Viana:- Ok.

Juiz Federal:- E se o senhor, nessa condição de colaborador, o
senhor faltar com a verdade, eu lhe advirto que o senhor fica sujeito
a uma pena criminal, se o senhor mentir, certo?

Ediel Viana:- Ok.

Juiz Federal:- Então, se o senhor realmente pretende isso o senhor
precisa falar toda a verdade, faço essa advertência mais uma
garantia para os demais acusados, do que propriamente uma questão
relativa ao senhor. Bem, então senhor Ediel, feito esse alerta, o
senhor pode me esclarecer, vamos tentar ser ao máximo objetivos, a
sua relação com o senhor Carlos Chater, desde quando o senhor
trabalha com ele, o que o senhor fazia com ele, qual que era a sua
atividade?

Ediel Viana:- Eu trabalho... Na realidade quando eu cheguei a
Brasília, que a minha área era posto de gasolina até dois mil e um,
trabalhava no grupo Chaparral, tinha trinta e dois postos, e eu fiquei
um ano fora da área de posto e entrei pra área de lavanderias, que é
laundromat, uma franquia no Rio de Janeiro. E comecei a fazer um
trabalho em postos de gasolina em regiões de hotéis pelo Brasil, Rio,
São Paulo, Nordeste, e cheguei a Brasília pra fazer um trabalho na
cidade, e o posto do Carlos Habib fica no setor horteleiro e foi
oferecido pra ele a franquia da laundromat pra colocar no posto de
gasolina, ali foi o início da..."

72. Mesmo sem o acordo formal, não há como
desconsiderar as declarações prestadas em Juízo pelo acusado Ediel
Viana, como pretende a Defesa de co-acusado Carlo Habib Chater.
Acolher tal tese equivaleria a proibir confissão ou colaboração
voluntária no processo penal, o que representaria uma estranha inversão
de valores. Certamente, admitir a prova não significa que ela não deva
ser submetida à avaliação da credibilidade.
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II.5

 

73. Como adiantado, na assim denominada Operação Lava
Jato, foram investigados inicialmente quatro grupos envolvidos na
prática de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro e que interagiam
entre si, um comandado por Alberto Youssef, outro por Raul Henrique
Srour, um terceiro por Nelma Mitsue Penasso Kodama e o quarto pelo
ora acusado Carlos Habib Chater.

74. O acusado Carlos Habib Chater comandaria grupo
criminoso dedicado à prática de crimes de lavagem e financeiros,
especialmente evasão fraudulenta de divisas, contando para tanto com
várias empresas, algumas de fachada, constituídas e mantidas em nome
de pessoas interpostas.

75. O centro das atividades de Carlos Habib Chater seria
desenvolvido em Brasília através do posto de gasolina denominado
Posto da Torre Ltda. Juntamente com ele, manteria controle direto ou
indireto sobre outras empresas como Angel Serviços Terceirizados
Ltda., Torre Comércio de Alimentos Ltda., Ed Serviços de Lavanderia
Ltda. e até mesmo uma casa de câmbio denominada Valortur Câmbio e
Turismo Ltda. Tais empresas e suas contas bancárias teriam sido
utilizadas para movimentação de milhões de reais para amparar
transações de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas e operações d
câmbio fraudulentas.

76. Relativamente ao grupo dirigido por Carlos Habib
Chater, as investigações geraram três ações penais, a presente e as ações
penais 5025687-03.2014.404.7000 e 5047229-77.2014.4.04.7000.

77. As duas referidas ações penais já foram julgadas.
Cópias das sentenças estão nos eventos 619 e 620. Em ambas Carlos
Habib Chater foi condenado. As condenações já foram confirmadas pela
instância recursal. No caso da ação penal 5025687-03.2014.404.7000,
houve trânsito em julgado após a rejeição de recursos interpostos aos
Tribunais Superiores.

78. A ação penal 5025687-03.2014.404.7000 teve por
objeto crime de tráfico internacional de drogas e lavagem decorrente.
Conforme sentença, Rene Luiz Pereira foi condenado por tráfico
internacional de drogas, de 698 kg de cocaína. Quanto à Carlos Habib
Chater, foi condenado por lavar parte do produto de tráfico internacional
de drogas. Especificamente, por meio de condutas de ocultação e
dissimulação, recebeu, durante o ano de 2013, do exterior USD
124.000,00 e disponibilizou-os para Rene Luiz Pereira, inclusive para
pagamento do fornecedores de drogas. Consta na sentença que, para
tanto,  Carlos Habib Chater utilizou a estrutura corporativa e as contas
da empresa Posto da Torre Ltda., de sua titularidade. Na sentença, foi
também condenado por lavagem o acusado André Catão de Miranda,
gerente financeiro do Posto da Torre e que teria atuado especificamente
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nas transações financeiras com Rene Luiz Pereira. Não obstante, na
apelação, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região absolveu
André Catão de Miranda por reputar ausente prova suficiente do agir
doloso, ou seja, de que tinha conhecimento de que as transações
envolviam produto do tráfico de drogas.

 79. A ação penal 5047229-77.2014.404.7000 teve por
objeto crime de lavagem de produto de crime contra a Administração
Pública Federal. Conforme sentença, R$ 1.165.600,08 em recursos
criminosos, de titularidade do ex-Deputado Federal José Mohamed
Janene e provenientes de crimes contra a Administração Pública, teriam
sido investidos subrepticiamente em empreendimento industrial em
Londrina. Provado documentalmente que as empresas Angel Serviços
Terceirizados Ltda. e Torre Comércio de Alimentos Ltda., controladas
por Ediel Viana da Silva e Carlos Habib Chater, respectivamente,
tiveram suas estruturas e contas utilizadas para o repasse subreptício de
parte dos valores, pelo menos de R$ 461.226,50. Carlos Habib Chater
teria prestado esses serviços a pedido de Alberto Youssef. Na sentença,
foram condenados por lavagem de dinheiro Alberto Youssef, Carlos
Alberto Pereira da Costa, Ediel Viana da Silva e Carlos Habib Chater.
As condenações foram mantidas na esfera recursal.

80. Como adiantado, as duas condenações representam
somente frações das atividades financeiras realizadas pelo grupo
comandado por Carlos Habib Chater.

81. Ao lado de operações específicas de lavagem de
dinheiro, Carlos Habib Chater manteria movimentação financeira
paralela, intensa e milionária, realizando igualmente operações de
câmbio não registradas.

82. Para tanto, contaria com o auxílio, entre outros, dos
coacusados André Catão de Miranda, Ediel Viana da Silva e André Luis
Paula dos Santos, e de contas de suas empresas e de empresas de
terceiros.

83. Toda essa atividade e estrutura gira em torno do Posto
da Torre Ltda., literalmente um posto de combustível no centro da
cidade de Brasília e que, pelo menos até as buscas e prisões cautelares,
só aceitava pagamentos para aquisição de combustível em dinheiro em
espécie, o que propiciava oportunidades de lavagem de dinheiro para
Carlos Habib Chater.

84. Examinam-se as provas das atividades financeiras
paralelas do grupo criminoso.

85. Três provas merecem inicial destaque.

86. Em primeiro lugar, já constam as duas condenações
por crimes de lavagem nas açõe penais 5025687-03.2014.404.7000 e
5047229-77.2014.4.04.7000. Nas duas, utilizado o Posto da Torre e sua
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contabilidade paralela. Na segunda, utilizadas especificamentes contas
bancárias das empresas  Angel Serviços Terceirizados Ltda. e Torre
Comércio de Alimentos Ltda., que gravitam em torno do Posto da Torre.

87. Em segundo lugar e bastante relevante, foi descoberto
no decorrer da instrução, que a movimentação financeira do Posto da
Torre seria objeto de registro contábil informal mantido no próprio
estabelecimento. Era denominado de "sistema money" ou "Sismoney".

88. O Sismoney foi apreendido no Posto da Torre durante
as diligências de busca e apreensão autorizadas judicial no processo
5001438-85.2014.404.7000 (evento 24).

89. Foi produzido a respeito dele o laudo pericial
1890/2014 pelos peritos da Polícia Federal - SETEC/PR, sendo juntado
no evento 556.

90. Como ali se verifica, foram identificadas "375 contas
no arquivo" sistema money.

91. Somente em seis delas, identificadas como "bb, bb-1 e
bb2", "fa, fa-2, fa-3, fa-4 e fabiola", "K, Kcorrente e KK Corrente",
"roro", "kld, kls-2, kld-3, kld Corrente e k kld Corrente", e "sasa e k
salo", foram, entre 2007 a 2014, movimentados dezenas de milhões de
reais.

92. Como se verificam nos apêndices ao laudo, há diversos
lançamentos no sistema money, com utilização de codinomes ou
siglas para denominar pessoas e ainda linguagem cifrada.

93. Em terceiro lugar, o acusado Ediel Viana da Silva, no
decorrer da ação penal, resolveu confessar os crime e revelar a natureza
das atividades do grupo (evento 567).

94. Declarou que começou a trabalhar em 2003 com
Carlos Habib Chater no Posto da Torre. Permaneceu como empregado
registrado até 2006.  Após, constitui as empresas Angel Serviços e ED
Serviços de Lavanderia para prestar serviços ao Posto da Torre ou junto
dele, funcionando elas como lavanderias no local. Mesmo com as
empresas próprias, persisitiu trabalhando como gerente do posto até a
deflagração da Operação Laja Jato em 17/03/2014.

95. Declarou ainda que Carlos Habib Chater utilizava as
contas da Angel Serviços para movimentar valores do  interesse dele.
Transcreve-se trecho:

"Juiz Federal:- E essas contas dessas empresas, Angel, dessas
lavanderias, o senhor que controlava?

Ediel Viana:- A Angel começou em dois mil e sete, controle meu, e
houve uma extensão da, o posto sempre esteve financeiramente muito
complicado o capital de giro dele, então a gente trabalhava
praticamente sem capital de giro, e a minha conta da Angel tinha um
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crédito de cinqüenta mil no banco e a minha gerente cobria cheques
da operação do posto na Angel; porque exemplo, na quinta-feira a
gente precisaria de oitenta mil pra comprar gasolina, o posto não
tinha, aí a gente metia um cheque do posto, a gerente dava o crédito
pra companhia e no outro dia o posto cobria esse valor na conta da
Angel. Foram feitas algumas operações nesse sentido.

Juiz Federal:- E o senhor chegava a, vamos dizer, o senhor Carlos
chegava a movimentar a conta da Angel, a conta das lavanderias?

Ediel Viana:- O que o senhor chama de movimento, assim, ele...

Juiz Federal:- Ele controlava ou o senhor que movimentava?

Ediel Viana:- Não. Ele me pedia os favores e eu fazia a execução.

Juiz Federal:- O senhor fez pagamentos a pedido do senhor Carlos
ou fez transferência a pedido do senhor Carlos utilizando suas
contas, da Angel, das lavanderias?

Ediel Viana:- Da Angel, algumas vezes. Das lavanderias não, das
lavanderias não houve nenhuma interferência de valores externos,
nem nada.

Juiz Federal:- E isso tinha alguma freqüência ou raramente, ou
ocasionalmente?

Ediel Viana:- A Angel era noventa e cinco por cento questões do
posto, da gasolina do posto, e houve nesse tempo uma passagem de
duzentos e vinte e cinco mil, que entrou e saiu e foi direto para o
posto, teve outra de cem mil que vinha de terceiros, aí houve umas
quatro ou cinco passagens de terceiros, se eu tiver enganado é por
muito pouco.

Juiz Federal:- Mas o que, terceiros depositaram na conta da Angel?

Ediel Viana:- É, porque o posto estava com a conta teoricamente
estourada, que hoje eu entendo de outra maneira, então ele pedia pra
colocar na Angel e eu fazia o processo de devolução para o posto.

Juiz Federal:- Aquelas transações que foram objetos daquele outro
processo eram desse tipo?

Ediel Viana:- Isso, desse tipo.

Juiz Federal:- E esse tempo todo o senhor continuou trabalhando
mesmo assim como gerente do posto?

Ediel Viana:- Sim, até o dia da prisão."

 

96. Sobre a estrutura do Posto, declarou:

"Juiz Federal:- E nessa estrutura do posto, como é que funcionava, o
senhor Carlos era o proprietário?

Ediel Viana:- Era o proprietário.
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Juiz Federal:- E depois quem que vinha em segundo lugar, era o
senhor, então?

Ediel Viana:- O gerente geral. Era eu que tomava conta da parte
operacional, porque o Carlos ele tinha, tem muitos negócios que ele
utilizava a estrutura do posto, fora do posto, assuntos particulares
dele, não eram da minha alçada. Eu cuidava da parte operacional do
posto, contratação, treinamento de pessoal, compra de combustível.

Juiz Federal:- Qual que era a função do senhor André Catão?

Ediel Viana:- André Catão funcionava como o financeiro da empresa.

Juiz Federal:- Do posto?

Ediel Viana:- Do posto, e cuidava de algumas coisas particulares do
Carlos.

Juiz Federal:- Mas ele também controlava, por exemplo, as contas da
Angel?

Ediel Viana:- Não.

Juiz Federal:- Ou das lavanderias?

Ediel Viana:- Das lavanderias sim, da Angel não."

 

97. Confirmou que Carlos Habib Chater era sócio oculto
de empresas das quais ele, Ediel Viana da Silva, aparecia como titular:

"Ministério Público Federal:- Certo. O senhor mencionou também
que o Habib tinha participação em algumas empresas suas de forma
oculta, só gostaria que o senhor nominasse quais delas
especificamente.

Ediel Viana:- A ED Serviços de Lavanderias, a Kebab e a lavanderia
no Rio.

Ministério Público Federal:- As três, ele participava...

Ediel Viana:- A É Facil, do Rio, a lavanderia.

Ministério Público Federal:- A panificadora também?

Ediel Viana:- Não. E esse comércio, foi até encaminhada a petição
pra vossa excelência, já estão todos fechados já, não houve como
continuar nesse período aí.

Ministério Público Federal:- Eles operaram de fato ou nem
chegaram a operar?

Ediel Viana:- Não, sim, atuantes, lavanderias com contas
movimentando, com funcionário, com quadro, com tudo normal.

Ministério Público Federal:- A ED Serviços Gerais e ED...
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Ediel Viana:- Aí foi a substituição da Angel por questões tributárias,
que também fechou. Agora, nesse período, não teve como manter
aberto.

Ministério Público Federal:- ED Comércio de Alimentos?

Ediel Viana:- Essa já tinha sido fechada há uns três anos atrás. Ela
foi uma lanchonete em Planaltina que funcionou sete meses e não deu
certo, nós fechamos.

Ministério Público Federal:- E o Habib tinha participação?

Ediel Viana:- Era dele, cem por cento dele.

Ministério Público Federal:- Mas estava no seu nome?

Ediel Viana:- Estava no meu nome."

 

98. Descreveu o sistema money, informou que o acusado
André Catão de Miranda realizava os lançamentos no sistema e
descreveu alguns dos códigos utilizados. "K" representava Carlos Habib
Chater. Alberto Youssef era identificado como "Primo" e também como
"bb" e teria feito várias transações com Carlos Habib Chater,
normalmente repassando a ele valores por transferência de contas e
retirando o montante em espécie no Posto da Torre. Outras pessoas
fariam o mesmo tipo de transação com o Posto da Torre,
disponibilização de recursos por meio de transferências bancárias,
depois retirados os valores em espécie. Transcreve-se:

"Juiz Federal:- E existe, parece, que um sistema de contabilidade do
posto chamado Sismoney?

Ediel Viana:- Money.

Juiz Federal:- Money. O senhor pode me descrever o que é isso?

Ediel Viana:- O Money é um... Como a contabilidade do posto era
feita não da maneira cem por cento, como é que eu vou explicar para
o senhor, pelo que eu entendo... Houve um controle interno que é o
Money, todas as anotações de combustíveis, funcionário, coisa
particular do Carlos, ele juntou nesse sistema.

Juiz Federal:- Mas a movimentação financeira, por exemplo, da
Angel também estava nesse Money?

Ediel Viana:- Não, só do Posto da Torre e das coisas relacionadas ao
Carlos Habib.

Juiz Federal:- E, por exemplo, se fizesse uma transação utilizando a
conta da sua empresa aparecia no Money?

Ediel Viana:- Aparecia no Money, da Angel, mas não era da Angel,
era uma transferência que foi usada a conta da Angel, aí sim.
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Juiz Federal:- Essas relações da sua empresa com o posto, com o
senhor Carlos, isso era empréstimo ou o senhor só cedia isso
gratuitamente, como era que funcionava?

Ediel Viana:- Não, era, como eu coloquei aqui pra vossa excelência,
é que dependendo do aperto do posto, chegava no dia, quinta feira,
um exemplo, a conta do posto estava negativa, não poderia receber o
crédito pra poder fazer a compra do combustível, aí algumas vezes a
gente utilizava a conta da Angel pra poder suprir aquela necessidade
do dia, que era feita dessa maneira, a gerente liberava um crédito, a
gente mandava o combustível e no outro dia o posto cobria.

Juiz Federal:- Desse sistema Money, foi juntado acho que um pedido
de liberdade provisória, esse aqui, com esse sistema Money, eu
acabei imprimindo pra trazer pra audiência aqui, por amostragem,
movimentação desse sistema entre julho de dois mil e treze e agosto
de dois mil e treze. Então vou mostrar aqui para o acusado dar uma
olhadinha, é um impresso, um relatório impresso, aí está mais ou
menos isso.

Ediel Viana:- Aqui foi aberto por conta. Aqui foi aberto como se
fosse, aqui pegaram só a conta específica do Carlos Habib pelo que
eu estou entendendo aqui, a nomenclatura K era dele, não foi pego o
caixa do dia não, excelência.

Juiz Federal:- Ah não?

Ediel Viana:- Não, aqui está só o K, favorecido K, é o Carlos Habib.
Fizeram só uma síntese do que ele movimentou no período pela conta
dele.

Juiz Federal:- Quem fazia os lançamentos nesse sistema?

Ediel Viana:- O André Catão.

Juiz Federal:- O senhor conhecia esse sistema?

Ediel Viana:- Conhecia.

Juiz Federal:- As siglas que eram utilizadas, os códigos?

Ediel Viana:- Sim.

Juiz Federal:- Esses lançamentos eram todos feitos na contabilidade
da...

Ediel Viana:- Não. Contabilidade formal da empresa?

Juiz Federal:- É.

Ediel Viana:- Não, só internamente. No favorecido, Vossa Excelência,
só apareceu a letra K, pegaram a síntese.

Juiz Federal:- O que significa esse K?

Ediel Viana:- K é Carlos Habib, é o que ele movimentou nesse
período aí pela conta dele.

Juiz Federal:- E quando tem KK o que significa?
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Ediel Viana:- É como se ele estivesse mandando um valor, K e KK.
Não é o caixa geral, porque lá no Money você faz a síntese por conta
e a síntese geral do dia.

(...)

Juiz Federal:- E essas movimentações do posto, desse pessoal que
mandava dinheiro, ou depois desse dinheiro que era devolvido
normalmente, tinha grande movimentação em espécie envolvendo
essas transações?

Ediel Viana:- Noventa e cinco por cento do que vinha, que o posto ele
faturava em torno de cento e quarenta mil por dia e a média dele era
sessenta por cento em cash, é muito alto o volume de dinheiro no
posto.

Juiz Federal:- Certo. Mas isso da pessoa que comprava gasolina lá?

Ediel Viana:- Sim, sim.

Juiz Federal:- Tá. Mas dessas pessoas que mandavam dinheiro para
o posto?

Ediel Viana:- Através desse recurso que era do posto se devolvia em
cash.

Juiz Federal:- Em cash, tá. Mas eles quando mandavam para o posto
também normalmente era em cash?

Ediel Viana:- Não, a maioria era TED, transferência bancária,
raramente vinha alguma coisa em dinheiro."

 

99. Alberto Youssef era identificado como "Primo" e
também como "bb" e códigos variantes e teria feito várias transações
com Carlos Habib Chater, normalmente repassando a ele dinheiro por
transferência de contas e retirando em espécie no Posto da Torre. Ediel
Viana da Silva declarou que o ex-Deputado Federal Pedro da Silva
Correa de Oliveira Andrade Neto, condenado por corrupção e lavagem
de dinheiro na ação penal 5023135-31.2015.4.04.7000, esteve no Posto
da Torre retirando dinheiro em espécie dos créditos de Alberto Youssef.
Transcreve-se:

"Juiz Federal:- Aqui, por exemplo, tem entre as siglas aqui,
verificando, tem algumas como Primo, sabe quem é Primo?

Ediel Viana:- É o Youssef.

Juiz Federal:- Alberto Youssef?

Ediel Viana:- Isso.

Juiz Federal:- O senhor pode esclarecer as relações dele com o
senhor Carlos?
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Ediel Viana:- Excelência, na realidade, nesse período que eu
trabalhei no posto, o Youssef eu vi lá umas três vezes, ele não era
muito freqüente no posto. O relacionamento dele com o Habib era
mais por contatos telefônicos e por diversas vezes o Youssef mandou
valores para o posto.

Juiz Federal:- Mas ele mandava a título de que?

Ediel Viana:- Ele mandava a título de, segundo informação, era como
se fosse empréstimo, ele mandava...

Juiz Federal:- Segundo informação de quem?

Ediel Viana:- Ele passava para o André Catão, o Habib, como se
fosse empréstimo e jogava na conta do Youssef como empréstimo, que
usava a sigla BB ou Beto.

Juiz Federal:- Mas esse dinheiro era devolvido para o Alberto
Youssef?

Ediel Viana:- Era devolvido não na velocidade que se esperava, que o
posto estava sempre com problema financeiro, mas, inclusive o saldo
dele hoje, no dia dezessete de março, ainda estava muito dinheiro pra
devolver pra ele, que eu vi lá pelo Money quando abri lá na federal.
Então, era como se fosse empréstimo, mandava, chegava o dinheiro,
o dinheiro não saía da empresa em forma de valores em cash, não
mais em, chegava como TED, como depósito.

Juiz Federal:- E ia pra quem esse dinheiro?

Ediel Viana:- Ia sempre um mensageiro, que era muito, do Youssef
era o Lucas, que ia muito no posto. Esse Lucas pegava os valores
referentes ao Youssef; o Youssef eu nunca vi ele movimentando...

Juiz Federal:- Não, mas o senhor mencionou que eram empréstimos
do Alberto Youssef para o senhor Carlos?

Ediel Viana:- Sim. Só que ele usava as contas do posto pra isso.

Juiz Federal:- Então ele repassava dinheiro para o senhor Carlos?

Ediel Viana:- Isso.

Juiz Federal:- Mas eu não entendi, esse dinheiro daí...

Ediel Viana:- Ele mandava em forma de TED ou... Inclusive teve até
alguns depósitos bancários em dinheiro mesmo lá em São Paulo, em
Brasília o Carlos entregava ao portador lá, que normalmente era o
seu Lucas que ia muito lá.

Juiz Federal:- Mas essas entregas eram o que, era devolução do
dinheiro ou era...

Ediel Viana:- Sim. Entravam no Money como saídas de devolução.

Juiz Federal:- Mas, como, por exemplo, ele passava lá, vamos
colocar uma situação hipotética, passava lá cem mil reais, aí isso era
devolvido quanto tempo depois aproximadamente?
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Ediel Viana:- Depende do caixa do posto. Se tivesse um caixa
tranquilo, dois, três dias, se tivesse um pouco mais apertado uma
semana, duas, era sempre...

Juiz Federal:- Mas não era devolvido por TED ou depósito para o
Alberto Youssef?

Ediel Viana:- Não, sempre em dinheiro vivo.

Juiz Federal:- E quem pegava esse dinheiro lá?

Ediel Viana:- Seu Lucas, que era um dos mensageiros lá do Youssef.

Juiz Federal:- Somente ele ia pegar dinheiro lá?

Ediel Viana:- Teve uma época que foi um... Inclusive esse senhor eu
não sei se já está solto, está preso, é um deputado, o nome dele é...
Está falhando a cabeça, é o... Do PP, Pedro Correia, já esteve
algumas vezes no posto, levou alguns valores lá, lá atrás, que o
Youssef mandou, ele pegou esse valor lá na conta do Youssef lá no
posto."

 

100. Estranhamente, não seriam cobrados, segundo Ediel
Viana da Silva, juros nas transações entre Carlos Habib Chater e Alberto
Youssef:

"Juiz Federal:- Essas relações entre o senhor Alberto Youssef e o
senhor Habib, o senhor sabe se tinha juros cobrados nessas
transações?

Ediel Viana:- Não, não tinha juros.

Juiz Federal:- Mas como é que era empréstimo então se não tinha
juros, qual era o ganho financeiro?

Ediel Viana:- Excelência, como o posto andava sempre em estado de
alerta, a gente entendia como funcionário que era um socorro de
alguém pra poder o posto não parar, a gente não questionava, não
havia um questionamento, como é que era feito, mesmo porque a
gente não tinha essa liberdade com o Carlos pra perguntar como
eram feitas essas operações financeiras."

 

101. Segundo Ediel Viana da Silva, ele e André Catão de
Miranda apenas seguiam as ordens de Carlos Habib Chater. Admitiu que
ocasionalmente negociou as operações. Confirmou operações de Carlos
Habib Chater com Khaled Youssef Nasr, com Sleiman Nobrossy e com
Fayed Antoine Traboulsy, Clayton Reinaldi, Ricardo Emílio Esposito,
além de outras pessoas. Transcreve-se:

 

"Juiz Federal:- Era ele que negociava essas transações?
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Ediel Viana:- Só ele, sempre ele.

Juiz Federal:- O André Catão, por exemplo, negociava essas
operações?

Ediel Viana:- Não. O André Catão às vezes podia fazer uma ligação
que ele pedia pra fazer, 'Liga pra fulano, vê se ele tem um valor pra
mandar' ou liga...

Juiz Federal:- O senhor mesmo não fazia essa negociação?

Ediel Viana:- Fiz uma ou duas vezes quando ele ficou ausente agora
em dois mil e treze, dois mil e doze...

Juiz Federal:- Negociou com quem, por exemplo?

Ediel Viana:- Foi com o Khaled, a ligação era bem grande com o
Khaled, que é o cunhado dele, é um grande (ininteligível), o Rodolfo
que é um agiota, o Cleiton que é um agiota, sempre socorreu o
posto...

Juiz Federal:- Mas, por exemplo, pra esses agiotas tinha juro?

Ediel Viana:- Tinha, juros e taxas bem altas. O Cleiton chegou a
cobrar até, dependendo da crise do posto, se ele sentisse que o posto
estava bastante apertado e o dinheiro dele era pra socorrer o dia, ele
falava até em meio por cento ao dia, um por cento ao dia.

Juiz Federal:- E pra esse, como é que é o nome desse Khaled inteiro?

Ediel Viana:- Khaled... O nome dele é árabe... Khaled... Ele está nos
autos. Esse socorria sempre, era muito, muito...

Juiz Federal:- Ele cobrava juros também, não?

Ediel Viana:- Por último começou a cobrar, mas até então não. Mas
por último começou a cobrar em torno de dez por cento ao mês, de
um ano pra cá mais ou menos.

(...)

Juiz Federal:- A relação dele com o senhor Sleiman, Salomão?

Ediel Viana:- O Salomão, desde que eu cheguei no posto em dois mil
e três, ele sempre foi freqüente no posto, não nos assuntos do posto, o
Carlos tinha uma sala na empresa que ele recebia lá as pessoas dele
e o Salomão sempre teve presente no posto, algumas vezes socorreu o
posto com TED’s vindo de, tem uma empreiteira que ele usava
muito... Qual o nome dela... Lá do Nordeste... EIT, vinha muito
dinheiro do Salomão através da EIT...

Juiz Federal:- Como é que se escreve isso?

Ediel Viana:- EIT, E-I-T se eu não me engano, excelência. E está nos
autos.

Juiz Federal:- E a relação entre eles também era empréstimo ou o
que era, que tipo de relação que havia entre o seu Carlos...
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Ediel Viana:- Também chegava e não tinha valores de juros, nada
disso não, que a gente controlava o Money, eles pegavam o dinheiro
no posto, então eu sempre acompanhava esse movimento.

Juiz Federal:- O senhor Carlos, num depoimento anterior aqui num
outro processo, disse que o senhor Sleiman era um doleiro, é isso?

Ediel Viana:- Eu acredito que, excelência, que o Salomão sempre foi
muito, sempre trouxe muito recurso para o posto, quando o posto
estava apertado ele trazia, e com certeza, se ele afirmou deve ter mais
conhecimento que a gente né.

Juiz Federal:- O senhor mesmo não sabe?

Ediel Viana:- Que ele mexia com moeda estrangeira algumas vezes
eu fiquei sabendo, agora se era a atividade principal dele eu não sei.

Juiz Federal:- Mas nessas relações financeiras entre o senhor Carlos
e o senhor Sleiman não tinha juros também?

Ediel Viana:- Não tinha juros.

Juiz Federal:- Quem mais ali que, vamos dizer assim, trabalhava com
o posto, que tinha bastante transações financeiras dessa espécie que
não tinha juros, por exemplo?

Ediel Viana:- Que não tinha juros teve o Fayed...

Juiz Federal:- O Fayed Trabousi?

Ediel Viana:- Isso. O Fayed, que não movimentava juros, só na época
da CPMF que foi um período né, aí pagava a CPMF, uma coisa
assim. Teve o Youssef, quem mais dos grandes, o Khaled que é o
cunhado dele, e teve algumas operações nesse período maior que
entrava como KK, que não sabia de onde vinha, aí entrava como se
fosse aporte dele.

Juiz Federal:- Não era lançada a origem então?

Ediel Viana:- Não, ele colocava só como KK, que era como se o
próprio Carlos tivesse mandando recurso para o posto.

Juiz Federal:- Mas aí o senhor não sabe de onde veio?

Ediel Viana:- Não, não.

Juiz Federal:- E ele não falava também?

Ediel Viana:- Não.

Juiz Federal:- Como é que estavam identificadas as transações, por
exemplo, do Khaled?

Ediel Viana:- Khaled, KLD, KLD1, KLD2.

Juiz Federal:- E do Fayed?
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Ediel Viana:- Fayed, FA, FAFA, FABIOLA, tinham três nomenclaturas
que ele utilizava. E teve uma grande operação que foi a venda do
posto Recanto, que o Fayed comprou o posto e no período de dois mil
e dez entrou muito recurso do Fayed em relação a essa venda.

(...)

Juiz Federal:- O senhor pode me explicar também a relação do
senhor Carlos com esse Cleiton Rinaldi?

Ediel Viana:- O Cleiton é um agiota, que sempre me chamou atenção
porque ele era policial civil e sempre socorreu o posto assim em
quantidades grandes; o último, cem, duzentos, trezentos, era fácil pra
ele movimentar e sempre através de... Esse era diferente, que era
empréstimo, então ele sempre fazia pela conta corrente dele e
mandava para o combustível, não era, raríssimas vezes ele mandava
dinheiro para o posto assim em espécie. Creditava-se para o Cleiton
aquele valor que ele mandou, aí o posto ia devolvendo conforme
tinha.

Juiz Federal:- Era cem, duzentos, trezentos mil, o senhor está
falando?

Ediel Viana:- É. Quantidades altas, não eram quantidades baixas
não. Às vezes com cinqüenta, com oitenta.

Juiz Federal:- Tem alguns diálogos interceptados que aparecem, que
o senhor conversa de fazer pagamentos com o senhor Cleiton.

Ediel Viana:- Muitos. Que o Cleiton é como se fosse a parte
operacional do posto, como a gente tinha que socorrer o combustível,
então eu e o André Catão falávamos muito com ele, duas, três vezes
por dia, quando precisava né, lógico, tinha dia que não precisava.

(...)

Juiz Federal:- Algumas questões aqui ainda que ficaram pendentes,
dos acusados aqui do processo, o senhor Ricardo Emílio Esposito,
qual era a relação dele com o senhor Carlos?

Ediel Viana:- Esse era transportador grande de dinheiro do Carlos.

Juiz Federal:- Empregado?

Ediel Viana:- Não. Não era funcionário do posto não.

Juiz Federal:- Não?

Ediel Viana:- Não.

Juiz Federal:- Transportava dinheiro só?

Ediel Viana:- Sim. Muito dinheiro.

Juiz Federal:- E era freqüente esse transporte de dinheiro?

Ediel Viana:- Bem freqüente. Toda semana o Ricardo viajava pra São
Paulo, ia pra outro lugar ou ia para o Sul, ou ia para...
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Juiz Federal:- E o que eram essas transações?

Ediel Viana:- Eu não sei informar pra vossa excelência, mas eles
sempre pegavam dinheiro, mas têm coisas que o Carlos fazia na
empresa que, apesar de estar no recinto físico da empresa, a gente
não tinha acesso, essa é uma das coisas que a gente não tinha acesso.

Juiz Federal:- Tem no processo, foi também objeto de apreensão,
umas declarações, por exemplo, aqui no evento 74 do processo
502239777, tem uma declaração aqui que eu vou mostra então para o
senhor: 'Declaro sobre todos os fins a quem possa interessar que o
senhor Ricardo Emílio Espósito está transportando numerário em
nome de nossa empresa...'. Eu peço para o senhor dar uma
olhadinha...

Ediel Viana:- E essa que eu falei pra vossa excelência, era constante,
esse tipo de carta aqui que ele entregava para o Emílio e para o
André, toda semana, uma ou duas vezes."

 

102. Sobre a relação entre Carlos Habib Chater e o
acusado André Luis Paula dos Santos, declarou que este transportava
dinheiro em espécie para o primeiro e ainda mantinha com ele
transações financeiras. Transcreve-se:

"Juiz Federal: O senhor André Luis, o senhor conhece?

Ediel Viana:- Conheço do posto, não de atividades.

Juiz Federal:- O senhor sabe qual a relação dele com o posto, com o
senhor Carlos?

Ediel Viana:- Com o posto ele não tinha nenhuma relação, com o
Carlos eu ouvia alguns comentários que ele levava valores,
movimento, dinheiro, coisa dele com o Carlos.

Juiz Federal:- Mas levava como assim?

Ediel Viana:- Como se fosse um transportador de dinheiro, vamos
dizer.

Juiz Federal:- Mas o dinheiro do Carlos ou dinheiro do André?

Ediel Viana:- Passava pelo posto. Algumas cartas que ele pedia, que
o Carlos assinava 'Vai levar duzentos e trinta mil do Posto da Torre
pra...', então tinha movimento do André com relação a valores com o
Carlos, não da empresa, com o Carlos Habib pessoa física.

Juiz Federal:- E a relação do senhor André Luis com o senhor
Salomão o senhor conhece?

Ediel Viana:- Era bem próxima, muitas vezes o Salomão ia para o
posto e o André sempre estava junto com ele lá na reunião que eles
faziam lá.
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Juiz Federal:- Nessa questão do dinheiro não entendi direito, o
senhor André transportava dinheiro para o senhor Carlos ou as
transações dele é como se fosse, assim, como diz, do senhor Youssef
que passava dinheiro e recebia.

Ediel Viana:- Não, mas aí eu não sei dizer pra vocês qual era o
negócio que estava sendo feito, mas o André levava dinheiro de
Brasília pra São Paulo, valores, é como se fosse um transportador. A
mesma função do Espósito talvez.

Juiz Federal:- Quanto tempo que o senhor André trabalhou para o
senhor Carlos, que o senhor tem conhecimento?

Ediel Viana:- Muito tempo. Eu não sei precisar assim a quantidade de
tempo, porque o André... O Salomão, na minha cabeça, ele sempre
esteve lá, o André apareceu num momento lá que eu não estou
lembrado qual é o ano, mas é bastante tempo o período.

Juiz Federal:- Mas quando, dois mil e treze, dois mil e doze, desde
quando?

Ediel Viana:- Não, um pouquinho pra trás, um pouco.

Juiz Federal:- Pra trás?

Ediel Viana:- Pra trás.

Juiz Federal:- Ele tinha operações identificadas nesses Sismoney,
não?

Ediel Viana:- Tinha, mas era muito pouco, era AND se eu não me
engano. Lá na federal a gente estava com os mapas na mão, está bem
explicado, tinha, mas era muito pouco, não era uma coisa muito
grande não.

Juiz Federal:- Tem aqui um, também desse Sismoney, está no evento
74 do processo 5022397, que foi uma relação de transações nessa
sigla AND.

Ediel Viana:- É esse aqui.

Juiz Federal:- Mas essas transações, por exemplo, representariam o
que?

Ediel Viana:- Quando uma transação era feita, que entrava no caixa
do posto, registrava pra poder controlar a devolução para o André e
tinha várias operações que não entravam pela conta do posto, coisa
particular, algum outro evento que não era esse aqui. Então aqui teve
um evento... Quer ver... Teve um que chamou atenção, foi um
grande... Que foi o empréstimo do BRB, não sei se ele está aqui...
Está aqui, esse foi o último grande do movimento do André.

Juiz Federal:- O que era essa operação?

Ediel Viana:- Fizeram um empréstimo no BRB... Está aqui, essa aqui
foi a maior. Um empréstimo que era para o André passou pelo posto,
então essa foi uma das maiores.

Juiz Federal:- Mas esse empréstimo era do Carlos ou era do André?
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Ediel Viana:- Eles fizeram, usaram o Posto da Torre pra fazer o
empréstimo para o André.

Juiz Federal:- E por que fizeram isso?

Ediel Viana:- Aí eu não sei informar pra vossa excelência qual foi o
teor da transação, mas foi uma transação no BRB de dois milhões e
setecentos, colocou o posto como tirando o empréstimo e o André
tinha um imóvel como avalista, de um amigo dele, e essa operação
passou pelo posto em valores e foi devolvido para o André.

Juiz Federal:- Nessas transações aqui, por exemplo, AND, AND,
transferir pra caixa corrente menos duzentos e nove e quinhentos,
isso aqui representaria o que no momento?

Ediel Viana:- Como se fosse um pagamento feito pra ele.

Juiz Federal:- Do posto para o André?

Ediel Viana:- Para o André. Aí dá um abate no saldo dele.

Juiz Federal:- Mas isso era um valor que ele estava transportando ou
era uma transação que o dinheiro ficava com ele mesmo, duzentos e
nove mil reais?

Ediel Viana:- Foi de que época, excelência?

Juiz Federal:- Isso é dois do nove de dois mil e oito.

Ediel Viana:- É, está muito atrás, eu não sei informar para o senhor
como foi feita essa operação.

Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor André transportava
dinheiro para o Carlos, mas essas transações aqui são...

Ediel Viana:- Não, nessa não passava por aí, essa é particular dele
com o Carlos.

Juiz Federal:- Ah sim, essas não são transportes então, são
transações?

Ediel Viana:- Não, são transações.

Juiz Federal:- E o senhor sabe se isso era empréstimo?

Ediel Viana:- Do que, do...

Juiz Federal:- Do André para o Carlos ou do Carlos...

Ediel Viana:- Do que está no Money?

Juiz Federal:- É.

Ediel Viana:- Não, não. Ele mandava e devolvia para o André
conforme o caixa lá, muita coisa ficava no meio do caminho.

Juiz Federal:- Mas o senhor sabe pra que eram essas transações?

Ediel Viana:- Não.
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Juiz Federal:- Qual a natureza delas?

Ediel Viana:- Essa do BRB é mais recente...

Juiz Federal:- A do BRB não, as outras anteriores?

Ediel Viana:- Não, não, não sei. Essa foi bem recente, então...

Juiz Federal:- O senhor André Luis não era empregado do senhor
Carlos?

Ediel Viana:- Não."

 

103. Declarou que a empresa Valortur Câmbio e Turismo
que funcionava junto ao Posto da Torre era controlada por Carlos Habib
Chater:

"Juiz Federal:- Essa empresa Valortur tinha uma agência no posto
ali?

Ediel Viana:- Valortur, sim. Se eu não me engano, se eu não estiver
errado é por pouco, tem um ano e meio mais ou menos que a
operação começou.

Juiz Federal:- E essa empresa de quem era?

Ediel Viana:- Essa empresa é do Carlos Habib com o Khaled e o
Julio... O Julio não, desculpa, o Francisco e o Julio.

Juiz Federal:- Mas o senhor disse que é do Carlos por qual motivo?

Ediel Viana:- Porque ele é como se fosse o sócio oculto também, ele
comentou comigo que tinha participação nessa empresa.

Juiz Federal:- Ele fazia essas operações de dólar, de venda de dólar,
compra e venda?

Ediel Viana:- Qual operação? da Valortur lá em baixo, no caixa da
Valortur?

Juiz Federal:- É.

Ediel Viana:- Não. Ele ficava mais na parte da retaguarda lá em
cima.

Juiz Federal:- Como assim, o senhor pode esclarecer, como assim
ficava na retaguarda?

Ediel Viana:- Ele ficava mais... Ele não entrava na operação da
Valortur, ele ficava na retaguarda. Alguns volumes, que eu vi
comentando, um valor maior, ele negociava direto com alguma
pessoa, mas na Valortur mesmo ele não era presente.

Juiz Federal:- Um valor maior em moeda estrangeira?

Ediel Viana:- Sim, sempre em moeda estrangeira.
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Juiz Federal:- Mas em operações, essas operações registradas ou
essas operações de mercado negro de câmbio?

Ediel Viana:- Acredito que no mercado negro, que não era feito na
casa de câmbio.

Juiz Federal:- Por exemplo, o senhor conhece alguma operação que
ele teria, o senhor se recorda de alguma operação que ele teria feito
desse tipo?

Ediel Viana:- Não me recordo, excelência.

Juiz Federal:- Essas operações, por exemplo, com o Alberto Youssef,
com esse Salomão, não eram operações dessa espécie, de mercado
negro de câmbio?

Ediel Viana:- Algumas sim, algumas sim. Porque ele pegava o valor
todo dia, convertia em dólar e movimentava em dólar, algumas sim,
não todas.

Juiz Federal:- Mas, como assim, ele recebia em dólar e pagava em
reais ou ele recebia em reais e pagava em dólar?

Ediel Viana:- Recebia em dólar, pagava em reais.

Juiz Federal:- Pra essas pessoas, Alberto Youssef...

Ediel Viana:- É. Alberto, Salomão, Khaled.

Juiz Federal:- Trabousi também?

Ediel Viana:- Fayed, eu não vi movimento de dólar, era mais
empréstimo mesmo. Mas se teve eu não tive conhecimento."

104. Relevante destacar que Carlos Habib  Chater, em Juízo, também
esclareceu o significado dos códigos utilizados no sismoney (evento
567):

"Carlos Chater: O Alberto é BB, que eu me lembre.

(...)

Juiz Federal:- Como estavam identificados, por exemplo, o Fayed
Trabussi na sua contabilidade?

Carlos Chater:- Se eu não me engano é FA.

Juiz Federal:- E o senhor Khaled?

Carlos Chater:- KLD.

Juiz Federal:- O senhor Sleiman, o senhor sabe?

Carlos Chater:- Sassa."

 



28/09/2018 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701538059673336300057524623240&evento=811… 34/109

105. Retomando algumas das contas que foram objeto do
Laudo pericial 1890/2014 e a movimentação ali apontada (item 89),
aliada às identificações formuladas por Ediel Viana da Silva e por
Carlos Habib Chater, tem-se:

- contas "K", "KK", "K corrente" e "KK corrente" são
pertinentes ao próprio Carlos Habib Chater, constando movimentação
entre 2007 a 2014 só na conta "K corrente", de cerca dezoito milhões de
reais;

- contas "bb, bb-1 e bb2" retratam as operações de Carlos
Habib Chater com Alberto Youssef, constando movimentação entre
2007 a 2014 só na conta "bb" de R$ 6.522.838,60;

- contas "fa, fa-2, fa-3, fa-4 e fabiola" retratam as
operações de Carlos Habib Chater com Fayed Antoine Traboulsy,
constando movimentação entre 2007 a 2014 só na conta "fa" de R$
8.845.936,62;

- contas "kld, kls-2, kld-3, kld Corrente e k kld Corrente"
retratam as operações de Carlos Habib Chater com Khaled Youssef
Nasr, constando movimentação entre 2007 a 2014 só na conta "kld
corrente" de R$ 23.894.727,90;

- contas "sada e salo" retratam as operações de Carlos
Habib Chater com Sleiman Nassim El Kobrossy, também chamado de
"Salomão", constando movimentação entre 2007 a 2014 só na conta
"sasa" de R$ 11.579.365,67.

106. As movimentações com Alberto Youssef estão
detalhadas no apêndice 1 do laudo (evento 556, arquivo laudo3).

107. As movimentações com Fayed Antoine Traboulsy
estão detalhadas no apêndice 2 do laudo (evento 556, arquivo laudo4).

108. As movimentações com Khaled Youssef Nasr estão
detalhadas no apêndice 5 do laudo (evento 556, arquivo laudo7).

109. As movimentações com Sleiman Nassim El Kobrossy
estão detalhadas no apêndice 6 do laudo (evento 556, arquivo laudo8).

110. Pelo menos três desses indíviduos tem registros
criminais.

111. Alberto Youssef foi condenado criminalmente por
corrupção e lavagem no âmbito da Operação Lava Jato por diversas
vezes, v.g., nas ações penais 5026212-82.2014.4.04.7000, 5083360-
51.2014.404.7000 e 5036528-23.2015.4.04.7000. Antes já havia sido
condenado criminalmente na assim denominada Operação Banestado,
ação penal 2004.7000006806-4. Exercia, como revelam os casos, a
atividade profissional de lavagem de dinheiro.
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112. Sleiman Nassim El Kobrossy foi acusado por
lavagem de produto de tráfico de drogas na referida ação penal
5025687-03.2014.404.7000, juntamente com Carlos Habib Chater. Está
com prisão preventiva decretada e foragido desde março de 2014.
Atualmente, responde à ação penal desmembrada 5043130-
64.2014.404.7000 perante este Juízo.

113. Fayed Antoine Traboulsi é notoriamente conhecido
como doleiro em Brasília, já esteve preso e já foi condenado
criminalmente. Foi investigado e preso no âmbito da Operação Miqueias
da Polícia Federal, fato conhecido por Carlos Habib Chater como ver-
se-á adiante (item 129).

114. Outras provas documentais das intensas atividades
financeiras do grupo dirigido por Carlos Habib Chater foram colhidas na
aludida busca e apreensão realizada no Posto da Torre e que foi
autorizada judicialmente no processo 5001438-85.2014.404.7000.

115. Foram encontrados arquivos eletrônicos no disco
rígido do Posto da Torre contendo diversas declarações redigidas em
nome de Carlos Habib Chater informando que determinadas pessoas
estariam portando elevada quantidade de dinheiro em espécie que lhe
pertenceria. Cópia dessas declarações pode ser visualizada na
Informação nº 102/2012-NO/DELEFIN, constante no evento 74,
arquivo inf2, do processo 5022397-77.2014.4.04.7000.

116. Constam ali:

a) declaração datada de 12/03/2014 de que André Luis
Paula dos Santos estaria transportando R$ 420.000,00 em espécie de
Brasília para Curitiba para "eventual sinal de aquisição de um posto de
combustíveis e/ou para depósito bancário (...) caso não se concretize a
venda" (fl. 5);

b) declaração datada de 03/02/2012 de que Carlos
Alexandre Souza Rocha estaria transportando R$ 200.000,00 em espécie
de Brasília para Balneário Camboriú/SC para "eventual sinal de
aquisição de um posto de combustíveis e/ou para depósito bancário (...)
caso não se concretize a referida compra" (fl. 6);

c) declaração datada de 03/05/2012 de que Ricardo Emilio
Esposito estaria transportando R$ 236.000,00 em espécie de Brasília
para o Rio de Janeiro para "eventual sinal de aquisição de um posto de
combustíveis e/ou para depósito bancário (...) caso não se concretize a
referida compra" (fl. 7);

d) declaração datada de 20/09/2012 de que Ricardo Emilio
Esposito estaria transportando R$ 300.000,00 em espécie de Brasília
para o Rio de Janeiro para "eventual sinal de aquisição de um posto de
combustíveis e/ou para depósito bancário (...) caso não se concretize a
referida compra" (fl. 8);
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e) declaração datada de 13/12/2012 de que Sanjer Inácio
da Silva estaria transportando R$ 235.000,00 em espécie de Brasília
para Manaus para "eventual sinal de aquisição de um posto de
combustíveis e/ou para depósito bancário (...) caso não se concretize a
referida compra" (fl. 9);

f) declaração datada de 04/07/2011 de que Sanjer Inácio da
Silva estaria transportando R$ 235.000,00 em espécie de Brasília para
Porto Alegre para "eventual sinal de aquisição de um posto de
combustíveis e/ou para depósito bancário (...) caso não se concretize a
referida compra" (fl. 10);

g) declaração datada de 19/07/2011 de que Sanjer Inácio
da Silva estaria transportando R$ 266.000,00 em espécie de Brasília
para Belém/PA para "eventual sinal de aquisição de um posto de
combustíveis e/ou para depósito bancário (...) caso não se concretize a
referida compra" (fl. 11).

117. Os documentos, aliados à prova já examinada,
revelam que os quatro indivíduos, André Luis Paula dos Santos, Carlos
Alexandre Souza Rocha, Ricardo Emilio Esposito e Sanjer Inácio da
Silva prestavam serviços a Carlos Habib Chater, transportando e
entregando por solicitação dele valores vultosos em espécie para
terceiros.

118. Oportuno lembrar que o acusado Ediel Viana da Silva
declarou que Ricarod Emilio Esposito e André Luis Paula dos Santos
transportavam frequentemente valores para Carlos Habib Chater ("era
constante, esse tipo de carta aqui que ele entregava para o Emílio e para
o André, toda semana, uma ou duas vezes", item 101).

119. As declarações visavam fornecer um estória de
cobertura caso os entregadores fossem surpreendidos no transporte dos
valores em espécie.

120. O conteúdo das declarações era igual, mas falsa. A
nela fiar-se, Carlos Habib Chater tinha por costume enviar emissários
portando elevados valores em espécie para aquisição de postos de
gasolina espalhados no país. Não há motivo razoável para esse proceder,
especialmente considerando os riscos de roubo do numerário
transportado em espécie.

121. Carlos Habib Chater foi confrontado com tais
documentos em seu interrogatório judicial (evento 567). Declarou que
fazia essas declarações a pedido dos próprios transportadores, sem que o
dinheiro fosse dele, de Carlos Habib Chater. Transcreve-se:

"Juiz Federal:- O senhor André Luis transportava dinheiro para o
senhor?

Carlos Chater:- Não.
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Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer a relação do senhor André
com o senhor Salomão?

Carlos Chater:- Eram amigos.

Juiz Federal:- Sabe se trabalhavam juntos ou tinham negócios
juntos?

Carlos Chater:- Não, mas eles sempre estavam juntos. É possível que
houvesse algum negócio, mas eu não sei lhe dizer não.

Juiz Federal:- O senhor Ricardo Esposito, você pode me esclarecer a
sua relação com ele?

Carlos Chater:- Amizade.

Juiz Federal:- Ele trabalhava para o senhor?

Carlos Chater:- Não.

Juiz Federal:- Não fez serviço para o senhor?

Carlos Chater:- Eventualmente, quando ele viajava eu aproveitava a
viagem pra mandar algumas coisas.

Juiz Federal:- Mandar o que?

Carlos Chater:- Uma vez eu mandei cheques para o Carlos Rocha.
Ele estava trabalhando com o Carlos.

Juiz Federal:- Então mandava dinheiro vivo?

Carlos Chater:- Não, dinheiro vivo nunca.

Juiz Federal:- Dinheiro em espécie não?

Carlos Chater:- Não.

Juiz Federal:- Quem é Sanger Inácio da Silva?

Carlos Chater:- Sanger era um portador que uma pessoa pediu pra
fazer... Eu estou vendo que são declarações de transporte né?

Juiz Federal:- Isso.

Carlos Chater:- Então, me pediam e eu fazia essas declarações para
as pessoas.

Juiz Federal:- Quem? Eu não entendi a explicação.

Carlos Chater:- De quanto é essa declaração?

Juiz Federal:- Essa aqui é de duzentos e sessenta e seis mil.

Carlos Chater:- Alguém precisou transportar um valor, eu acabei
fazendo essa...É um emissário...

Juiz Federal:- Emissário de quem?
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Carlos Chater:- Eu não me lembro.

Juiz Federal:- Eu vou lhe mostrar aqui esse documento, evento 74 do
processo 5022397, são várias essas declarações, a primeira aqui que
eu mostro para o senhor está na página cinco, em nome do senhor
André Luis Paula dos Santos. Eu peço para o senhor dar uma
olhadinha. Então consta aqui, declaro para os devidos fins que em
doze de maio de dois mil e quatorze, André Luis transportando
numerário em nome da empresa, quatrocentos e vinte mil reais. Por
que essa declaração?

Carlos Chater:- Ele me pediu essa declaração.

Juiz Federal:- Mas, e o senhor deu?

Carlos Chater:- Transporte dele, esse numerário não era meu. Não
sei nem se foi realizado na verdade.

Juiz Federal:- Transportando numerário em nome de nossa empresa
pra eventual sinal de aquisição de um posto de combustíveis ou para
depósito bancário no Banco Bradesco, Posto da Torre, caso não se
concretize a referida compra. Então isso aqui não era verdadeiro?

Carlos Chater:- Não.

Juiz Federal:- E pra que ele precisava disso, o senhor não tem
conhecimento?

Carlos Chater:- Na verdade pediu pra ter algum suporte caso tivesse
algum problema.

Juiz Federal:- Em que sentido, de ele ser surpreendido transportando
dinheiro?

Carlos Chater:- Isso.

Juiz Federal:- E o que era esse dinheiro?

Carlos Chater:- Não tenho idéia.

Juiz Federal:- E o senhor não acha complicado o senhor dar uma
declaração falsa assim?

Carlos Chater:- Acho.

Juiz Federal:- E por que o senhor fez isso mesmo assim?

Carlos Chater:- Por causa da amizade.

Juiz Federal:- Aí na folha seguinte, eu vou lhe mostrar outra
declaração...

Carlos Chater:- Certo. Carlos Rocha, a mesma coisa.

Juiz Federal:- Carlos Rocha, em três de fevereiro de dois mil e doze,
transportando numerário em nome da nossa empresa para eventual
sinal de aquisição de posto de combustíveis, duzentos mil reais.

Carlos Chater:- A mesma conversa, a pedido dele.
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Juiz Federal:- Isso aqui é ele transportando duzentos mil reais?

Carlos Chater:- Sim. Também não sei se ele transportou, mas essa
declaração eu fiz.

Juiz Federal:- Esse dinheiro não era do senhor?

Carlos Chater:- Não.

Juiz Federal:- Aí consta aqui também de dois mil e doze, Ricardo
Emílio Esposito, transportado duzentos e trinta e seis mil reais.

Carlos Chater:- A mesma situação.

Juiz Federal:- Esse dinheiro não era do senhor?

Carlos Chater:- Não.

Juiz Federal:- Também aqui, eventual sinal de aquisição de posto de
combustíveis ou depósito bancário...

Carlos Chater:- É só copiar e colar o nome, a carta era a mesma.

Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor fez isso para o senhor
Espósito?

Carlos Chater:- Uma vez... Que eu me lembre.

Juiz Federal:- Na outra folha tem outra de trezentos mil reais para o
senhor Espósito.

Carlos Chater:- Então são duas. É porque muitas vezes era feita, mas
não era utilizada.

Juiz Federal:- Para o senhor Sanger também, só pra esclarecer, o
senhor também tem duas pelo menos aqui nesse documento, mas pode
ser que tenha mais.

Carlos Chater:- O problema é que isso aí o pessoal viu que fez uma
vez, um falou para o outro...

Juiz Federal:- Na verdade são três, quatro de julho de dois mil e
onze, dezenove de julho de dois mil e onze, treze de dezembro de dois
mil e doze. São quatrocentos mil em uma, duzentos e sessenta e seis
mil em uma, duzentos e trinta e cinco mil em outra. O dinheiro em
nenhum desses casos era do senhor?

Carlos Chater:- Nenhum."

 

122. A explicação, de que as declarações eram fornecidas
por "amizade", carece de plausibilidade. Carlos Habib Chater produzia
essas declarações para fornecer aos transportadores de dinheiro em
espécie uma estória cobertura caso fossem pegos. O dinheiro era das
operações do próprio Carlos Habib Chater.

123. Certa feita, um dos emissários foi surpreendido.
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124. A interceptação telefônica propiciou que fossem
apreendidos cerca de USD 289.000,00 mais R$ 13.950,00, tudo em
espécie, em 13/12/2013, e que estavam sendo transportados por André
Luis Paula dos Santos de São Paulo para Brasília. Foi ele surpreendido
no posse do numerário no Aeroporto Internacional de Brasília. A pedido
da autoridade policial, este Juízo decretou, em 11/03/2014, o sequestro
dos referidos valores afestados ao inquérito 1.641/2013 da Polícia
Federal de Brasília (evento 58 do processo 5001438-85.2014.404.7000).
Cópia do inquérito encontra-se no evento 1, arquivo inq2, do processo
5017348-84.2016.4.04.7000.

125. Provas das intensas atividades do grupo dirigido por
Carlos Habib Chater também foram colhidas em interceptação
telefônica e telemática.

126. A interceptação telefônica e telemática foram
autorizadas no processo conexo 5026387-13.2013.404.7000. Foi ela
autorizada por decisão judicial de 11/07/2013 (evento 9) e prorrogada
por decisões fundamentadas (decisões nos eventos 22, 39, 53, 71, 102,
125, 138, 154, 175, 190 e 214) até 17/03/2014.

127. Em seu transcorrer, foram identificadas dezenas de
mensagens e diálogos que revelam a prática contínua por Carlos Habib
Chater de transações financeiras ilegais, inclusive de lavagem de
dinheiro (estas, tendo gerado as duas aludidas condenações criminais). 

128. Destaco algumas das mais relevantes para o
julgamento.

129. Em 17/12/2015, Carlos Habib Chater manteve longo
diálogo interceptado com Alberto Youssef ("BETO"). Nele, além de
tratarem de operação financeira em andamento entre eles, Carlos Habib
Chater admitiu expressamente que tinha realizado diversas operações
com o grupo criminoso dirigido pelo referido Fayed Antoine Traboulsy
e que então havia sido alvo da Operação Miqueias da Polícia Federal:

"BETO: Alô.

CARLOS: Oi, tudo bem ?

BETO: Tudo bem, e você ?

CARLOS: Tranquilo.

BETO: E ae ?

CARLOS: Deixa eu te fala. O portador já tá no avião indo entrega
aqule documento lá.

BETO: O CEARÁ falou que eu podia paga a contra real pra você.

CARLOS: Não, é, mas, mas tem real lá ? Daí, o menino chega, tem
que fala com ele o que que é pra faze.
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BETO: Entendeu ? Que isso aí já foi, entreguei pro Zica.

CARLOS: Eita porra. Vai dá um pau danado. Essa operação, ele até
brigo com minha mulher por conta desse

negócio (incompreensível). Mas o rapaz já tá no, dentro do avião,
descendo lá. Lembra que eu te falei que ia tenta vê hoje de manhã ?

BETO: Então, você lembra que te passei uma mensagem ontem, duas
coisas, pra você vê isso e isso.

CARLOS: Então ai eu te falei. Com relação a esse papel não é meu.
Mas eu vo tenta, só consigo fala amanhã só, de manhã. Só que de
manhã já tava dentro do avião, eu tinha mensagem me pedindo
endereço pra pegá.

BETO: Já foi.

CARLOS: É gente conhecida. Aí você, tem que se, como é que você
consegue organiza com a pessoa, entendeu ?

BETO: Tabom, porque aqui já foi. Zica já levo.

CARLOS: Nossa Senhora, isso vai dá um pau do caralho.

BETO: Vo vê tambem se eu consigo pega o outro lá.

CARLOS: É, quando a pessoa chega aí. Você tá trabalhando ? Não
né ?

BETO: Não, num tô.

CARLOS: Não, pois é, quando a pessoa chega lá, você tá no
escritório, não ?

BETO: Agora dei uma passadinha no escritório. Tõ resolvendo umas
coisas, mas daqui a pouco tô indo embora.

CARLOS: Hum. E quando a pessoa chega vai te que conversa com
ela, pelo menos pra dize que não sabia desse negócio
(incompreensível).

BETO: Se for o caso eu volto aqui. bom ?

CARLOS: Então se pede pra te avisa, que ai você vai vê quem é a
pessoa. Eu acho que dá pra contorna, mas você tem que fala com a
pessoa, que eu na verdade não tenho nada com isso. Eu tô com tanta
pressão, não guento mais essa aí não. Pela amor de Deus...

BETO: Tá mal pra caralho, tu qué jeito...tudo que é jeito...

CARLOS: Não, você tem jeito (incompreensível).

BETO: Só não tem jeito pa morte.

CARLOS: Eu sei. Má quando chega aí então, pede pra te avisa aí
você conversa com essa pessoa e explica o que que houve que eu não
tõ sabendo de nada (incompreensível).
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BETO: OK. Mas porra eu falei pra você não (incompreensível).

CARLOS: Falo não, tua mensagem tá aqui e tá anotado, você me
pediu eu falei olha eu não posso te fala porque o papel não é meu.
Mas amanhã eu vejo com a pessoa. Só que de manhã a pessoa já
tinha saído pra aí.

BETO: Tabom então. Vamo lá.

CARLOS: Ta ? Ae você ve, dá um agrado acho que a pessoa topa,
você sabe, vê o que você faz aí.

BETO: Vamo lá. Beijo

CARLOS: Conseguiu fala com o Cunha ?

BETO: (incompreensível)

CARLOS: Por conta dessa mixaria.

BETO: Na verdade eu devia te posto rédea (incompreensível) desde
ontem.

CARLOS: Pois é, mas é, ele não qué faze porque é um filha da puta

BETO: Sabe o que que é ? Babaca.

CARLOS: Babaca demais. Ele não qué ganha né. Só qué coisa barato
pra você e pra ele alguma grana.E um otário.

BETO: (incompreensível) não agora vo gasta mil e quinhentos conto
de passagem, fácil.

CARLOS: Pois é. Ele te cobra dois (incompreensível), é de graça pra
você e pra ele é fora do comum.

BETO: E eu to falando pra ele: o dinheiro tá aqui, aqui. Inclusive ó,
me dê o endereço onde você quer que entregue.

CARLOS: Hum.

BETO: Eu entrego primeiro, depois se me paga esse, esse, aquele.

CARLOS: Mas ele te atendeu ?

BETO: Não, nem atendeu, covarde.

CARLOS: Não, ele não atende, põe a KÁTIA pra fala. É uma merda
mesmo.

BETO: (incompreensível), preciso me recupera.

CARLOS: Tá certo.

BETO: Ta bom ?

CARLOS: Então tá, fala com essa pessoa que tá chegando aí e
explica só um detalhe ó, ele nem sabia que não tava aqui.
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BETO: Se não tá indo trabalha não ?

CARLOS: Não tô desde aquele problema já tem uns quarenta e tantos
que eu não to indo, vo vê se eu, se tive tudo ok, daqui uns dez dias eu
volto.

BETO: Mas é, você entro no problema ?

CARLOS: EU NÃO SEI COMO NÃO ENTREI, MAS EU TÔ
ACHANDO QUE TEM OUTRA ANDANDO ENTENDEU ?
PORQUE NÃO TEM LÓGICA, PORQUE EU FIZ MUITA
OPERAÇÃO ! EU TÔ ACHANDO QUE ALGUMA OUTRA
PARALELA ENTENDEU ? AÍ QUEM NÃO É VISTO, NÃO É
LEMBRADO, EU TOMEIO AFASTADINHO.

BETO: (incompreensível).

CARLOS: É, é.

BETO: O cara saiu ?

CARLOS: Saiu, saiu. Mas tá com muita bronca, muita.

BETO: Fico sem nada pelo jeito, né ?

CARLOS: Aí num sei né, porque um bom advogado sempre resolve
né. Num sei até que ponto fico sem, num sei. Mas só pro cara foi
cinco pau.

BETO: É mas nessas horas que você chora, bicho. onde o filho chora
e a mão não vê. JÁ PASSEI POR ISSO.

CARLOS: EU SEI COMO É QUE É.

BETO: Bom, Deus ajude que dê tudo certo.

CARLOS: Então tá, então beleza. Então não esquece: o menino
chegando aí, dá uma conversada com ele, fala que o, fala que o
CEARÁ falo que podia se com (incompreensível), porque eu na
verdade vo fala que não to sabendo de nada, vo fala o que pra esse
cara ?

BETO: Então tá bom.

CARLOS: Tabom ?

BETO: Beijo. tchau.'

(ligação de 17/10/2013, às 10:13, o diálogo em questão encontra-se
degravado no evento 1, anexo2, p. 5, do processo conexo 5049597-
93.2013.404.7000, e foi expressamente referido na representação
policial pelas buscas, fls. 15 e 16 do evento 1 do processo 5001438-
85.2014.404.7000)
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130. Confrontado com esse diálogo em audiência, Carlos
Habib Chater admitiu que se referia a Fayed Traboulsi e à prisão dele
(evento 567):

"Juiz Federal:- Tem um diálogo que eu passei, interceptado, que eu
passei para o senhor nas outras duas audiências, que é um diálogo de
dezessete do dez de dois mil e treze, às dez e treze, e o senhor fala
com o senhor Alberto Youssef, aquele diálogo que o senhor teria feito
muita operação, que não vem trabalhado, o senhor pode me
esclarecer esse diálogo?

Carlos Chater:- Claro. Essas muitas operações foram os empréstimos
que eu sempre fiz com o Fayed. Na época eu fiquei muito preocupado
porque naquela operação que o Fayed foi preso, muitas outras
pessoas, inclusive a mulher dele que não tinha nada a ver foi presa e
depois liberada, é claro, e gente que eu via que estava com o Fayed
foi presa. Mas depois eu relaxei porque, como foi uma operação que
durou vários meses, tiveram tempo pra esmiuçar todo mundo que
andava com ele, eu relaxei, vi que não era problema meu. A grande
verdade é que nessa época eu estava sendo muito pressionado pelos
credores e eu estava já tendo algumas crises renais, eu fiquei com
crise renal por dois meses, que o meu médico achava que havia
possibilidade de eu expelir sem fazer cirurgia porque eu já tinha feito
uma, e eu ficava num flat em frente que, ao contrário do que a
autoridade policial disse, que eu me escondia lá, na verdade aquele
flat era aberto pra todo mundo, todo mundo subia, almoçava, não
era, eu falei pra ele que eu estava afastado porque eu não queria
dizer pra ele que eu estava correndo de credores, a verdade é essa.

Juiz Federal:- Tá. Mas o senhor diz nesse diálogo assim 'Desde a
operação não tenho trabalhado, não sabe como não foi pego, fez
muita operação'.

Carlos Chater:- Isso.

Juiz Federal:- Por que 'Não tenho trabalhado', por causa dessa
questão?

Carlos Chater:- É que eu estava afastado também por causa da
questão da crise renal. Eu fiquei afastado do posto uns três meses
nessa época. Pela crise renal e também por causa dos credores."

 

131. Apesar da explicação implausível de que teria parado
as operações por suposta crise renal, o diálogo representa mais uma
prova das operações financeiras ilegais do acusado Carlos Habib Chater
não só com Alberto Youssef, mas também com Fayed Traboulsi e a
ciência por ele do envolvimento daquele em atividades criminais.

132. Além desse diálogo com Alberto Youssef, reporta-se
a denúncia a vários outros com ele mantidos por Carlos Habib Chater.

133. Muitos destes diálogos foram interceptados com
autorização judicial por mensagens no Blackberry Messenger (BBM).
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134. Por oportuno, destaco que, no evento 209 do processo
conexo 5026387-13.2013.404.7000, consta ofício da autoridade policial
encaminhando a integralidade das mensagens interceptadas através do
Blackberry (BBM), o que foi disponibilizado às partes.

135. Essas mensagens já se encontravam nos autos,
embora espalhadas nos relatórios das interceptações, como nos
processos 5026387-13.2013.404.7000 ou 5049597-93.2013.4.04.7000.

136. Em especial, nas fls. 24-26 da denúncia, reporta-se o
MPF a diversas operações de evasão de divisas entre 28/08/2013 a
27/11/2013 entre Alberto Youssef e Carlos Habib Chater  e que teriam
sido identificadas por trocas de mensagens no Blackberry Messenger.
Alberto Youssef utlizava o codinome "Primo" nesses diálogos, enquanto
Carlos Habib Chater, o codinome "Zeze".

137. Em uma primeira mensagem, de 28/08/2013, Alberto
Youssef informou, em linguagem cifrada, a Carlos Habib Chater que
precisava comprar dez mil dólares em espécie (evento 99, arquivo pet1,
fls. 58-60 do processo 5026387-13.2013.404.7000). Carlos Habib
Chater informa que o negócio teria que ser com o cunhado Khaled
Youssef Nasr e informou que passou o telefone de Alberto Youssef para
ele.  Posteriormente, diante de dificuldades para contatar o cunhado,
Carlos Habib Chater repassou o telefone dele a Alberto Youssef. Alberto
Youssef ainda pediu para Carlos Habib Chater verificar junto ao
cunhado como ele lhe pagaria, sem em depósito ou pelo envio do
correspondente em reais em espécie. Reproduz-se parcialmente o
diálogo:

"Primo: Preciso comprar 10000 papel aí você tem ou o cunhado.

"Zeze: Boa. 10K? Tem que ser cunhad.

Primo: Sim.

(...)

Primo: E aí.

Zeze: Ele não atendeu rádio. Mas esto tentando.

Primo: Aguardo.

Zeze: Ele te chamou? Vai te chamar aí no escritório.

Primo: Ok. Não chamou. Estou saind para ele me ligar aqui. Ele tem
o Número.

Zeze: Tem.Eu passei.

Primo: Veja com ele deposito. Ou o velho vai aí e leva amanha.

(...)

Primo: Acabei de sair. Da o numero dele ligo.
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Zeze: 61 9982-1070."

 

138. No dia seguinte, 29/08/2013, o assunto foi retomado,
sendo confirmada a aquisição:

"Zeze: Bom dia. Deu certo ontem?

Primo: Bom dia. Deu o cara pegou com ele."

 

139. Apesar dos diálogos provarem que Carlos Habib
Chater intermediou venda no mercado de câmbio negro de dez mil reais
em espécie para Alberto Youssef, não é possível caracterizar aqui a
prática do crime de evasão fraudulenta de divisas como alega o MPF, já
que não há notícia de que o numerário foi enviado ao exterior.

140. Reporta-se o MPF, no mesmo tópico, a diálogo
interceptado entre 12/09/2013 entre Carlos Habib Chater e o referido
Carlos Alexandre Rocha, vulgo "Ceará", relativamente a uma transação
de cinquenta e cinco mil dólares (evento 145, fls. 1-2 do anexo3, do
processo 5026387-13.2013.4.04.7000). Transcreve-se:

"ROCHA: Ela ontem falou comigo, e parece que estava recebendo
hoje na conta dela pra mandar pra você, mas eu estou chegando lá
no escritório

CARLOS: Não, eu falei... ô Habib, eu falei pra ela. Eu não
quero...HABIB. Eu não tenho o que fazer, eu preciso do dinheiro em
Balneário Camboriú. Eu já falei pra você, eu não tenho. Eu vou fazer
o que com dinheiro em conta? Eu tenho que... Bruno chega de viagem
dia 14 porra!

ROCHA: Eu sei. (...) (03:40)

ROCHA: Deixa eu explicar pra você. Você sabe qual é a minha
revolta todinha?

CARLOS: Hã.

ROCHA: Eu queria, HABIB, você devia ter explicado pra sua mulher,
que o meu problema com você não é 55 mil dólares.

CARLOS: É, ela sabe. (...) (04:56)

ROCHA: Eu já autorizei ela, você tem que comprar esse "papel",
HABIB, e mandar pra Bruno HABIB.

CARLOS: Eu disse pra ela. (incompreensível)...

ROCHA: Eu não tenho o que fazer com REAL. Eu não tenho conta
pra botar REAL. Eu não tô aí pra resolver, você sabe tudo. Porra,
você, custava você ligar ontem pra mim pra combinar? Entendeu?
(...) (13:35)
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CARLOS: Você tá indo pro Rio?

ROCHA: Sábado.

CARLOS: Você vai pro Rio no Sábado?

ROCHA: Vou.

 CARLOS: Então tá. Deixa eu ver então se eu consigo fazer uma
operação com o Zé...

ROCHA: Não HABIB! Não HABIB! HABIB, eu preciso do dinheiro
em Balneário Camboriú, HABIB. HABIB, eu não vou pegar nada em
Rio. Eui preciso do dinheiro em Balneário Camboriú.

CARLOS: Tá bom. (...)

(...)

CARLOS: Alô.

ROCHA: Caiu a linha Habib. Só me fala, por favor, o dia que esse
dinheiro vai chegar. Eu preciso disso pra ontem. Eu não estou
brincando, estou falando sério. Eu preciso dessse dinheiro pra ontem.
Ontem! Entendeu? Então você, por favor, pela, pela primeira vez na
sua vida me diga quando que realmente dá pra você. Eu não estou...
Habib, é o seguinte: é uma merda de dinheiro, mas esse dinheiro eu
estou precisando MUITO! Mas é muito mesmo. Entendeu? Se você
não for mandar esse dinheiro HABIB, eu vou vender qualquer coisa
minha, vou vender meu relógio...

CARLOS: (incompreensível)

ROCHA: Eu preciso do dinheiro. HABIB, por favor, estar na mão,
entendeu? Por favor, agilize que esse dinheiro esteja aqui porque eu
preciso HABIB, Eu não estou de sacanagem. Eu preciso do dinheiro,
eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro e eu preciso do
dinheiro.

CARLOS: (incompreensível)

ROCHA: Tá ouvindo HABIB?

CARLOS: Tô, tô (incompreemsível)...

ROCHA: Você me liga, por favor, pra me dar (incompreensível). Você
vai me dar a sua palavra de homem que você não vai suspirar que eu
liguei pra você. CARLOS: Tá bom, tá falado.

ROCHA: Tenho sua palavra de homem, não tenho?

CARLOS: Tá dada a minha palavra.

ROCHA: Então."
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141. Oportuno lembrar o já referido documento subscrito
por Carlos Habib Chater consistente em a declaração datada de
03/02/2012 de que Carlos Alexandre Souza Rocha estaria transportando
R$ 200.000,00 em espécie de Brasília para Balneário Camboriú/SC para
"eventual sinal de aquisição de um posto de combustíveis e/ou para
depósito bancário (...) caso não se concretize a referida compra" (item
116). O documento confirma a relação espúria entre Carlos Alexandre
Souza Rocha e Carlos Habib Chater.

142. Na mesma data do diálogo acima, em 12/09/201,
Carlos Habib Chater manteve diálogo com pessoa ainda não
identificada, nominada como "Zé", e na qual tenta a aquisição de dólares
em espécie, provavelmente para atender a demanda de Carlos Alexandre
Souza Rocha. O caráter espúrio da transação é evidenciado pela
informação dada pelo interlocutor de que o depósito do correspondente
em reais não poderia "ser identificado", ou seja, não poderia ser feito
com a identificação do depositante. Transcreve-se (evento 145, fl. 4 do
anexo3, do processo 5026387-13.2013.4.04.7000):

"ZÉ: Alô.

CARLOS: Fala Zé, tá bom? ZÉ: Tudo.

CARLOS: To vindo de Brasília, tudo bom querido? ZÉ: Tu do, meu
querido. O que você manda?

CARLOS: Como é que tá aí? Me dá uma idéia. Eu comprando.

ZÉ: O papel?

CARLOS: É.

ZÉ: O papel aqui tá 38 (trinta e oito).

CARLOS: 38 (três, oito), como é? Não entendi quanto é.

ZÉ: É, 38 (trinta e oito).

CARLOS: 38 (trinta e oito) né? ZÉ, você... Se fosse no depósito, é o
mesmo preço?

ZÉ: Rapaz, no depósito... Eu hoje não tenho (incompreensível) Mas
no depósito seria em torno de 2,40 ( dois e quarenta)

CARLOS: 40 (quarenta), né? Você acha que vai ter uma
(incompreensível) amanhã? Ou na Segunda? Pra depósito?

ZÉ: É, pra amanhã. Eu tinha hoje de manhã. Hoje de manhã tinha
bastante até, mas...entendeu?

CARLOS: Talvez amanhã?

ZÉ: É CARLOS: Tá bom, vou te ligar cedo. ZÉ: Tá, me liga amanhã
cedo. É depósito na boca do caixa, não é isso? Na boca do caixa.

CARLOS: Isso. ZÉ: (incompreensível)
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CARLOS: Se for Bradesco melhor ainda

ZÉ: Tá, Tem Bradesco sim, tem. Só não pode fazer identificado, sabe?
Não pode ser identificado, tá?

CARLOS: Sim, sim. Entendi. ZÉ: (incompreensível) o CPF.
(incompreensível) pra emprego.

CARLOS: Aham.

ZÉ: Tá bom?

CARLOS: Então tá bom.

ZÉ: (incompreensível)

CARLOS: E tá pagando o que? Só pra ter uma idéia.

ZÉ: Tá pagando 35 (trinta e cinco), né? CARLOS: Tá bom querido.
ZÉ: 36 (trinta e seis), por aí.

CARLOS: Então tá bom. Tá bom, obrigado querido. Tchau."

 

143. Apesar dos diálogos provarem o envolvimento de
Carlos Habib Chater em várias operações de câmbio no mercado negro,
não é também aqui possível caracterizar a prática do crime de evasão
fraudulenta de divisas como alega o MPF, já que não há notícia de que,
em qualquer das operações acima, o numerário tenha sido enviado ao
exterior.

144. Reporta-se o MPF a outra troca de mensagens e
diálogos havidos entre Carlos Habib Chater (Zeze), Alberto Youssef
(Primo) e ainda ao referido Carlos Alexandre Souza Rocha, vulgo
"Ceará", nas datas de 16 a 21/10/2013 (evento 171, fls. 21- do anexo8,
do processo 5026387-13.2013.404.7000). No diálogo, Alberto Youssef
inicialmente diz que precisa pagar a Carlos Habib Chater "85 de papel",
que "bacana" teria pego com ele. Trata-se de uma provável referência a
oitenta e cinco mil dólares ou reais em espécie que algum cliente de
Alberto Youssef teria apanhado com Carlos Habib Chater, tendo Alberto
Youssef ficado de reembolsá-lo. Pergunta Alberto Youssef se o
reembolso poderia ser na segunda-feira. Carlos Habib Chater responde
que precisaria checar pois o dinheiro que disponibilizou ao cliente de
Alberto Youssef não era dele, de Carlos Habib Chater, mas de um
terceiro. Em uma segunda operação, Alberto Youssef informa que tem
quarenta mil em espécie e pergunta se Carlos Habib Chater poderia
pedir ao cunhado para fazer a operação para, especificamente pagar um
terceiro em Brasília. Carlos Habib Chater diz que ele mesmo pode fazer
a entrega do dinheiro em espécie. Orienta Alberto Youssef a depositar
em uma conta que ele indicaria e ele, Carlos Habib Chater, pagaria o
terceiro. No final do diálogo, como Alberto Youssef precisava do
dinheiro para o próprio dia 16, informou Carlos Habib Chater que não
teria à disposição tal dinheiro, mas que tentaria falar com seu cunhado,
Khaled Youssef Nasr.
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145. Transcreve-se:

"Primo: Preciso de 2 favores.

Zeze: Claro.

Primo: N1 preciso te pagar 85 de papel que bacana pegou seu.

Zeze: Sim.

Primo: Vou pagar terça par você pode ser.

Primo: 2 tenho 40 mil reais vivos tenhos aqui no escritório só passar
pegar ajeita com cunhado para fazer essa opereta para mim.

(...)

Zeze: O problema eh que esse ppl no eh meu.

Primo: kkkk. Comecei bem.

Zeze: Se fosse estava na mão. Mas deixa ver se a pessoa vai precisar.
So que so consigo te flarr amanhã.

Primo: Sim. E os 40 na mã.

Zeze: Eu estou devendo para o cunha. Se eu entrar no circuito pode
ser que ele não faca. Vc. tem que pagar alguém aqui? Eh isso?

Primo: Sim. Mais tenho os vivos aqui.

Zeze: Tem que pagar aqui amanhã?

Primo: Hoje.

Zeze: 40 eh fcil. Te dou uma conta. No precisa do cunha. Ele vai te
cobrar a toa. Nao te cobro nada. Mas tem que colocar cedo. Eu faco
deposito as 14 h em dindin. Ai eu nao deposito o meu e te dou aqui.

(...)

Primo: Mais você paga meu cara aí hoje que viaja amanha as 7 da
noite. Da manha.

Zeze: Entendi, Mas eu no consigo vivos mais hoje. Naoo consigno
nunca. Me da um tel pra ele te ligar.

Primo: O din está comigo no cofre senão vou ter que embarcar o
cara aqui hoje.

Zeze: Entendi. Mas tem que ver se ele tem."

 

146. Apesar dos diálogos provarem o envolvimento de
Carlos Habib Chater na negociação de operação financeira fraudulenta, 
não é também aqui possível caracterizar a prática do crime de evasão
fraudulenta de divisas como alega o MPF, já que não há notícia de que o
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numerário tenha sido enviado ao exterior. Ainda assim, é uma típica
operação realizada entre Carlos Habib Chater e Alberto Youssef, com o
primeiro se dispondo a realizar a entregas de valores vultosos em
espécie para cliente de Alberto Youssef e recebendo o correspondente de
outra forma. Uma triangulação financeira típica de operações de
lavagem de dinheiro.

147. Reporta-se o MPF, no mesmo tópico, a outros
diálogos e transações de Carlos Habib Chater com Alberto Youssef (em
17/10/2013), com Carlos Alexandre Rocha (em 21/10/2013), com
Alberto Youssef (em 12/11/2013), e novamente com Carlos Alexandre
Rocha (fls. 25-26 da denúncia).

148. Desses últimos destaco apenas os dois diálogos
telefônicos relativos à operação de 12/11/2013 envolvendo a
disponibilização de trinta e oito mil reais a Alberto Youssef, com a
participação de Carlos Alexandre Rocha, entregue em um "saco cheio de
dinheiro" (fls. 2-3 do arquivo pet1, processo 5049597-
93.2013.4.04.7000). Os diálogos no telefone são entre Alberto Youssef e
Carlos Alexandre Rocha, mas há durante eles a intervenção de Carlos
Habib Chater que estava de fato disponibilizando o numerário.
Transcreve-se:

"BETO: Eu já lhe ligo.

CARLOS ROCHA: Não não, não liga não. Perdi seu telefone, ta certo
? Eu perdi seu telefone, eu tenho 35 real aqui, como é que eu faço pro
menino vim busca ?

BETO: Eu mando ele retira ai. Aonde é que você perdeu ?

CARLOS HABIB: Tudo bom ? Tô passando 38 então.

BETO: Tá. 38. CARLOS HABIB, provavelmente: (incompreensível)

BETO: Beijo.

CARLOS ROCHA: Eu perdi o telefone, telefone caiu de dentro do
bolso, num tem jeito.

BETO: Aonde se perdeu ?

CARLOS ROCHA: Aqui em Brasília. Falei com você aonde ? BETO:
Você falou comigo na casa dele.

CARLOS ROCHA: Pois é, eu perdi da casa dele pra cá.

BETO: Então você deixo no taxi.

CARLOS ROCHA: É, num sei, deve te sido eu deixei no taxi, caiu um
negócio quando eu sai do taxi e eu olhei tinha uma boca de esgoto,
num sei se foi o telefone também. Eu posso te deixado no táxi e posso
te deixado na boca de esgoto. Num sei

BETO: Eu vo liga. vo vê se eu acho.
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CARLOS ROCHA: Mas ele tá no silencioso, liga, liga nele, pode se
que o cara veja, pode se, fica ligando ai. Meu filho eu preciso i
embora, onde é que, peça pro menino vim aqui pega esse 38 real.

BETO: Eu vo pedi. Ta bom ?

CARLOS ROCHA: Você pede (incompreensível) tá na mão aqui, é só
ele chega e recebe o dinheiro.

BETO: Ele já tá indo agora. Ta bom. OK. Um abraço.

CARLOS ROCHA: Hein ? BETO: To ligando, to ligando pra ele
agora.

 CARLOS ROCHA: E me liga de volta.

BETO: Beijo. Ligo sim."

 

"CARLOS ROCHA: Alô.

BETO: Oi. Motorista dele já tá ai.

CARLOS ROCHA: Eu tô ligando no telefone tá dando desligado.
(incompreensível)

BETO: É, mas...

CARLOS ROCHA: Então o cara comeu o aparelho. Porque o
aparelho tava ligado, eu tava falando com você. Então vai vê que ele
caiu mesmo no bueiro.

BETO: Você sentiu que caiu alguma coisa ?

CARLOS ROCHA: Eu senti que caiu alguma coisa.

BETO: Então ta bom, vo manda prepara outro pra você. CARLOS
ROCHA: Cadê o motorista, ta onde ?

BETO: Deve tá chegando ai já.

CARLOS ROCHA: (incompreensível). Motorista já tá aqui embaixo ?

BETO: Deve tá por ai. Avisei, ele disse que tava indo praí.

CARLOS ROCHA: (incompreensível) embaixo e eu vo fica com saco
cheio de dinheiro, aqui embaixo esperando motorista.

BETO: Claro, mas ele vai bate ai.

CARLOS ROCHA: Assim que ele chega você tem que dá um toque
aqui pra desce.

BETO: Ta bom. Ele vai bate ai, te procura ou procura o HABIB, tá ?

CARLOS ROCHA: Ah ele vai bate procura o HABIB ? Então ta bom
(incompreensível). você vai tá em São Paulo amanhã, bacana ?
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BETO: Amanhã eu já tô em São Paulo. Tá ?

CARLOS ROCHA: Ta bom."

 

149. Todos os diálogos e mensagens envolvem transações
financeiras suspeitas e que revelam o modus operandi fraudulento de
Carlos Habib Chater, disponibilizando valores vultosos em reais ou
dólares em espécie em troca de depósitos ou vice versa. Tais
expedientes, principalmente, na relação com Alberto Youssef serviam à
lavagem de dinheiro, dificultando o rastreamento. Entretanto, em
nenhuma deles é possível visualizar com facilidade uma operação de
evasão fraudulenta de divisas, como consta na imputação do MPF.

150. Foram identificados diálogos e mensagens trocadas
por Carlos Habib Chater com Nelma Mituse Penasso Kodama.

151. O MPF, no tópico 4 da denúncia (fls. 27-28), imputa
crime de evasão fraudulenta de divisas de cerca de um milhão de dólares
que teria ocorrido em setembro de 2013.

152. Como adiantado, Nelma Mitsue Penasso Kodama foi
condenada por crimes financeiros e corrupção na ação penal 5026243-
05.2014.404.7000. Em síntese, por meio de contratos fraudulentos de
câmbio para pagamento de importações fictícias, remetia milhões de
dólares fraudulentamente ao exterior.

153. Foi identificado, pela interceptação telemática,
diálogo, em 21/09/2013, entre Carlos Habib Chater e Nelma Mitsue
Penasso Kodama, no Blackberry Messenger, para remessa fraudulenta
de cerca de um milhão de dólares ao exterior. Nelma Mitsue Penasso
Kodama utilizava o codinome "Greta Garbo" no Blackberry Messenger.
Transcreve-se:

"CARLOS: Tudo bem?

CARLOS: Bom dia

GG: Oi querido td bem

CARLOS: Quanto pagou cabo ontem?

GG: Diga

GG: 228

CARLOS: Um cliente do nosso amigo precisa urgente fzer um na
segunda.

CARLOS: Quanto sua conta aguenta?

CARLOS: Enviar pra ele

GG: De onde eh
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GG: E de que eh

GG: Nada do amigo ai ne

CARLOS: Não perguntei.

GG: Entao ve qto sao

CARLOS: Nada ainda

GG: E vem de onde

CARLOS: Acho que 1.000

GG: Ok trankilo

GG: Posso fazer em 3 contas?

CARLOS: 1mi

CARLOS: Uma conta soh?

CARLOS: Axcho melhor

GG: Prefiro diluir

CARLOS: Eu também." (fls. 22-23 da representação policial do
evento 1 do processo 5001438-85.2014.404.7000)

 

154. A referência a "cabo" significa a realização de um
depósito em moeda estrangeira no exterior em contrapartida a
pagamentos em reais no Brasil.

155. Em posterior diálogo, também no Blackberry
Messenger, em 24/09/2013,  Carlos Habib Chater indica a Nelma o
email chpcpt@hotmail.com para que Nelma lhe enviasse as contas que
seriam utilizadas na operação:

"Data / Hora: 24/09/2013 12:43:47

CARLOS: Preciso ds contas conts que te falei no Sabado.

GG: Qtas pode ser 3?

CARLOS: Sim

CARLOS: E preciso de conts pra ted tb

GG: Em qual email?

CARLOS: Ted

CARLOS: Preciso comprar ppl comt

CARLOS: Chcpt@hotmail.com

mailto:Chcpt@hotmail.com


28/09/2018 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701538059673336300057524623240&evento=811… 55/109

GG: Ok to passando no email

CARLOS: Amanha preciso fechar ppl contigo

GG: Ok

GG: To terminando uma reuniao

CARLOS: Ser que conseguimos ppl?

CARLOS: Ok

CARLOS: Manda sem falta hj

GG: To passando dados da ted

GG: Ok

CARLOS: E de fora maluca

GG: 3 diferentes

GG: Pera to pegando

GG: So passei do ted

CARLOS: Ok" (fl. 23 da representação policial do evento 1 do
processo 5001438-85.2014.404.7000)

 

156. No dia 25/09/2013, foram enviadas mensagens
eletrônicas do endereço eletrônico utilizado por Carlos Habib Chater,
chcpt@hotmail.com, a Francisco Ângelo da Silva, sócio de Carlos
Habib Chater na Valortur Câmbio e Turismo Ltda. (fls. 23-24 da
representação policial do evento 1 do processo 5001438-
85.2014.404.7000).

157. A primeira mensagem contém indicação da conta da
empresa Aquiles e Moura Comércio de Imagens, Ltda., CNPJ
13.637.882/0001-42, no Bradesco (agência 2692, conta 26785-6). A
Aquiles e Moura Comércio de Imagens Ltda. era empresa de fachada
utilizada por Nelma Mitsue Penasso Kodama para suas movimentações
financeiras.

158. Em outra mensagem, foram indicadas três contas no
exterior para uma operação de um milhão de dólares:

"USD 350.000,00

Shenzhen Development Bank Co., LTd. Swift: SZDBCNBS

ACC: OSA11013520320501 HD Gift Limit EDRM 2015 YW1482
Trend CTR 29-31

Cheung Lee ST Chai Wan

mailto:chcpt@hotmail.com
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Honk Kong

 

USD 350.000,00

China trust Commercial Bankswift: CTCBHKHH

ACC: 90410108013 Sunview INC. No.20 Xueyun RD, Maschan,
Wuxi, Jiangsu-214092, P.R. China

 

USD 300.000,00

Hang Seng Bank Limited Swift: HASEHKHH XXX

ACC: 781084520883AY MAXI Trading Limited1818 Haicheng North
Road SHONGSHAN - Guangdong China"

 

159. Assim, o cliente, na operação intermediada por Carlos
Habib Chater, deveria depositar em reais na conta da empresa Aquiles
Moura, controlada por Nelma Mitsue Penasso Kodama, com
recebimento do equivalente em dólares no exterior, uma operação dólar
cabo.

160. Operações 'dólar-cabo' consistem em operações de
compra e venda de moeda estrangeira através de espécie sistema de
compensação. A moeda estrangeira é entregue em espécie ou mediante
depósito no exterior em contrapartida a pagamento de reais no Brasil. O
operador do mercado negro pode tanto disponibilizar a moeda
estrangeira no exterior como figurar como comprador dela,
disponibilizando reais no Brasil. Implica em transferência internacional
de dinheiro, por sistema de compensação e sem movimentação física,
semelhante ao sistema utilizado pelos bancos. São ilegais porque
conduzidas por pessoas não autorizadas no Brasil a operar com câmbio,
pelo menos não desta forma (não se tratam de operações do mercado de
câmbio de taxas flutuante - 'dólar turismo' - ou do mercado de câmbio
de taxas livres - 'dólar comercial'), e por não transitarem por instituições
financeiras autorizadas (artigo 10, X, 'd' da Lei n.º 4.595/64; artigo 23 da
Lei n.º 4.131/62; e artigo 1.º da Lei n.º 5.601/70).

161. Houve quebra judicial de sigilo bancário da conta da
Aquiles Moura, conforme decisões judiciais de 23/10/2013, 12/12/2013
e 06/03/2014, dos eventos 8, 19 e 45, respectivamente do processo
5041849- 10.2013.404.7000.

162. O MPF produziu análise da quebra no Relatório de
Análise 083/2014 (evento 542, arquivo comp2). Segundo o relatório,
teriam sido identificados diversos depósitos estruturados em valores
abaixo de dez mil reais no período de 25/09/2013 a 24/09/2013 e
totalizando R$ 1.043.719,23 e que poderiam representar o depósito do
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equivalente em reais na conta da Aquiles & Moura da referida operação
de câmbio. Observa-se que, no relatório, apesar da referência ao período
de 25/09 a 24/09, os depósitos ali discriminados referem-se ao período
de 11/10/2013 a 23/10/2013. A origem dos depósitos não é identificada.

163. Ouvido sobre os diálogos e mensagens eletrônicas,
Carlos Habib Chater confirmou a sua autenticidade, mas declarou que as
operações acabaram não se efetivando (evento 567). Transcreve-se:

"Juiz Federal:- Com a senhora Nelma?

Carlos Habib:- Com a Nelma eu tentei duas operações ou três, que
não chegaram a ser realizadas.

(...)

Ministério Público Federal:- Sim. Senhor Carlos, o senhor também
manteve relações de câmbio ou repasse de dinheiro com Nelma
Kodama?

Carlos Habib:- Não. Eu fiz duas ou três consultas com a Nelma. Por
incrível que pareça não fiz operação com a Nelma.

Ministério Público Federal:- Só consultas?

Carlos Habib:- Só consultas.

Ministério Público Federal:- Consta nos autos aqui, folha 27 da
denúncia, que teria ocorrido um diálogo no dia vinte e um do nove de
dois mil e treze, no qual o senhor teria perguntado a ela quanto ela
teria pago pelo cabo ontem, ela respondeu 'dois e vinte e oito', o
senhor falou que um amigo precisaria fazer urgente uma operação
em dólar cabo na segunda, se ela teria capacidade de realizar e
suportar um milhão; ela pergunta se poderia fazer o depósito em três
contas e o senhor solicita as contas pra ela pra depósito. O senhor
lembra disso?

Carlos Habib:- Lembro.

Ministério Público Federal:- Isso ocorreu?

Carlos Habib:- Não. Ela mandou as contas, eu repassei para o
cliente, que era um cliente do Chico, que depois disso nunca mais me
falaram nada a respeito. Inclusive ela mandou a conta do banco
Bradesco e se verificar na quebra de sigilo, que eu vi que haviam
quebrado o sigilo dela, vão ver que não houve nenhum depósito,
nenhum débito nessa conta no valor de dois milhões, duzentos e
oitenta, que talvez seria a operação.

Ministério Público Federal:- Consta aqui, de fato, o senhor utilizava
o e-mail chcpt@hotmail.com. O Chico, o Francisco né, no caso o
senhor chama de Chico, ele utilizava esse e-mail também?

Carlos Habib:- Não, não, eu repassei para o e-mail dele como está
descrito aí, porque era um cliente dele, me parece, alguma consulta.
Só pra esclarecer, uma operação como essa tem que ter começo, meio
e fim, quer dizer, se pergunta qual é a taxa, fecha-se a taxa, troca-se
os recibos, tanto do real como do outro, e no final é feita, zera-se a
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operação. Então, essa operação vai ver que só tem o começo, não
tem o meio nem o fim, foi só uma consulta. Se eu não me engano, foi
feita essa mesma pergunta pra ela e ela disse que essa operação não
havia sido feita, não tinha sido feita."

 

164. Nelma Mitsue Penasso Kodama não foi ouvida neste
processo. Mas, na ação penal 5026243-05.2014.404.7000 (evento 602),
confirmou a autenticidade das trocas de mensagens e que Carlos Habib
Chater era o seu interlocutor. Entretanto, como bem lembrado pela
Defesa de Carlos Habib Chater em suas alegações finais (evento 615, fl.
168), negou que as operações tenham se efetivado.

165. Embora seja a palavra dos acusados, há de fato uma
dúvida razoável acerca da consumação da operação de evasão
fraudulenta de divisas.

166. Não é possível relacionar de maneira conclusiva os
depósitos realizados na conta da Aquiles e Moura com Carlos Habib
Chater e seus clientes. Além disso, não houve registro na quebra
telemática do envio dos comprovantes da operação de câmbio.

167. Não é o caso de condenação por tentativa. O crime
ficou na esfera do planejamento e não houve o início dos atos de
execução.

168. Ainda assim, embora não haja prova da efetivação da
operação, os diálogos e trocas de mensagem configuram mais provas do
envolvimento de Carlos Habit Chater em operações financeiras
irregulares, no caso inclusive de evasão fraudulenta de divisas, ainda
que como intermediador.

169. Reporta-se ainda a denúncia a mensagem eletrônica
em 02/09/2013 de Carlos Habib Chater a Nelma Mitsue Penasso
Kodama, na qual foi enviado comprovante de depósito de 20.003,50
euros a ela  (fl. 28 da denúncia e comprovante nas fls. 10-11 do anexo3
do evento 188 do processo 5026387-13.2013.404.7000).

170. Nas fls. 4-6 da petição (arquivo pet1) constante no
evento 78 do processo 5026387-13.2013.4.04.7000, consta outra troca
de mensagens com Nelma Mitsue Penasso Kodama. A mensagem
eletrônica com referência a dois depósitos em contas nos Estados
Unidos, um de vinte e cinco mil dólares, outro de vinte e um mil
dólares, foi enviada, em 10/07/2013, por ela, usuária do endereço
eletrônico cameron_diaz2013@hotmail.com, ao acusado André Catão
de Miranda (andrecatao@hotmail.com) e deste para Carlos Habib
Chater (carlosha@terra.com.br).

171. Os depósitos provavelmente representam operações
dólar cabo, mas faltou melhor prova de suas circunstâncias para permitir
uma afirmação conclusiva. 

mailto:cameron_diaz2013@hotmail.com
mailto:andrecatao@hotmail.com
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172. Reporta-se ainda a denúncia, no tópico 5, a transações
financeiras de Carlos Habi Chater com Maria de Fátima Stocker
(codinome "Evi"), residente na Inglaterra, e que, segundo o MPF,
caracterizariam crimes de evasão fraudulenta de divisas (fls. 29-31 da
denúncia).

173. Maria de Fátima Stocker utilizaria os endereços
eletrônicos fastgmx@gmail.com e no Blackberry Messenger os
codinomes "Fast Gmx", "Evi" e "Lupa".

174. Maria de Fátima Stocker foi também denunciada
originariamente na ação penal 5025687-03.2014.404.7000 por crime de
lavagem de produto de tráfico internacional de drogas. Naquele caso
(cópia da sentença no evento 620), consta que Maria de Fátima Stocker
enviou do exterior USD 26 mil em 30/08/2013 e o equivalente a USD
88 mil entre 04 a 13/09/2013 ao Brasil para pagamento de drogas a Rene
Luiz Pereira. Carlos Habib Chater participou dessas operações,
intermediando a entrega dos valores e foi condenado por lavagem de
dinheiro. Como Mária de Fátima Stocker não foi encontrada para
citação pessoal, o processo foi desmembrado em relação a ela, tomando
o número 5055544-26.2016.4.04.7000. A informação disponível no
referido processo é que tal pessoa está presa na Espanha, cumprindo
pena por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

175. Além das operações que foram objeto da outra ação
penal, é possível identificar as seguintes outras em diálogos e
mensagens interceptadas.

176. Foi identificada operação de depósito de vinte e cinco
mil dólares efetuado por Maria de Fátima Stocker em favor de Carlos
Habib Chater. A transação encontra prova em mensagem datada de
06/08/2013 enviada do endereço fastgmx@gmai.com para
chcpt@hotmail.com (fls. 9-10 do anexo3 do evento 188 do processo
5026387-13.2013.404.7000). A mensagem tem por assunto "fwd comps
USD de 25.000, porem a pessoa fez 25.500 se não der para recuperar
sem problemas". No texto consta:

"ai está o recibo dos 25 so que foi feito um erro depositaram 25.500
ok por favor ve se pode falar com teu cliente e amanha estou
mandando o outro recibo ok de 17.860 te mando urgente por favor me
providencia ai meu USD eu estou precisando depois de tantas percas
[sic] que tive."

177. A mensagem foi em seguida encaminhada por Carlos
Habi Chater para o acusado André Catão de Miranda que atuava como
financeiro do Posto da Torre.

178. A transação de vinte e cinco mil dólares foi feita
mediante três depósitos fracionados de USD 8.500,00 em três contas
diversas no exterior, Bank of America, como se verifica nos documentos
que estavam anexos à mensagem (evento 188, anexo2, fl. 10, do
processo 5026387-13.2013.404.7000).

mailto:fastgmx@gmail.com
mailto:fastgmx@gmai.com
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179. Em 12/08/2013, foram enviados os aludidos
comprovantes da transação de USD 17.860,00 por mensagem eletrônica
de Maria de Fátima Stocker para Carlos Habib Chater (fl. 10 do anexo3
do evento 188 do processo 5026387-13.2013.404.7000, com anexos da
mensagem na fl. 11 do anexo2, do evento 188, processo 5026387-
13.2013.404.7000). São três depósitos em dinheiro na mesma conta no
exterior, nos valores de USD 8.860,00, USD 8.000,00 e USD 1.000,00.

180. Fracionar depósitos em valores inferiores a dez mil
dólares é um método conhecido de lavagem de dinheiro e visa burlar os
sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e que normalmente
utilizam um parâmetro de valor para impor obrigação de registro,  de
vigilância e de comunicação se a operação for suspeita de lavagem de
dinheiro. No Brasil, é adotado o parâmetro de dez mil reais que está
estabelecido no art. 13, I, da Circular nº 3.461, de 24/07/2009, do Banco
Central. Nos Estados Unidos, o padrão é de dez mil dólares (v.g.
https://blog.fraudfighter.com/bid/80625/Bank-Secrecy-Act-The-10-000-
Rule).

181. Foi identificada operação de entrega de moeda
estrangeira em espécie, com valor não determinado, por preposto de
Carlos Habib Chater para preposto de Maria de Fátima Stocker,
conforme mensagens trocadas em 27/08/2013 por Blackberry
Messenger:

"Zeze: Oi. O rapaz já chegou lá?

Fast Gmx: Meu amigo está andando mais de 1 hora e não encontra o
oel. Tem que me passar o post codigo.

Zeze: Mom.

Fast Gmx: Do endereço ai ele boa no caro e leva ele la.

Zeze: Ok. Mom. Bairro dorderecht. Eu bote no gps nome do bairro e
resto isso. Laan van Europa. Ele escreveu isso aí. Número do telefone
0788700805. Tem nome escrito. Van der valk hotel dordrecht.

(...)" (fls. 25-31 do arquivo pet1 do evento 99 do processo 5026387-
13.2013.404.7000, e anexo3 do mesmo evento).

 

182. A referência é a Hotel em Roterdã (fl.  26 do arquivo
pet1 do evento 99 do processo 5026387-13.2013.404.7000). Adiante na
troca de mensagens, há elementos que sugerem que fazem isso
habitualmente, como quando Carlos Habib Chater pergunta a Maria de
Fátima Stocker se o seu preposto, a pessoa que receberia ou entregaria o
dinheiro, "eh o de sempre".

183. Em trocas de mensagem pelo Blackberry Messenger
em 30/08/2013, tratam de operação de transferência internacional
fraudulenta, com valor não identificado, através da qual Maria de
Fátima Stocker faria um depósito em conta não identificada na
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Bahamas, instruída com invoice fraudulento (fls.  33-37 do arquivo pet1
do evento 99 do processo 5026387-13.2013.404.7000 e anexo3, fls. 18-
20, do processo 5026387-13.2013.404.7000). "Cabo" representa uma
transferência internacional. O caráter fraudulento da operação é inferido
pela referência de que a operação poderia "travar" porque estaria sem
"invoice", ou seja, sem documento que ampararia o depósito, sendo
então sugerido o fracionamento da operação para burlar a exigência. 
Transcrevem-se trechos:

"Zeze: Amiga não esquece de ver o cabo para bahamas. Oioi amiga.

Fast Gmx: Oi amor. Me fala onde eu mando pagar você??? Já está
na mão lá em.

Zeze: Mom.

Fast Gmx: So que está sem invois ta complicado por. O banco pode
travar entende. Até ser apresentado o invois.

Zeze: Mas eh pouco. E eh urgente. Se mnandar dus oprdens menores.
O que vc acha?

Fast Gmx: Eu quero fazer amigo mais a conta nao é minha é do cara
e o nome dele."

 

184. Em trocas de mensagem pelo Blackberry Messenger
em 23/09/2013, tratam de operação dólar cabo, com  entrega de sessenta
mil dólares no Brasil por Maria de Fátima Stocker, utilizando desta feita
o codinome "Lupa", no interesse de Carlos Habib Chater, como
contrapartida de entrega de valores em espécie por preposto de Carlos
Habib Chater no exterior (fls. 25-28 do anexo7 do evento 171 do
processo   5026387-13.2013.404.7000). O dinheiro no Brasil foi
entregue em São Paulo. Transcreve-se o resumo da operação efetuado
pela Polícia Federal:

"No dia 20/09/2013, um cliente de CARLOS teria entregado o
montante a um subordinado de Lupa no Hotel NOVOTEL em
Amsterdã. A contrapartida teria sido combinada para o mesmo dia na
cidade de São Paulo, embora, tenha sido concretizada no dia
23/09/2013, ocasião em que RICARDO EMÍLIO ESPOSITO recebeu
o montante de 60 mil dólares o qual seria posteriormente entregue a
CARLOS ROCHA no aeroporto de NAVEGANTES-SC, próximo à
Balneário Camboriú. Durante este período de monitoramento
telemático foi interceptado o momento em que HNI, subordinado à
LUPA, entrega o valor a ESPOSITO em LINS – lugar incerto e não
sabido – na cidade de São Paulo, elucidando-se, assim, mais uma
etapa da transação. Note-se que Lupa ainda reclama da
indisponibilidade das contas para depósito de dinheiro das operações
e Carlos oferece suas contas para realizar as TEDs."

 

185. E transcreve-se parcialmente a troca de mensagens
entre Maria de Fátima Stocker e Carlos Habib Chater:
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"Zeze: E ai amiga.

Lupa: Já estou chegando lá.

(...)

Lupa: Estou no escritório do companheiro ele já está chegando meu
amigo. Estamos todos apavorados perdemos a conta dos bancos. Um
volume monstruoso de dinheiro e não tem onde coloca.

Zeze: Se precisar de conts para fzer ted e tenho. Os bncos estao
funcionando parcialmente. Eu preciso dos 60 sem falta. Não tenho
como empurrar a turma. O resto como disse pode ser pra depois. Mas
os 60 impossível.

Lupa. Eu sei amigo (...) Amor o 60 já vai ser entregue em alguns
minutos ok.

Zeze: Ótimo. O resto vc. Tem tempo.

Lupa: O companheiro esta a caminho de livepul umas 3 horas d qui
mais os 60 ja vai ser pago.

Zeze: Se precisar de uma conta pr colocar reais. E depois transferir
para outro lugar eu te arrumo.

(...)

Zeze: Meu tio esta la perto de congonhas.

(...)

Lupa: Meu amigo mand seu tiu estar la as 16 horas para pegar os 60
ok."

 

186. Além da operação fraudulenta de sessenta mil
dólares, chama a atenção na troca de mensagens  o fato de Carlos Habib
Chater ter oferecido contas correntes suas, em reais, para receber e
guardar valores de Maria de Fátima Stocker que havia tido problema
com suas contas e precisava guardar "um volume monstruoso de
dinheiro". Em outras palavras, estava se oferecendo para ocultar e
dissimular em contas sob seu controle dinheiro de Maria de Fátima
Stocker.

187. Em trocas de mensagens de 09 a 11/10/2013, Carlos
Habi Chater informa a Maria de Fátima Stocker que ela teria que lhe
passar USD 262.200,00 em troca do correspondente em espécie
("papel") que ele teria passado a ela (fls. 20-23 do anexo 7 do evento
171 do processo 5025687-03.2014.404.7000). Na troca de mensagens, é
revelado que Carlos Habib Chater cobrava uma taxa para realizar essa
troca. Na continuidade da troca de mensagens, Carlos Habib Chater
pede USD 77.800,00 pelo menos para dia 10/10/2013, mas Maria de
Fátima Stocker consegue disponiblizar apenas cinquenta mil em espécie
em 11/10/2013. Transcreve-se parte das trocas de mensagens:
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"(...)

Zeze: Amiga vc. tem que me passar 265.200 usd. Já me pagou 160.
Falta 105.200. Eu fiz como da ultima vez a tx.

Evi: Quanto por % voce me deu????? Voce sabe que a coisa nao esta
normal???? Estou pagando uma absurdo para me darem o papel ai e
também estou pagando emprestado so Deus sabe quanto vou ter que
pagar isto depois me entende????? Então que me de o justo ok. Vou
fazer as contas também. O teu papel que me deu ainda está lá parado
meu Deus do céu.

(...)

Zeze: Bom dia minha amiga. Tudo bem? Qanto. Consegue hoje? Eu
preciso  de 77.800. O reesto fica pra semana que vem.

(...)

Zeze: Amiga se conseguir uns 50 a 60 hoje, fica otimo. Semana que
vem a gente zera.

(...)

Evi: Meu amigo 50 la na mao hoje."

 

188. Por meio também de trocas de mensagens pelo
Blackberry Messenger, foi identificado que Maria de Fátia Stocker
deixou em 22/10/2013, quarenta e cinco mil dólares ou reais em espécie
no escritório de Alberto Youssef e que eram destinados a Carlos Habib
Chater. Pelo teor do diálogo, Carlos Habib Chater utilizava com
frequência o escritório de Alberto Youssef para receber valores em
espécie enviados por Maria de Fátima Stocker, o que se depreende da
solicitação para que a entrega fosse feita "no mesmo lugar de sempre"
(fls. 8-9 do anexo8 do processo 5026387-13.2013.404.7000).
Transcreve-se parte:

"Zeze: Oi. Tudo bem?

Evi: Oi. Sim sim estou esperando entregar aí.

Zeze: Ok. Pede pro seumenino entregar no mesmo lugar de sempree

Evi: Ok.

Zeze: Que meu portador chega as 13h. Ok. Oioii. Oi.

Evi: Oi liga pro meu menino. E fala pra ele quando tiver na mão que
te liga. Estou em reunião."
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189. Sucessivamente, foi interceptado, ainda em
22/10/2013, diálogo telefônico entre Carlos Habib Chater e Ailtom de
Jesus dos Santos através do qual se pode concluir que ele era o
"menino" ao qual Maria de Fátima Stocker se referia e que iria entregar
o dinheiro (fls. 72-73 da pet1 do evento 188 do processo 5026387-
13.2013.404.7000). Utilizam o termo "documento" para se referir aos
valores em espécie a serem entregues. Inicialmente, Ailtom de Jesus dos
Santos não sabe quanto é o valor (não sabe dizer quantas "páginas" tem
o documento). Em segundo diálogo, informa que são quarenta e cinco
páginas, ou seja, quarenta e cinco mil dólares. No decorrer do diálogo,
Carlos Habib Chater informa que mandou uma pessoa para apanhar o
dinheiro. Transcreve-se:

"Ailtom: Alô.

Carlos Habib: E aí meu amigo, tudo bem?

Ailtom: Tudo e você?

Carlos Habib: Tranquilo.

Ailtom:  E aí, eles me ligaram agora, que quatro horas vai  me
entregar o documento lá, entendeu?

Carlos Habib: Ah, beleza. Quantas páginas são?

Ailtom: Ai acabou de ligar agora.

Carlos Habib: Hã, mas você não sabe quantas páginas tem o
documento não?

Ailtom: Não. Não falaram. Só falaram que vai entregar o documento,
mas não falaram. Ai ia entregar quatro horas e eu to um pouco temo,
ai eu falei para ele entregar pra Josie, que é a secretária.

(...)

Carlos Habib: Tá bom. É porque eu mandei a pessoa só para isso. Ai,
nem que seja cinco e meia, seis, tem que deixar lá. Tem problema
não?

Ailtom: Não, aí você me dá uma ligada, que eu confirmo se ele já
pegou. Ai eu já confirmo para você. Porque eu tô sem tempo, ele
acabou de ligar.

(...)"

 

"(...)

Ailtom: Eu vim aqui na Farmácia. Aí quando eu chegar lá, aí você
sabe a hora que quer que entrega? Cinco ou seis horas?

Carlos Habib: No máximo seis horas, porque eles fecham as seis.

Ailtom: Ah, fecha seis?
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Carlos É.

Ailtom: Então eu saio daqui as cinco horas.

Carlos: Então tá bom. E quantas páginas tem? Sabe? Quarenta e
cinco, cinquenta?

Ailtom: Quarenta e cinco."

 

190. Em seguida, especificamente em 23/10/2013, Carlos
Habib Chater pediu a André Catão de Miranda que avisasse André Luis
Paula dos Santos, com apelido "André Nego", para apanhar o dinheiro.
O diálogo foi interceptado (fls. 73-76 da pet1 do evento 188 do processo
5026387-13.2013.404.7000) e revela que André Luis Paula dos Santos
era a "pessoa" enviada por Carlos Habib Chater de Brasília para São
Paulo para retirar o dinheiro em espécie deixado por Maria de Fátima
Stocker no escritório de Alberto Youssef. O longo diálogo ainda revela o
envolvimento de André Catão de Miranda e ainda sucessivamente de
Ediel Viana da Silva nas transações financeiras de Carlos Habib Chaber.
Transcreve-se:

"Carlos Habib: Alô!

André Catão: Alô!

Carlos Habib: Oi ANDRE.

André Catão: Oi senhor CARLOS.

Carlos Habib: Bom dia!

André Catão: Bom dia!

Carlos Habib: Eae, tudo bem?

André Catão: Tudo. No BANCO ontem, ela devolveu só o cheque do
TERENSE. Ai ela pagou aquele do CHICO da passa, da passa, é vale
né?

Carlos Habib: É vale, é RORO.

André Catão: De sete mil e pouco.

Carlos Habib: Passagem RORO.

André Catão: Oi? É RORO?

Carlos Habib: Isso.

André Catão: Ah tá. Então é conta RORO.

Carlos Habib: Isso, passagem RORO.
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André Catão: Ok. É, aí hoje caiu, hoje caiu, espera aí. Um do
ADMAR de três que já é a segunda vez. Um, cinco mil do SASA,
primeira vez e onze, quinhentos e oitenta e cinco do TERENSE,
segunda vez.

Carlos Habib: Tem que ligar para o TERENSE e falar: ‐ 'TERENSE,
segura tudo, deixa o CARLOS chegar na segunda feira, que ele vai
refazer tudo'.

André Catão: Aham.

Carlos Habib: Fala que a conta é do BRADESCO e que a gente
mudou o BANCO e radicalizaram.

André Catão: É, hoje deve dar pra pagar só o de três. Tá? Que é o do
ADMAR motivo onze. Ai esse do TERENSE fica segunda e o do
SALOMAO volta pela primeira vez.

Carlos Habib: Vê se ela consegue pagar o do SALOMAO.

André Catão: Acho que não. Só se ela... ontem ela... eu nem sei que
milagre, ela falou que não ia pagar o do CHICO e pagou. Eu posso
pagar e deixar quieto, pra ver se ela faz.

Carlos Habib: Avisa o CHICO tá, que pagou.

André Catão: Tá. E o CHICO ligou pra o EDIEL dizendo que a sua
passagem não ia ter como tirar, porque não pegou dinheiro ontem.

Carlos Habib: Ele ligou hoje ou ontem?

André Catão: Ligou ontem a noite, não foi? Cinco e meia.

Carlos Habib: Tudo bem. Hoje só liga pra ele e diz que o cheque de
sete...

André Catão: Que o cheque foi pago. Ok.

Carlos Habib: Tá?

André Catão: Uhum.

Carlos Habib: Eu vou te passar um telefone do ANDRE NEGO.

André Catão: Hã?

Carlos Habib: Você vai ligar pra ele, fala que eu liguei ontem a noite
pra você, não hoje, ontem.

André Catão: Hã?

Carlos Habib: Mandei avisar que tem quarenta e cinco lá no B, de
bola, lá no B.

André Catão: No B.

Carlos Habib: B de bola.

André Catão: B de bola.
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Carlos Habib: Ele deixou, a mulher, o CARLOS. Anota ai, pra você
não errar.

André Catão: Hã?

Carlos Habib: O CARLOS pediu pra te avisar, que a mulher deixou lá
no B quarenta e cinco.

André Catão: Aham. Qual o telefone?

Carlos Habib: É... Nove, oito, vinte e dois.

André Catão: Hã?

Carlos Habib: Cinco, quatro, oito, quatro.

André Catão: Ok. Nove, oito, dois, dois, cinco, quatro, oito, quatro.

Carlos Habib: Isso.

André Catão: Uhum.

Carlos Habib: (incompreensivel)

André Catão: Que horas eu ligo?

Carlos Habib: Liga agora, que ele acorda cedo.

André Catão: Ah, então tá.

Carlos Habib: Fala assim, tem que ser desse jeito: ‐ 'O CARLOS me
ligou ontem a noite, e pediu pra te avisar que a mulher deixou la no B
quarenta e cinco'.

André Catão: Hã? Tá bom.

Carlos Habib: Que vai ficar fora do ar o dia todo. Só hoje, onze
horas da noite é que ele vai voltar pra o ar.

André Catão: Ok.

Carlos Habib: Tá bom?

André Catão: Tá bom. Deixa eu passar pra o EDIEL. E aquele mil
tem que mandar cedinho?

Carlos Habib: Não, não precisa ser cedinho não.

André Catão: Não, né, pode ser depois do horário? Não. Porque a
lotérica faz, depois de quatro faz na boca do caixa né?

Carlos Habib: Pode ser depois do horário na lotérica.

André Catão: Tá bom. Ok. Então, deixa eu passar aqui pra o EDIEL.

EDIEL: Oi CARLOS, bom dia!

Carlos Habib: Bom dia EDIEL.
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EDIEL: Isso ai não terminou ainda não?

Carlos Habib: Não, tô indo agora.

EDIEL: Tá, fale.

Carlos Habib: Não, só liguei pra saber se tá tudo bem, porque eu vou
ficar fora do ar o dia todo.

EDIEL: Eu sei. Hoje nós estamos... Ontem vendeu cinquenta e três
né. Estamos com quarenta e cinco, cinquenta metros de compra pra
hoje.

Carlos Habib: Hã?

EDIEL: Então, pela minha conta aqui, tendo um retorno dos dez, vai
ficar faltando ainda dezesseis. Mas, eu contorno por aqui, pode ir
tranquilo ai.

Carlos Habib: Pra quitar tudo né?

EDIEL: É. Só se o BANCO der alguma pane e disser que hoje não
tem nada. Ai eu to lascado. Mas eu acredito que não. Tá muito cedo
ainda pra o BANCO, né? São oito horas.

Carlos Habib: Tá bom.

EDIEL: Mas pode ir, vai tranquilo.

Carlos Habib: Tá bom.

EDIEL: A gente segura por aqui. Tá bom? Bom dia pra você ai.

Carlos Habib: Obrigado. Tchau."

 

191. A identificação de André Luis Paula dos Santos como
a pessoa que iria apanhar o dinheiro também pode ser inferida de
diálogo de 18/10/2103 entre ele Carlos Habib Chater e no qual além de
tratarem de transações financeiras ilegais, o que se depreende de vários
termos e expressões do diálogo, como a necessidade de utilizar contas
boas ("e vai mandar para conta boa"), trocar "teds" por dinheiro
("comprava o papel dele na TED"), utilizar contas de terceiros ("pegar a
conta do Diniz e vou ficar mandando TED para você lá"), conversam
sobre a ida de André Luis Paula dos Santos a São Paulo para apanhar o
dinheiro que seria disponibilizado pela "mulher" (fls. 65-67 da pet1 do
evento 188 do processo 5026387-13.2013.404.7000). Como visto
anteriormente, porém, a entrega não foi feita nesta data, tendo sido
adiada. Transcreve-se:

"Carlos Habib: Oi!

André Luis: Oi!

Carlos Habib: Fala amiguinho.
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André Luis: To aqui. Ele falou que não vai pagar despesa não.

Carlos Habib: Ah, tá de brincadeira né?

André Luis: É, ué. Tá aqui. (risos)

Carlos Habib: (risos)

André Luis: Ele falou que não tem nada a ver com isso não.

Carlos Habib: É muito doido.

André Luis: É.

Carlos Habib: Se ele não tem, quem que tem?

André Luis: Eu não sei também não. Ai ele veio com uma conversa
aqui que depositou... que fez um depósito na conta... Antes você
comprava o papel dele na TED, né! Ordem na TED.

Carlos Habib: Hã?

André Luis: Ai deu problema na conta dele, ele tá achando... aquela
conta que mandou pra tu também sabe, daquele menino da DIANA.

Carlos Habib: Mandou pra mim alguma vez?

André Luis: Mandou também. Você não lembra do BANCO lá?

Carlos Habib: Ah, tá, tá, tá.

André Luis: Ai deu problema na conta. Eu tenho culpa, ué? Mandei
pra tu, mandei pra todo mundo. Vai mandar comprar ordem em TED

Carlos Habib: Hum?

André Luis: E vai mandar pra conta boa? O cara vai mandar...
(incompreensivel). Ele mandava pra o banco, pra o banco comprar
direto na oficial.

Carlos Habib: Ai deu problema é?

André Luis: É.

Carlos Habib: Hã?

André Luis: Ai ele falou que gastou trezentos com advogado aqui e
veio com essa conversa agora pra cima de mim.

Carlos Habib: (risos)

André Luis: Cada uma que eu escuto! (risos)

Carlos Habib: (risos)

André Luis: Falei: ‐ Não, tá bom, vou pegar a conta do DINIZ e vou
ficar mandando pra você TED pra você lá, com os dados tudo
certinho.
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Carlos Habib: Vivendo e aprendendo.

André Luis: Hã?

Carlos Habib: Vivendo e aprendendo.

André Luis: Vou mandar conta só do ABILIO DINIZ, do EIKE
BATISTA. Só conta boa.

Carlos Habib: Manda aqui do bispo também, aqui da catedral.

André Luis: Vou mandar da igreja pra tu porra. Dai da catedral.

Carlos Habib: Tá bom. Mas tá resolvendo?

André Luis: Não, me deu sessenta e cinco, falta vinte.

Carlos Habib: Oh. Deu em papel mesmo?

André Luis: É.

Carlos Habib: Bom demais.

André Luis: Ai ontem eu tive com o SANDRO no vinte e um. Bom
demais o quê, tenho que depositar pra o SANDRO, ele já tá ligando
aqui: ‐ Uai, vai depositar que horas?

Carlos Habib: Ele não quer comprar?

André Luis: Quer comprar o que HABIB. (incompreensivel)

Carlos Habib: Quer não?

André Luis: Tem nada não. Tu ligou no banco ontem?

Carlos Habib: Liguei. O cara hoje não tava lá. Pediu pra eu ligar
hoje depois das duas. O gordinho. Mas ta andando. Tudo tá andando.
Mais tranquilo que tudo.

André Luis: Hã? Mas essa semana é pra ter saído alguma coisa,
não?

Carlos Habib: Ele deve tá correndo atrás de fechar o contrato. O que
vai precisar é só que vá assinar o, aquele cara do imóvel, e deve sair
rápido. Ai tem que ver só com o MUCIO pra poder agilizar o
registro.

André Luis: Dois dias pra tirar o registro.

Carlos Habib: Quanto?

André Luis: Dois dias. Menino lá da rua da casa dele.

Carlos Habib: Que eu acho que eles não vão esperar o registro não.
Porque quando faz a escritura, eles é que tem que mandar pra o
registro e ai eles já sabem que não vai dar pau e já fazem. Eu
imagino.
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André Luis: É, não é.

Carlos Habib: Eu acho. Mas mesmo assim a gente falo: ‐ A gente
agiliza pra vocês.

André Luis: É. E o SALO?

Carlos Habib: Ainda não falei com ele hoje. Porque já são onze e dez
e eu tenho que ir pra o banco assinar aquela porra que eles querem
que eu assine. Depois que eu vou ligar pra ele pra falar que tá
resolvido.

André Luis: Aham. Outra coisa, e a mulher?

Carlos Habib: A mulher eu já falei com ela, desde as oito horas. Eu
to aqui conversando. Ela tá esperando só o cara entrar no ar. Parece
que o telefone dele tá fora do ar. Para dizer o horário que tá
pegando.

André Luis: Hum.

Carlos Habib: Você ainda não comprou a volta não, né?

André Luis: Comprei já. Quatro horas. Quatro e meia tem que tá lá.

Carlos Habib: Tem que sair dai que horas?

André Luis: Tem que sair daqui duas horas

Carlos Habib: Vou dar uma cobrada nele de novo agora.

André Luis: Hã?

Carlos Habib: Eu vou ligar pra o cara em SAO PAULO é melhor. Eu
vou ligar em SAO PAULO e depois eu ligo pra ela.

André Luis: Tá bom então.

Carlos Habib: Falou, tchau.

André Luis: Falou, tchau."

 

192. Constata-se, aliás, pelo diálogo que André Luis Paula
dos Santos está a par dos negócios de Carlos Habib Chater com Maria
de Fátima Stocker pois este, no diálogo, nem precisa lhe explicar quem
é a "mulher" a que se refere.

193. Carlos Habib Chater reconheceu, em seu
interrogatório, que fez operações com Maria de Fátima Stocker (evento
567). Segundo ele, foram três operações. De forma não muito clara, diz
que disponibilizava para ela euros na Europa, com contrapartida de
dólares no Brasil. Estaria intermediando operações para ela e para
Sleiman Nassim El Kobrossy, também denunciado originariamente na
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ação penal 5025687-03.2014.404.7000 e atualmente foragido. Nessas
operações, também teria participação o coacusado André Luis Paula dos
Santos:

"Ministério Público Federal:- E com a senhora Maria Stocker, Evi, o
senhor também mantinha relações?

Carlos Habib:- Eu fiz algumas operações, como eu disse, com a
Maria, se não me engano três operações.

Ministério Público Federal:- De dólar cabo?

Carlos Habib:- Eu entreguei lá fora e ela entregou aqui no Brasil.

Ministério Público Federal:- Em dólar o senhor entregou lá fora?

Carlos Habib:- Não, não, entreguei em euros pra ela sempre.

Ministério Público Federal:- E ela forneceu em reais aqui no Brasil?

Carlos Habib:- Não, fornecia em dólar. Por uma ocasião ela teve que
fornecer em reais porque ela não tinha dólar disponível.

Ministério Público Federal:- E pra que o senhor pediu essa, ela que
pediu, o senhor pediu, como funcionou essa operação?

Carlos Habib:- Era uma operação do Salomão, eu intermediei pra
ele na época.

Ministério Público Federal:- Ele solicitou que o senhor fizesse o que?

Carlos Habib:- Ele tinha um dinheiro na Europa e precisava desse
dinheiro no Brasil, perguntou se eu conhecia alguma pessoa, eu tinha
conhecido a Fátima, a Maria de Fátima; eu fiz três operações, depois
eu disse que não intermediaria mais, ela entrou em contato com ele
ou ele com ela, e a partir daí ele fez diretamente com ela, porque ela
dava muito trabalho pra fazer as operações.

Ministério Público Federal:- Os senhores também conversaram sobre
entrega de valores por meio de portadores, quem era o portador
aqui? Consta aqui 'Pede para o seu menino entregar no mesmo lugar
de sempre, que meu portador chega às treze horas', aí Evi respondeu
'Oi, liga para o meu menino'. Quem eram os portadores?

Carlos Habib:- Esse rapaz chama-se Ailton, eu só falei com ele por
telefone, nesse caso específico ele entregou no escritório do senhor
Alberto Youssef.

Ministério Público Federal:- Essas operações são aquelas lá do outro
processo, não são, do...

Carlos Habib:- Eu não sei se é a mesma. Porque, na verdade,
constam duas operações.

Ministério Público Federal:- Ah, são duas?

Carlos Habib:- É. Essa, meritíssimo, não é aquela operação.
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Ministério Público Federal:- O senhor nunca pediu para o senhor
André Luis levar dinheiro para o exterior ou buscar dinheiro no
exterior?

Carlos Habib:- Não, não.

Ministério Público Federal:- Consta aqui uma conversa na folha 22
da denúncia, também entre o senhor e o André Luis, na qual ele teria
lhe dito 'Porque o ao pegar também tem que vender né, pra fazer real
para 'o cara', eu não vou vender lá em Camburiú, mas eu tenho que
vender por aqui'. De que se trata essa conversa?

Carlos Habib:- Me parece que ele foi pegar um valor. Essa operação
eu preciso explicar ela desde o começo, que aí a gente vai entender
melhor. Essa operação foi feita para o Salomão. O Salomão estava
fora do Brasil quando fez essa operação, ele me ligou dizendo que
quem seria o responsável pra receber os valores no Brasil seria o
André, e o André, um determinado valor já tinha sido entregue em
São Paulo. Então, ele foi pra São Paulo pra poder receber esse valor,
que era do Salomão, aí era uma operação entre Salomão e André. Aí
ele estava me dizendo que ele, me parece que ele chegou, o dinheiro
não estava lá e que ele precisava vender, e pagar algumas coisas,
mas isso era uma conversa, ele estava me dizendo o que ele iria fazer
com o dinheiro; quer dizer, não era uma operação que era minha pra
com ele, não era nada disso, ele estava só dizendo 'Não, eu cheguei, o
dinheiro não está, eu preciso vender pra pagar alguma coisa', era
nesse sentido.

Ministério Público Federal:- É que parece que ele pede a sua
anuência, 'tenho que vender também', foi isso né?

Carlos Habib:- Não. Com certeza não é a minha anuência que ele
está pedindo, ele está só comentando o que ele faria com o dinheiro.

Ministério Público Federal:- Tem uma outra referência na nota de
rodapé 53, que ele cobraria do senhor os vinte do Beto 'Tem que
pegar esses vinte, vou pegar esses quarenta e cinco e vou vender, tem
que arrumar dinheiro pra pagar o cara lá'. Aí ele pergunta 'Habib,
desses quarenta e cinco aí eu vou pegar com quem, vou pegar com o
Beto' né?

Carlos Habib:- Sim.

Ministério Público Federal:- O que é essa transação?

Carlos Habib:- Pois é, a mesma transação, é porque a Maria Stocker
já tinha mandado para o escritório do Beto quarenta e cinco, mais
vinte, e foi assim...

Ministério Público Federal:- Isso é relativo à transação com a Maria
Stocker?

Carlos Habib:- Sim.

Ministério Público Federal:- Que veio dinheiro do exterior?

Carlos Habib:- Sim.
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Ministério Público Federal:- Consta uma última aqui que eu gostaria
que o senhor esclarecesse, a nota de rodapé 57, o senhor fala 'Mas
deixa eu te falar, André, está fazendo cento e trinta pra aquela conta
lá', e o André fala 'Mas, e o restante?', então o senhor fala 'Não, aí na
segunda eu vejo esses outros cinquenta, de repente te dou até em
dinheiro eles'. O senhor reconhece esse...

Carlos Habib:- É a operação do BRB. Eu acabei repassando um
pouco menos do que o combinado com o André.

Ministério Público Federal:- Certo. Satisfeito, excelência."

 

194. No trecho seguinte do interrogatório, voltou-se ao
tema. Carlos Habib Chater admitiu que o codinome "Lupa" no
Blackberry era de Maria de Fátima Stocker, bem que o seu era "Zezé".
Admitiu que André Luis Paula dos Santos estaria envolvido na entrega
do dinheiro na Europa para Maria de Fátima Stocker por sua solicitação
(de Carlos Habib Chater). Não soube, porém, explicar por qual motivo
Maria de Fátima Stocker precisava que ele, Carlos Habib Chater,
residente no Brasil, organizasse para ela a entrega de euros em espécie
de um local no exterior para outro local ainda no exterior. Transcreve-se:

"Juiz Federal:- O senhor mencionou do BBM, do Black Berry, que o
senhor utilizava, o senhor tinha ali o nickname de Zezé, é isso?

Carlos Habib:- Isso.

Juiz Federal:- O senhor André Luis, o senhor mencionou, já
transportou dinheiro para o senhor?

Carlos Habib:- Não, nunca.

Juiz Federal:- Na denúncia, na folha 31, tem referência a um diálogo,
consta assim 'em vinte e três do dez de dois mil e treze, por telefone,
Habib orienta André Catão que esse deve ligar pra André Luis e dizer
o seguinte, o Habib pediu pra te avisar que a mulher deixou lá no B,
quarenta e cinco'.

Carlos Habib:- São esses quarenta e cinco que ele foi buscar.

Juiz Federal:- Ele foi buscar para o senhor?

Carlos Habib:- Não, para o Salomão. Era uma parte da liquidação
da operação do Salomão.

Juiz Federal:- Ah, sei. E por que o próprio Salomão não fazia essa
operação?

Carlos Habib:- Porque ele estava fora do Brasil, como eu disse, e ele
deixou, ele mandou uma mensagem dizendo que quem liquidaria essa
operação seria o André, assim como mandou o Renê naquela outra
questão.

Juiz Federal:- E aquela... Tem um diálogo aqui do BBM, uma troca
de mensagens do senhor com um tal de Lupa sobre um endereço em
Amsterdã, o senhor pode me esclarecer?
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Carlos Habib:- É a mesma Maria de Fátima.

Juiz Federal:- Lupa é Maria de Fátima?

Carlos Habib:- Sim.

Juiz Federal:- E quem foi em Amsterdã nessa ocasião, não foi o
André Luis?

Carlos Habib:- Pois é, eu não sabia que era o André, na verdade
quem iria eu não sabia quem era, porque eu dei esse endereço para o
Salomão, depois eu fiquei sabendo que quem foi buscar foi o André,
quem foi levar o dinheiro.

Juiz Federal:- Tem esse diálogo aqui, até está na própria
representação policial, aí tem lá, posso te mostrar aqui inclusive,
“Carlos, (ininteligível) chegaram, vou te passar o número do
apartamento...”. Não era o senhor que estava fazendo essa operação
aqui?

Carlos Habib:- Não, essa operação é do Salomão.

Juiz Federal:- E por que o senhor se envolveu tanto nela então, nessa
realização, passando endereço disso?

Carlos Habib:- Bom, então eu vou ter que voltar a...

Juiz Federal:- E o senhor chega a mencionar o nome do André, não
é?

Carlos Habib:- Sim, porque o Salomão falou 'Vai o André'. O senhor
quer que eu repita, porque isso na verdade está lá na primeira...
Como eu conheci a Maria de Fátima e depois porque eu fiz essas três
operações para o Salomão, porque ela não queria fazer com ele
diretamente porque não o conhecia pessoalmente, e depois da
terceira, que ela sempre atrasava, eu falei que não faria mais, não
intermediaria mais esse tipo de operação porque dava muito
trabalho, eu não ganhava absolutamente nada com isso, era por
conta da amizade que eu tinha com ele...

Juiz Federal:- Mas o senhor André foi pegar o que em Amsterdã
exatamente, dinheiro então?

Carlos Habib:- Não. Me parece que ele pegou em outro lugar e levou
pra ela em Amsterdã. O local onde ele pegou me parece que foi na
Itália.

Juiz Federal:- E levou o dinheiro para Amsterdã?

Carlos Habib:- Isso.

Juiz Federal:- Mas, e pra que precisava do André pra fazer isso, por
que eles mesmos não faziam por lá?

Carlos Habib:- O André não era o meu emissário.

Juiz Federal:- O senhor não estava cuidando dessa operação, o
senhor não sabe os detalhes, por que precisava disso?
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Carlos Habib:- Essa operação era o seguinte, o Salomão tinha que
entregar na Europa uns valores. Eu disse a ele 'O único lugar que
você vai poder entregar esse valor é em Amsterdã, porque a fulana, o
contato dela fica em Amsterdã'. Então, ele me perguntou 'Onde em
Amsterdã?'. Peguei o endereço e passei onde seria entregue.

Juiz Federal:- Aqui o senhor está falando com a Maria Stocker, não
com o Salomão.

Carlos Habib:- Não entendi?

Juiz Federal:- Nesse diálogo BBM o senhor está falando com a
Stocker, não com o Salomão.

Carlos Habib:- Sim.

Juiz Federal:- E por que o ser precisava falar com ela então?

Carlos Habib:- Onde era combinado pra entregar.

Juiz Federal:- Mas, e por que eles precisavam mandar alguém do
Brasil pra pegar dinheiro num lugar e mandar pra outro lugar?

Carlos Habib:- Pois é, isso que eu falei da outra vez, tem que ver o
cliente do Salomão, qual a operação que ele precisava.

Juiz Federal:- Pois é, mas o senhor não disse que fez essas operações
para o Salomão?

Carlos Habib:- Mas o meu contato era o Salomão. O Salomão tinha
esse dinheiro lá fora de algum cliente e precisava trazer para o
Brasil, o que eu fiz foi apresentar essa mulher, tanto é que depois
dessa operação, se continuar... Porque o Salomão ficou também
sendo monitorado, vão ver que ele começou a fazer a operação
sozinho com ela."

 

195. As explicações de Carlos Habib Chater não são
coerentes e não convergem com as interceptações telefônicas e
telemáticas que revelam seu contanto intenso com Maria de Fátima
Stocker.

196. Além disso, ainda que Sleiman Nobrossy, vulgo
Salomão, esteja envolvidos nessas operações, o acusado Carlos Habib
Chater também estava e não conseguiu apresentar uma explicação
coerente acerca de seu envolvimento.

197. André Luis Paula dos Santos, por sua vez, em seu
interrogatório (evento 567), admitiu que teria transportado dinheiro de
Sleiman Nobrossy na Europa, realizando duas entregas, uma delas a
para o Novo Hotel em Amsterdã, de 23/09/2013.  Afirma que agia para
Sleiman Nobrosssy e não para Carlos Habib Chater. Disse que apanhou
o dinheiro em Milão e levou para Amsterdã. Em outras oportunidade,
para o Porto. Não soube dar uma explicação coerente por qual motivo
precisavam que ele fosse do Brasil para a Europa para transportar e
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entregar elevadas quantidades em espécie de um lugar para outro na
Europa. A afirmação ainda de que Carlos Habib Chater não estava
envolvido não converge com o aludido diálogo telefônico interceptado.
Transcreve-se trecho do interrogatório:

"(....)

Juiz Federal:- O senhor também transportava dinheiro para o senhor
Carlos Chater?

André Luis:- Não.

(...)

Juiz Federal:- E com o Salomão o senhor não tinha também?

André Luis:- Salomão, tinha esses negócios de transportar o dinheiro
de um lugar para o outro.

Juiz Federal:- Mas o senhor mesmo não tinha transações?

André Luis:- Não, negócio com ele não.

(...)

Juiz Federal:- E o senhor foi fazer o que na Europa, lá em Milão?

André Luis:- Eu peguei um dinheiro na Europa lá pro senhor
Salomão e entreguei em Porto.

Juiz Federal:- O senhor Salomão que pagou essa viagem?

André Luis:- Foi.

Juiz Federal:- Quanto de dinheiro que o senhor pegou?

André Luis:- Oitenta mil euros.

Juiz Federal:- O senhor pegou com quem?

André Luis:- Peguei com um parente dele.

Juiz Federal:- Nome?

André Luis:- Jorge.

André Luis:- Não sabe o nome inteiro?

André Luis:- Não.

Juiz Federal:- Pegou em espécie?

André Luis:- Em espécie.

Juiz Federal:- E o senhor entregou pra quem?

André Luis:- Entreguei em Porto.
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Juiz Federal:- Pra quem?

André Luis:- Para um rapaz que contrata com o Salomão.

Juiz Federal:- E o que era essa transação, o que era essa missão?

André Luis:- Era desses clientes da comunidade de árabe do
Salomão.

Juiz Federal:- E por que ele precisava do senhor pra fazer isso, por
que ele não contratou alguém na Europa, por que essas pessoas não
fazem transferência bancária?

André Luis:- Eu acho que, não sei se tinha alguém de confiança pra
ele né, eu até falei pra ele pra colocar, pra ele fazer transferência, ele
falou assim 'Não, o cliente precisava em dinheiro'.

Juiz Federal:- Daí o senhor foi do Brasil pra Europa só pra carregar
dinheiro de Milão pra Porto, pro Salomão então?

André Luis:- Eu fui de Milão pra Porto, isso, exatamente pegar esses
oitenta mil euros lá e entregar pra ele.

Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor fez isso para o senhor
Salomão?

André Luis:- Fiz duas vezes.

Juiz Federal:- E para o senhor Carlos?

André Luis:- Para o senhor Carlos eu nunca fiz.

Juiz Federal:- O senhor esteve já em Amsterdã, não?

André Luis:- Sim.

Juiz Federal:- Quando o senhor esteve em Amsterdã era a pedido do
senhor Salomão ou do senhor Carlos?

André Luis:- A pedido do senhor Salomão.

Juiz Federal:- Não sei se o senhor viu aqui a prova dos autos, mas
tem a referência feita ao senhor pelo senhor Carlos, quando o senhor
estava em Amsterdã, sabe me explicar?

André Luis:- Olha, eu fui a pedido do senhor Salomão, eu fui de
Milão também pra Amsterdã pra entregar um valor lá também, e
quem me passou os dados foi o senhor Salomão, que era para o
Hotel.

Juiz Federal:- Qual que era o nome do hotel, lembra?

André Luis:- Novo Hotel.

Juiz Federal:- Em Amsterdã City?

André Luis:- Isso.
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Juiz Federal:- Quem que é Lupa, que o senhor Carlos fala nessa
ocasião, o senhor sabe?

André Luis:- Não, não conheço.

Juiz Federal:- Quanto que era o valor?

André Luis:- Duzentos mil euros.

Juiz Federal:- E daquela primeira vez, quanto que era?

André Luis:- Oitenta mil euros.

Juiz Federal:- Mas aí da primeira vez...

André Luis:- Nesse caso.. está...

Juiz Federal:- Sim?

André Luis:- Não, é que a primeira vez foi essa.

Juiz Federal:- A primeira vez foi em Amsterdã, isso, foi duzentos mil
euros?

André Luis:- Isso.

Juiz Federal:- E aquela vez em Porto?

André Luis:- Oitenta.

Juiz Federal:- E o senhor pegou com quem lá em Amsterdã o
dinheiro?

André Luis:- Com esse rapazinho, com um parente do Salomão.

Juiz Federal:- Com o mesmo lá, com o Jorge?

André Luis:- É, o Jorge.

Juiz Federal:- E o senhor entregou aonde?

André Luis:- Entreguei em Amsterdã no Novo Hotel.

Juiz Federal:- O senhor pegou em Amsterdã e entregou em
Amsterdã?

André Luis:- Peguei em Milão e entreguei em Amsterdã.

Juiz Federal:- Ah, certo. E em Amsterdã o senhor entregou pra
quem?

André Luis:- Entreguei para o... Foi um rapaz com um colete passar
os dados, um rapaz com um colete cinza, uma jaqueta cinza. Eu não
sei o nome, eu não falava inglês, ele chegou lá e já...

Juiz Federal:- E o senhor sabe por que precisavam do senhor também
pra fazer essa transação na Europa, de levar dinheiro de um lado
para o outro?
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André Luis:- Porque não tinha ninguém de confiança deles lá pra
fazer esse serviço, porque eu acho que já foram roubados, alguma
coisa.

Juiz Federal:- E o senhor não achava estranho essas transações aí,
viajar pra Europa pra pegar duzentos mil euros com uma pessoa e
levar pra outra?

André Luis:- Eu falei pra ele, porque que não faz isso com um
depósito em conta né, mas ele falou que o cliente dele preferiu em
dinheiro.

Juiz Federal:- Mas o senhor não acha que o senhor estava lavando
dinheiro não?

André Luis:- Não.

Juiz Federal:- Esse tipo de negócio o senhor acha que é normal?

André Luis:- Desses negócios, pra mim é um negócio normal, porque
na Europa, não sei como é que funcionavam as leis de lá."

 

198. Pelos diálogos e documentos referidos, tem-se um
resumo das operações identificadas entre Carlos Habib Chater e Maria
de Fátima Stocker:

a) em 06/08/2013, depósito fracionado de 25 mil dólares
de Maria de Fátima Stocker em três contas no exterior indicadas por
Carlos Habib Chater;

b) em 12/08/2013, depósito em espécie fracionado de USD
17.860,00 de Maria de Fátima Stocker em conta no exterior indicada por
Carlos Habib Chater;

c) em 27/08/2013, entrega de valor em espécie, em
montante não identificado, no exterior por preposto de Carlos Habib
Chater para preposto de Maria de Fátima Stocker;

d) em 30/08/2013, depósito por Maria de Fátima Stocker
em conta nas Bahamas no interesse de Carlos Habib Chater em
montante não identificado;

e) em 23/09/2013, entrega de sessenta mil dólares no
exterior por preposto Carlos Habib Chater a preposto de Maria de
Fátima Stocker e a entrega do correspondente no Brasil em espécie por
preposto de Maria de Fátima Stocker a preposto de Carlos Habib Chater,
sendo André Luis Paula dos Santos o preposto de Carlos Habib Chater
nesse caso;

f) em 11/10/2013, entrega de cinquenta mil dólares por
preposto de Maria de Fátima Stocker a preposto de Carlos Habib Chater
no Brasil;
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g)  em 22/10/2013,  entrega de quarenta e cinco mil
dólares por preposto de Maria de Fátima Stocker a preposto de Carlos
Habib Chater no Brasil, no caso especificamente André Luis Paula dos
Santos.

199. Ressalvo que nenhuma dessas transações abrange
aquelas que foram objeto da ação penal 5025687-03.2014.404.7000 e
que foram consideradas operações de lavagem de produto de tráfico
internacional de drogas.

200. A mais provável explicação para essas operações é a
mesma. Lavagem de dinheiro de tráfico internacional de drogas.

201. As condutas de ocultação e dissimulação são
evidenciadas pela realização de entregas de valores vultosos em espécie,
a fim de evitar o rastreamento, pela prática de operações de
compensação, com disponibilização de moeda estrangeira no exterior
em contrapartida à disponibilização de moeda estrangeira no Brasil, pela
utilização de contas no exterior e pelo fracionamento de depósitos em
montantes inferiores a dez mil dólares.

202. Por outro lado, Mária de Fátima Stocker está, como
visto, presa no exterior por tráfico internacional de drogas.

203. Entretanto, essas operações não foram imputadas
como lavagem de dinheiro na denúncia e talvez faltasse quanto a elas
melhor prova do crime antecedente, já que não há cópia disponível da
sentença de condenação de Maria de Fátima Stocker por tráfico de
drogas.

204. Ainda assim são operações financeiras fraudulentas.

205. Apesar das alegações de Carlos Habib Chater e de
André Luis Paula dos Santos, a disponibilização de moeda estrangeira
em espécie por ele no interesse de Maria de Fátima Stocker no exterior,
em contrapartida a entrega de moeda em espécie no Brasil, estrangeira
ou nacional, constitui uma operação do tipo "dólar cabo" e esta, por sua
vez configura crime de evasão fraudulenta de divisas do art. 22 da Lei nº
7.492/1986. Assim, pelo menos a operação havida em 23/09/2013 (item
198, "e"), com suas circunstâncias melhor caracterizadas, configura
evasão fraudulenta de divisas.

206. Quanto à alegação de André Luis Paula dos Santos de
que a entrega envolvia a retirada de valor em espécie na Europa para
entrega em outro local na própria Europa, não há qualquer prova nesse
sentido, ou seja, de que o dinheiro foi retirado na própria Europa e,
ademais, contraria a lógica que brasileiro se desloque do Brasil à Europa
para transportar elevado valor em espécie de um lugar a outro da
Europa.
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207. Atualmente, a transferência de valores do Brasil para
o exterior e do exterior para cá é livre, não é proibida, mas deve ser feita
seguindo as regras do Banco Central do Brasil e que basicamente
exigem o registro da operação e a formalização de contrato de câmbio.

208. Não sendo seguidas as formalidades legais, havendo
transação subreptícia, ainda que por operação "dólar cabo", configura-se
evasão fraudulenta de divisas se não for conduta criminal mais grave,
como lavagem de dinheiro.

209. Então das operações descritas na denúncia de Carlos
Habib Chater com Maria de Fátima Stocker, pelo menos em relação a
uma delas, restou provado suficientemente crime de evasão fraudulenta
de divisas, com a participação de André Luis Paula dos Santos. É
provável que todas as outras também sejam, mas nem todas as
circunstâncias das operações foram esclarecidas, inviabilizando a
tipificação.

210. A denúncia ainda reporta-se a outras operações
financeiras ilegais realizadas por Carlos Habib Chater e associados, mas
sem caracterizá-las como evasão fraudulenta de divisas (fls. 7-24 da
denúncia).

211. Tais operações são invocadas para caracterização do
crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986 e do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

212. Como adiantado, os fatos e provas indicam que
Carlos Habib Chater utilizava várias empresas, mas especialmente os
recursos em espécie que o Posto da Torre lhe providenciava, para
realizar profissionalmente operações de lavagem de dinheiro,
eventualmente também envolvendo câmbio de moedas estrangeiras.

213. Há duas condenações e várias outras operações
suspeitas, inclusive de lavagem de produto de tráfico de drogas, como as
operações com Maria de Fátima Stocker, ou de lavagem de produto de
crime de corrupção, como as operações com Alberto Youssef.

214. Há outras operações financeiras exóticas e ilegais.

215. São suspeitas de envolver lavagem de dinheiro, muito
embora não tenham sido imputadas a este título.

216. Como já havia adiantado na decisão na qual a prisão
preventiva foi decretada (de 17/02/2018, evento 24, do processo
5001438-85.2014.404.7000), foram identificados diálogos e trocas de
mensagens que revelam a ligação entre Carlos Habib Chater e Júlio Luis
Urnau, sócios ocultos na Valortur Câmbio e Turismo Ltda. Transcreve-
se da decisão:

"Júlio Luis Urnau foi ex-Secretário Adjunto dos Transportes do
Distrito Federal durante a gestão do Governador cassado José
Roberto Arruda. Júlio chegou a ser preso em 2011 por suposta
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cobrança de propina ao tempo em que era agente público (fls. 85-86
da representação).

Segundo a autoridade policial, haveria indícios de que Júlio seria
uma espécie de sócio informal de Carlos na Valortur Câmbio e
Turismo Ltda. (fl. 85 da representação).

Releva destacar que foram identificadas diversas ligações telefônicas
que revelam que Carlos Habib e Júlio Urnau possuem negócios em
comum e que indicam a realização de transações financeiras entre
ambos (fls. 87-89 da representação). Destaquem-se diálogos
interceptados entre Carlos Habib e seu subordinado André Catão de
Miranda na qual tratam de operações com Júlio, inclusive a
existência de espécie de conta corrente dele com o grupo criminoso, e
posterior diálogo entre Carlos e Júlio, no qual Júlio fica de pegar 'um
negócio' com André, provavelmente dinheiro em espécie.

A posição de Júlio no grupo criminoso necessita ser melhor
esclarecida. Entretanto, a prática de transações financeiras
dissimuladas entre Carlos Habib e Júlio Arnau constitui indício da
prática de crimes de lavagem de dinheiro, considerando
cumulativamente o fato de que Júlio no passado exerceu cargo de
agente político, o registro de que já respondeu a processo criminal
pretérito, e ainda a utilização de estratagemas fraudulentos nas
operações financeiras a indicar a origem e natureza criminosa dos
valores envolvidos."

 

217. Segundo a denúncia, Júlio Luis Urnau tinha
participação informal na Valortur Câmbio e Turismo Ltda., empresa cuja
uma das filiais funcionava junto ao Posto da Torre. Da Valortur, também
seriam sócios ocultos Carlos Habib Chater e Khaled Youssef Nasr. No
quadro social, encontravam-se formalmente os coacusados originários
Katia Chater Nasr, irmã do acusado Carlos Habib Chater, e Francisco
Ângelo da Silva.

218. A posição de Carlos Habib Chater como sócio oculto
da Valortur foi afirmada pelo acusado Ediel Viana da Silva no
interrogatório judicial (evento 567):

 

"Juiz Federal:- Essa empresa Valortur tinha uma agência no posto
ali?

Ediel Viana:- Valortur, sim. Se eu não me engano, se eu não estiver
errado é por pouco, tem um ano e meio mais ou menos que a
operação começou.

Juiz Federal:- E essa empresa de quem era?

Ediel Viana:- Essa empresa é do Carlos Habib com o Khaled e o
Julio... O Julio não, desculpa, o Francisco e o Julio.

Juiz Federal:- Mas o senhor disse que é do Carlos por qual motivo?



28/09/2018 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701538059673336300057524623240&evento=811… 84/109

Ediel Viana:- Porque ele é como se fosse o sócio oculto também, ele
comentou comigo que tinha participação nessa empresa.

Juiz Federal:- Ele fazia essas operações de dólar, de venda de dólar,
compra e venda?

Ediel Viana:- Qual operação? da Valortur lá em baixo, no caixa da
Valortur?

Juiz Federal:- É.

Ediel Viana:- Não. Ele ficava mais na parte da retaguarda lá em
cima.

Juiz Federal:- Como assim, o senhor pode esclarecer, como assim
ficava na retaguarda?

Ediel Viana:- Ele ficava mais... Ele não entrava na operação da
Valortur, ele ficava na retaguarda. Alguns volumes, que eu vi
comentando, um valor maior, ele negociava direto com alguma
pessoa, mas na Valortur mesmo ele não era presente.

Juiz Federal:- Um valor maior em moeda estrangeira?

Ediel Viana:- Sim, sempre em moeda estrangeira.

Juiz Federal:- Mas em operações, essas operações registradas ou
essas operações de mercado negro de câmbio?

Ediel Viana:- Acredito que no mercado negro, que não era feito na
casa de câmbio.

Juiz Federal:- Por exemplo, o senhor conhece alguma operação que
ele teria, o senhor se recorda de alguma operação que ele teria feito
desse tipo?

Ediel Viana:- Não me recordo, excelência."

219. Há elementos que comprovam a ligação de Carlos
Habib Chater com a Valortur. Como se visualiza nas fls. 32-33 da
representação policial do evento 1 do processo 5001438-
85.2014.404.7000, o próprio domínio do website da referida empresa
está registrado em nome do Posto da Torre, vinculado ainda ao nome de
Carlos Habib Chater.

220. Foi interceptada longa conversa telefônica entre
Carlos Habib Chater e sua irmã Katia Chater Nasr sobre as atividades da
Valortur (fls. 33-41 da  representação policial do evento 1 do processo
5001438-85.2014.404.7000), na qual fica clara a participação de Carlos
Habib Chater, Júlio Luis Urnau e Khaled Youssef Nasr na empresa.
Tratam eles das filiais da Valortur ("no Posto da Torre, no Hotel
Nacional e no Venâncio"), dos caixas das filiais, de desavenças entre os
sócios. Em um trecho, Carlos Habib Chater afirmou explicitamente que
a Valortur tinha quatro socios ("quanto ele falar isso, fala: 'não, peraí,
nos somos quatro sócios, é, vamos descer e vamos contar").
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221. Também identificadas prestações de contas ou
relatórios pertinentes a Valortur encaminhadas por mensagem eletrônica
por Kátia Chater Nasr a endereços eletrônicos de Júlio Luis Urnau,
Carlos Habib Chater e Francisco Ângelo da Silva (fls. 3-4 da petição
(pet1) constante no evento 78 do processo 5026387-13.2013.404.7000).
Da petição:

"Merece ser citada a existência de diversos e-mails encaminhados
por KATIA CHATER NASR, irmã de CARLOS HABIB, para o mesmo,
relacionados à movimentações da VALORTUR CAMBIO E
TURISMO LTDA (17.303.459/0001-67), ja referida no relatório
anterior, cujo quadro societário é integrado por KATIA CHATER
NASR (irmã de CARLOS) e FRANCISCO ANGELO DA SILVA, e que
parece também administrada por KHALED YOUSSEF NASR (marido
de KATIA). A VALORTUR é conveniada para venda de moeda
estrangeira pela TOV CAMBIO, que, de acordo com informações do
site da mesma (tov.com.br), estaria amparada pela circular 3.568 de
9 de fevereiro de 2009, está apta a realizar operações de câmbio
simplificado e câmbio turismo através de sua posição própria.

´Dois fatos chamam a atenção nos e-mails rotineiramente
encaminhados por KATIA, referentes à VALORTUR: 1) não haveria
razão para que fossem encaminhados para CARLOS HABIB
CHATER, tendo em vista que o mesmo não figura no quadro
societário da empresa (ao menos formalmente); 2) em vários e-mails,
figuram também como destinatários JULIO URNAU, que igualmente
não integra o quadro societário, bem como os e-mails
xmj@terra.com.br e chc@terra.com.br (pelas iniciais pode tratar-se
de FRANCISCO, cujo apelido é CHICOTE)."

 

222. A reforçar a ligação entre Carlos Habib Chater e Júlio
Luis Urnau também foram interceptadas ligações telefônicas entre
ambos relativas à prática de operações financeiras suspeitas (fls. 87-89
da representação policial no evento 1 do processo 5001438-
85.2014.404.7000).

223. Também chamam a atenção operações de Carlos
Habib Chater com Clayton Rinaldi de Oliveira, como já havia destacado
na decisão na qual a prisão preventiva foi decretada (de 17/02/2018,
evento 24, do processo 5001438-85.2014.404.7000):

"Clayton Rinaldi de Oliveira é agente da Polícia Civil do Distrito
Federal. Figura ainda como sócio da empresa Rinaldi Consultoria
Empresarial Ltda.

Foi constatado, pela interceptação, que ele retiraria, com frequência,
valores em espécie junto ao grupo dirigido por Carlos Habib. Nesse
sentido, diversos diálogos interceptados entre Clayton, André Catão
de Miranda e Ediel Viana da Silva, subordinados de Carlos Habib,
que revelam tais retiradas por Clayton (fls. 90-96 da representação).

Destaque-se ainda a existência de Relatórios do COAF que revelam a
prática de operações financeiras suspeitas tanto por Clayton Rinaldi,
como por sua empresa. Consta no RIF 10483, movimentação de cerca
de R$ 947.267,00 de Clayton no período de março a outubro de 2011,
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enquanto sua empresa movimentou, no mesmo lapso temporal, R$
6.513.369,00 (evento 15, anexo 6). Dentre as operações da Rinaldi
Consultoria, R$ 936.235,00 foram provenientes da empresa Posto
Recanto das Emas Ltda., empresa que pertenceu a Carlos Habib
Chater, e mais R$ 344.500,00 foram provenientes da empresa Posto
da Torre, que é controlada por Carlos Habib Chater. Além da
movimentação expressiva, há o apontamento da prática de diversos
saques em espécie vultosos das duas contas, chegando em uma
operação a R$ 290.000,00.

A realização de transações financeiras com estratagemas
fraudulentos entre Carlos Habib Chater e Clayton Rinaldi, este
último agente policial, configuram indícios de crimes de lavagem de
dinheiro. Além disso, a movimentação tanto da conta de Clayton
como da conta da Rinaldi Consultoria é inconsistente com os
vencimentos de agente da Polícia Civil, caracterizando mais um
indício de lavagem de dinheiro, com envolvimento de Carlos Habib
Chater."

 

224. A realização de diversas operações financeiras de
valores vultosos em espécie com policial civil são também suspeitas de
lavagem de dinheiro, embora tenha faltado melhor apuração sobre esses
fatos. Ressalve-se que não foram objeto de imputação.

225. Como adiantado o acusado André Luis Paula dos
Santos prestava serviços para Carlos Habib Chater transportando para
ele elevadas quantidades de dinheiro em espécie para entrega no exterior
ou no Brasil mediante a cobrança de comissão. Foram com ele
apreendidos inclusive USD 289.000,00 mais R$ 13.950,00, tudo em
espécie, em 13/12/2013, e que estavam sendo transportados por André
Luis Paula dos Santos de São Paulo para Brasília (item 124).

226. Mas também identificada a realização de operações
financeiras entre Carlos Habib Chater e André Luis Paula dos Santos.

227. André Luis Paula dos Santos foi sócio da empresa
Árabe Mercearia Brasil 21 Ltda. entre 28/11/2011 a 03/05/2013, sendo
substituído por Múcio Eustáquio dos Santos (vulgo "Cabeça").

228. Como se verifica no relatório do evento 542, arquivo
comp2, o Posto da Torre obteve junto ao Banco de Brasília (BRB)
empréstimo para capital de giro de R$ 2.673.270,11, sendo os valores
creditados na conta do Posto da Torre em 25/11/2013. Em 26/11/2013,
foram feitas duas transferências bancárias de R$ 245.000,00 e R$
300.000,00 para conta da Árabe Mercearia. Em 27/11/2013, outra
transferência de R$ 545.000,00 e outra de R$ 100.000,00 em
28/11/2013. Assim, R$ 1.190.000,00  foram transferidos para a conta da
Árabe Mercearia logo após o empréstimo entre 26/11 a 28/11/2013.

229. Tais transações foram objeto de diversos diálogos
interceptados entre Carlos Habib Chater, André Luis Paula dos Santos e
Múcio Eustáquio dos Santos (fls. 41-45 do relatório de interceptação
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constante no anexo2 do evento 45 do processo 5049597-
93.2013.303.7000).

230. Em um primeiro diálogo, em 26/11/2013, André Luis
Paula dos Santos conversa com gerente do Banco Bradesco no qual a
conta da empresa Árabe Mercearia era mantida e realiza consulta se o
depósito de R$ 245.000,00 já havia sido creditado. Informa ainda que
haveria previsão de depósito de R$ 545.000,00 e informa que os créditos
seriam provenientes de um empréstimo, com hipoteca, do Posto da
Torre.

231. Os documentos relativos à referida conta encontram-
se no evento 566 da ação penal, confirmando-se ali que André Luis
Paula dos Santos assinava pela empresa e pela conta.

232. Em 27/11/22013, André Luis Paula dos Santos
comenta com Múcio Eustáquio dos Santos, vulgo "Cabeça", que Carlos
Habib Chater já teria depositado 1,2 milhões de reais. Ainda deveria
duzentos mil dólares. Transcreve-se:

"André Luis: E ae Cabeça.

CABEÇA: E ae.

André Luis: Já fez lá de 1 e 200 já fez.

CABEÇA: Já fez o que mesmo ?

André Luis: Já mando 1 e 200 ele.

CABEÇA: Quem ? O Carlos ?

André Luis: É. CABEÇA: Lá pra sua ?

André Luis: É.

CABEÇA: Ah beleza. Cabo ?

André Luis: Não, cabo não. Que acabo, tô aqui no Posto desde cedo
ele não tá aqui. Vai chega depois do almoço. Desde cedo tô aqui.

CABEÇA: É mesmo ?

André Luis: É.

(3:01) (Falando sobre HABIB) André Luis: Não e o bom é que não
pode atrasa, tá no nome da mulher dele, os cartão do posto aqui
trava tudo né. A novidade é essa.

CABEÇA: É rapaz.

André Luis: Me deve dois mil.

CABEÇA: Ele deve quanto.
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André Luis: DUZENTOS MIL DÓLAR né, ai, mas vo abate os juro, já
abato ele na parcela. Só entrega a parcela líquida pra ele.

CABEÇA: Ah é.

André Luis: É CABEÇA: Ai é bom né. Boto fé.

André Luis: 6 mil dólar por mês né. Ai vo, abate na parcela. E no
final vai fica 200 do mesmo jeito.

CABEÇA: É mesmo ?

André Luis: É.

CABEÇA: Não caba não né.

André Luis: Caba não.

CABEÇA: Tá doido. Sai duma tem outra. Ave Maria. Outra dívida,
outra conta. Mas agora acaba né. E o Carlos não falo nada não, o
outro Carlos lá.

André Luis: Qual ?

CABEÇA: O outro lá.

André Luis: Camburiu ?

CABEÇA: Não o outro, aquele teu negócio lá. Aquele que ligo ontem
pra faze uma, duas.

André Luis: Ah o Beto.

CABEÇA: É Beto, eu confundo os nome desses bicho tudo.

André Luis: É vo te que i lá amanhã. CABEÇA: Vai lá ?

André Luis: Vo. CABEÇA: Ai tu já conversa né.

André Luis: Já acerto com ele lá. CABEÇA: Filé."

 

233. O número confere aproximadamente com os R$
1.190.000,00 transferidos 26/11 a 28/11/2013 do Posto da Torre para a
Árabe Mercearia.

234. Em diálogo de 28/11/2013, André Luis Paula dos
Santos cobra de Carlos Habib Chater mais depósitos para o dia 29, um
de duzentos mil, e cobra também mais oitenta e dois mil. O dinheiro
seria de Múcio Eustáquio dos Santos.

235. Em diálogo de 29/11/2013, André Luis Paula dos
Santos novamente cobra Carlos Habia Chater e informa que estaria em
Brasília para pegar o dinheiro e que teria que levá-lo a São Paulo.
Transcreve-se:
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"André Luis: O Habib, se é doido né véio. Falo que vai deposita de
manhã, to com um cara aqui. Se num vai nem vim hoje aqui.

HABIB: Não acabei de sai dai, to com dor no rim maluco, to aqui em
cima, qué subi sobe pô.

André Luis: Tava falando que nem hoje vem, ah toma no cú véio.

HABIB: Pomba eu sai com dor com uma garrafa da água. Se tá
doido.

André Luis: Como é que vai faze Habib, esse negócio aqui. Véio não
tô aguentando mais o Múcio me cobrando aqui não, esse dinheiro é
dele, tem que paga o cara lá em São Paulo.

HABIB: Vo resolve, pera ai que eu já vo resolve.

André Luis: Como é que faz ? Tô aqui no posto.

HABIB: Qué subi aqui em cima ?

André Luis: Vo."

 

236. Em novo diálogo de 29/11/2013, André Luis Paula
dos Santos realiza outra cobrança enfática:

" HABIB: Alô. André Luis: Melhoro ?

HABIB: Tinha melhorada, volto agora a piora. Mas deixa eu te fala
André, tá fazendo 130 pra aquela conta tá. André Luis: Que hora ?

HABIB: Assim que cai lá. liberaram 140, tô fazendo 130, mas já
deixei avisado o André, tá tudo pronto. André Luis: Mas e o restante
?

HABIB: Não, ai na segunda eu vejo esses outros 50, de repente te do
até em dinheiro eles.

André Luis: Tá, e os 300, só semana que vem ?

HABIB: Na terça, na terça-feira.

André Luis: Você vai paga pu você vai vê ?

HABIB: Não, vo paga, na terça-feira vo paga."

 

237. Conforme se verifica na Informação Policial
constante no evento 74 do processo 5022397-77.2014.404.7000, André
Luis Paula dos Santos era identificado como "and" ou "and nego" no
sistema de contabilidade informal, o Sismoney, do Posto da Torre, e as
operações acima mencionadas, assim como outras, foram ali registradas.
Constata-se a existência operações entre eles desde 2009 pelo menos.
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238. Ouvido sobre suas relações com Carlos Habib Chater,
André Luis Paula dos Santos declarou, em seu interrogatório judicial
(evento 567), que se limitava a emprestar dinheiro para ele, recebendo
juros.

239. Quanto aos repasses do Posto da Torre para a conta da
Árabe Mercearia, disse que o empréstimo obtido junto ao Banco de
Brasília (BRB) era destinado a ele e para Múcio Eustáquio dos Santos.
Entretanto, o empréstimo foi feito pelo Posto da Torre que tinha maior
crédito no banco e teria sido combinado que o valor seria repassado. No
final, o André Luis Paula dos Santos teria ficado com um milhão e
duzentos mil reais e Carlos Habib Chater com o resto. Nada teria sido
repassado para Múcio Eustáquio dos Santos. Transcreve-se:

"Juiz Federal:- Essa transação com esse empréstimo no banco lá, o
senhor pode me esclarecer o que aconteceu?

André Luis:- Olha, eu estava precisando de um empréstimo e um
amigo meu também estava precisando, eu falei com ele que, vê se o
Carlos conseguia esse dinheiro, porque ele tinha melhor facilidade
com o banco. Então, eu falei com ele, ele pegou, ia dividir em três
partes, o valor que ia ser do financiamento, só que o Carlos ficou
com a maior parte, ele não repassou o dinheiro todo.

Juiz Federal:- Quanto que foi esse financiamento?

André Luis:- Foi dois milhões, seiscentos e pouco, o total que o banco
pagou.

Juiz Federal:- E porque que não figurou o senhor mesmo no
contrato?

André Luis:- Porque eu não tinha... Isso era de um amigo meu, então
quem tinha que fazer isso aí era o amigo meu.

Juiz Federal:- Quem que era seu amigo?

André Luis:- Múcio.

Juiz Federal:- Múcio Eustáquio?

André Luis:- É. Ele que pegou o financiamento, ele que assinou, ele
que tudo. Ele que fez o financiamento, mas só que ia ser divido pra
mim, pro Carlos e pra ele, só que não foi nem passado, o Carlos ficou
com a maior parte, uma parte ficou comigo e não foi passado nada
para o Múcio.

Juiz Federal:- Quanto ficou pro senhor?

André Luis:- Ficou um milhão e duzentos.

Juiz Federal:- Mas, e porque ficou com o senhor, o que o senhor tinha
a ver com o negócio?

André Luis:- Então, era pra eu ficar com uma parte, porque eu tinha
feito, assim, eu tinha emprestado para ele comprar um imóvel uma
vez, aí...
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Juiz Federal:- Emprestado pra quem?

André Luis:- Para o Múcio. E como ele tinha feito esse negócio pra
ele eu estava precisando de dinheiro, estava sem dinheiro pra fazer
negócio e queria comprar um apartamento, e falei com ele se ele
poderia fazer isso pra mim, e ele também estava precisando de
dinheiro. Eu tinha que ter passado esse dinheiro pra ele, mas só que
eu não passei, uma parte do dinheiro.

Juiz Federal:- Tinha que passar para o Múcio?

André Luis:- Para o Múcio.

Juiz Federal:- Mas não era o Múcio que devia para o senhor?

André Luis:- Não, sim. Eu emprestei pra ele, só que ele me pagou. Aí
como eu tinha emprestado pra ele e estava precisando, ele pegou e fez
esse negócio pra mim.

Juiz Federal:- E com quanto ficou o senhor Carlos Chater?

André Luis:- Um... Ah, ele ficou com o restante, o restante todo."

 

240. Essa foi a mesma explicação fornecida por Carlos
Habib Chater (evento 567):

"Juiz Federal:- O senhor André, tem um empréstimo que ele fez no
BRB, o senhor participou desse empréstimo?

Carlos Habib:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer o que foi essa
negociação?

Carlos Habib:- Sim, sim. O André me procurou, precisava de um
dinheiro pra poder trabalhar e disse que tinha um imóvel pra dar em
garantia. Como ele não tinha um histórico bancário, perguntou se eu
podia fazer, intermediar essa questão pra ele no banco que eu tinha
conta, eu falei “Tudo bem, vamos lá, eu faço”, já pensando em obter
alguma vantagem. O Imóvel que ele deu em garantia, que eu acho
que não era dele, era de um conhecido, passava o que ele precisava e
eu perguntei pra ele se eu podia ficar com um pedaço do
financiamento.

Juiz Federal:- E o senhor ficou?

Carlos Habib:- Fiquei.

Juiz Federal:- Com quanto?

Carlos Habib:- Se eu não me engano, um milhão... Eu repassei a ele
um milhão e duzentos, fiquei com um milhão, quase um milhão e
quinhentos eu acho, dois, setecentos e pouco foi o financiamento.

Juiz Federal:- E o senhor Múcio Eustáquio, o senhor conhece?
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Carlos Habib:- Eu vi o Múcio duas vezes.

Juiz Federal:- Ele participou desse negócio?

Carlos Habib:- Sim.

Juiz Federal:- Ele participou como, o senhor pode esclarecer?

Carlos Habib:- Mas eu nunca discuti com ele esse negócio. Sempre
era através do André.

Juiz Federal:- Mas parte do dinheiro ficou com o Múcio?

Carlos Habib:- Não sei, eu passei para o André. Mas o combinado
era que ficaria com o Múcio um pedaço sim, agora eu não sei como
foi feita essa divisão."

 

241. André Luis Paula dos Santos, em seu interrogatório,
admitiu ainda que transportava dinheiro para Sleiman Nobrossy, vulgo
Salomão, e para Alberto Youssef. Reconheceu, como já visto (item 197),
que transportou dinheiro em espécie para Sleiman Nobrossy na Europa. 

242. Mas não admitiu que transportava dinheiro para
Carlos Habib Chater. Quanto aos duzentos e oitenta e nove mil dólares
em espécie, com ele apreendidos, disse que havia comprado os mesmos
em uma casa de câmbio no Rio de Janeiro, utilizando o dinheiro que
tinha lhe sido repassado por Carlos Habib Chater no empréstimo do
Banco de Brasília.

243. O interrogatório de André Luis Paula dos Santos é
repleto de lacunas. Não soube explicar a natureza de seu trabalho de
transporte de quantidades elevadas de dinheiro em espécie e não soube
explicar por qual motivo achou uma boa idéia transportar escondidos
duzentos e oitenta e nove mil dólares em espécie.

244. Além disso, o depoimento não converge com provas
dos autos. Nega fazer câmbio, mas os diálogos interceptados revelam
seu envolvimento em trocas de moeda, por exemplo, quando afirma que
a dívida de Carlos Habib Chater com ele era de duzentos mil dólares. A
própria apreensão com ele de grande quantidade de dólares em espécie
torna risível sua afirmação de que não trabalhava com operações de
câmbio. Nega ainda ter transportado dinheiro para Carlos Habib Chater,
mas a afirmação está em absoluta contradição com o documento do item
116. "a", retro.

245. Como se não bastasse não apresenta prova
documental nenhuma de seus aludidos empréstimos com Carlos Habib
Chater ou outros. Este teria lhe repassado um milhão e duzentos mil
reais, mas não há qualquer prova documental da existência prévia de um
empréstimo entre eles ou de qualquer quitação, a indicar que tratavam-
se de operações ilegais e, portanto, não se faziam documentos para
evitar rastreamento.
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246. Também não apresenta nenhuma prova de que os
duzentos e oitenta e nova mil dólares foram adquiridos regularmente no
mercado de câmbio brasileiro ou que teriam origem no aludido
empréstimo do Banco de Brasília.

247. Quanto à André Catão de Miranda, atuava ele, como
visto, como gerente financeiro do Posto da Torre, utilizado por Carlos
Habib Chater para lavagem de dinheiro e operações financeiras,
inclusive cambiais, fraudulentas.

248. Era ele quem fazia pagamentos, recebimentos e
lançamentos no Sismoney, ou seja, na contabilidade informal. Não era
meramente um gerente financeiro regular do Posto, mas pessoa de
confiança de Carlos Habib Chater. Como se verifica nos itens 170 e 177,
recebia inclusive comunicações de operações de câmbio, com depósitos
em contas no estrangeiro.

249. Oportuno lembrar que, como gerente financeiro do
Posto da Torre, operacionalizou as dezenas de transações financeiras
fraudulentas com Alberto Youssef, Fayed Antoine Traboulsy, Khaled
Youssef Nasr e Sleiman Nassim El Kobrossy (item 105), entre outras,
não sendo possível caracterizar tais operações como típicas da atividade
de um posto de gasolina.

250. Em seu interrogatório judicial, André Catão de
Miranda admitiu que trabalhava como gerente financeiro do Posto da
Torre, admitiu a existência do Sistema Money e que era o seu operador,
admitiu as elevadas transações em espécie e a realização das operações
com Alberto Youssef, Sleiman Nobrossy, Fayed Traboulsi, entre outros,
mas negou ter agido com dolo. Admitiu que tinha conhecimento das
declarações falsas do item 116, mas afirma que não as via como algo
ilícito. Negou que tivesse participado de operações de câmbio.

251. Na ação penal 5025687-03.2014.404.7000, restou
provado o seu envolvimento nas transações de lavagem de produto de
tráfico de drogas com Rene Luiz Pereira (cópia da sentença no evento
620). Foi condenado em primeira instância, mas absolvido por falta de
prova de dolo pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Razoável o entendimento da r. Corte de Apelação acerca da falta
suficiente de prova do dolo, ou seja, falta de prova suficiente de que ele
tinha conhecimento de que as transações envolviam produto de tráfico
de drogas.

252. Neste feito, porém, a situação é outra, pois como
gerente financeiro do Posto da Torre, base das operações financeiras
ilegais, local do qual eram enviadas, semanalmente, pessoas como
André Luis Paula dos Santos para entregas de valores vultosos em
espécie, local no qual agentes políticos como o ex-Deputado Federal e
condenado na Ação Penal 470 Pedro da Silva Correa de Oliveira
Andrade Neto iam retirar valores vultosos em espécie a ele destinados
por Alberto Youssef,  local com contabilidade paralela, com
lançamentos de operações milionárias com criminosos como Alberto
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Youssef, Fayed Traboulsi, entre outros, não pode afirmar que não tinha
conhecimento da utilização da estrutura do Posto da Torre para a prática
dos crimes financeiros e dos quais aliás participava. Observe-se que
apesar de sua declaração de que não teria participado de operações de
câmbio ou delas tivesse conhecimento, é ele o destinatário de
mensagens eletrônicas encaminhadas por Carlos Habib Chater com
comprovantes de depósitos em contas no exterior.

253. Ou seja, ainda que atuando de maneira subordinada,
André Catão de Miranda tinha conhecimento de que estava envolvido na
prática corrente de operações financeiras ilegais e fraudulentas, com
utilização dos recursos em espécie do Posto da Torre do qual era gerente
financeiro. Embora nas operações de lavagem, é correta a absolvição
por falta de conhecimento da origem criminosa dos valores envolvidos,
não é esse o caso das operações financeiras fraudulentas das quais
participou, ainda que subordinado, diretamente. Evidentemente, seu
papel subordinado tem reflexos na fixação das penas.

254. Esses os fatos e provas principais do feito. Viável
partir para as conclusões.

255. Está provado, acima de qualquer dúvida razoável, de
que Carlos Habib Chater dedicava-se profissionalmente à prática de
operações financeiras fraudulentas, utilizando para tanto
fraudulentamente o Posto da Torre, especialmente os recursos em
espécie dele advindos, empresa e contas em nome de pessoas
interpostas, como a Angel Serviços Terceirizados Ltda. e a Torre
Comércio de Alimentos Ltda., e inclusive participando como sócio
oculto da Valortur Turismo e Câmbio.

256. A alegação da Defesa e dele próprio de que as
operações eram meros empréstimos não converge com as provas dos
autos, sendo de citar as diversas operações com referência à transações
em moeda estrangeira, depósitos em contas no exterior, fracionamento
de depósitos e as declarações por ele emitidas para justificar
fraudulentamente a posse de elevada quantidade de dinheiro em espécie
pelos emissários por ele utilizados.

257. Como se não bastasse, empréstimos vultosos são
normalmente reduzidos a escrito. Não foi apresentado qualquer
documento escrito a respeito dos afirmados empréstimo, a ilustrar o
caráter fraudulento das operações.

258. Boa parte dessas operações tem característica de
consistirem em transações de lavagem de dinheiro, disponibilizando
Carlos Habib Chater recursos em espécie, em reais ou moeda
estrangeira, para seus clientes, vários envolvidos em atividades
criminosas, como Alberto Youssef e Maria de Fátima Stocker.

259. No entanto, nos limites da imputação, deve ser
reconhecida a caracterização do crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986.
Carlos Habib Chater, operou, pelo menos desde 2007 (considerando os
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lançamentos no Sismoney) até 17/03/2014 (data da efetivação da prisão
preventiva), uma espécie de instituição financeira irregular voltada à
prática de transações financeiras fraudulentas.

260. Ediel Viana da Silva, que lhe cedia empresas e contas
para a movimentação financeira irregular e que negociava operações na
ausência de Carlos Habib Chater, André Catão de Mirana, gerente
financeiro da contabilidade paralela do Posto da Torre, e André Luis
Paula dos Santos, que, em base regular, prestava serviços de transporte
de valores elevados em espécie para Carlos Habib Chater, respondem
pelo crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986 como partícipes.

261. Apesar das transações no exterior, depósitos ou
entregas de numerário, restou provada, com todas as suas circunstâncias,
apenas uma operação de evasão fraudulenta de divisas, a entrega a
mando de Carlos Habib Chater de cerca de sessenta mil dólares ou o
equivalente em euros, por André Luis Paula dos Santos, em 29/09/2013,
a preposto de Maria de Fátima Stocker em Amsterdã. Respondem por
esse crime Carlos Habib Chater e André Luis Paula dos Santos, não
havendo prova direta do envolvimento dos demais.

262. A última imputação diz respeito ao crime de
pertinência a organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n.º
12.850/2013.

263. A lei em questão foi publicada em 02/08/2013,
entrando em vigor quarenta e cinco dias depois.

264. Incide no presente caso pois o grupo criminoso
dirigido por Carlos Habib Chater, embora antigo (em atividade desde
2007 pelo menos), persistiu em suas atividades pelo menos até a
realização das buscas e prisões cautelares em 17/03/2014. Sendo o crime
do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 de natureza permanente, incide o
diploma

265. O crime em questão difere do crime mais antigo de
associação criminosa previsto no art. 288 do CPP.

266. O do art. 288, que tem origem remota no crime de
associação de malfeitores do art. 265 do Código Penal Francês de 1810,
tinha por objetivo principal permitir a atuação preventiva do Estado
contra associações criminosas mesmo antes da prática em concreto dos
crimes por elas planejados. De certa forma, assemelhava-se aos crimes
de conspiração do Direito anglo-saxão e para a conduta delitiva era
prevista pena relativamente modesta.

267. A tipificação contemporânea dos crimes de
organização criminosa, como os do art. 416-bis do Código Penal Italiano
ou o RICO statute norte-americano (§1961 do Título 18 do US Code),
reconhecem o crime organizado com fenômeno existente, descrevendo
em abstrato características nele encontrada, às vezes com retrato quase
sociológico, e, principalmente, pretendem habilitar o Estado com
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instrumentos aptos a desmantelar essas organizações criminosas,
através, em especial, da facilitação da condenação pela necessidade de
prova apenas da existência e da pertinência à organização, às vezes
somente da pertinência, da imposição de penas duras, da previsão de
regras de confisco alargados e da previsão de métodos especiais para a
sua investigação.

268. A legislação brasileira ficou a meio caminho,
optando-se por descrição mais abstrata das organizações criminosas e
sem prever modalidades de confisco alargado.

269. Ao contrário do que se pode imaginar, o tipo penal
não abrange somente organizações do tipo mafiosas ou os grupos
criminosos que, no Brasil, se organizaram em torno da vida carcerária.

270. Pela definição prevista no §1º do art. 1º da Lei n.º
12.850/2013, "considera-se organização criminosa a associação de 4
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

271. Devido a abrangência da definição legal, deve ser
empregada em casos nos quais se constate a existência de grupos
criminais estruturados e dedicados habitual e profissionalmente à prática
de crimes graves.

272. No caso presente, o grupo criminoso dirigido por
Carlos Habib Chater dedicava-se à prática, habitual, reiterada e
profissional, de crimes financeiros, como operação irregular de
instituição financeira ou de evasão de divisas, com penas de dois a seis
anos de reclusão, e de lavagem (considerando as condenações nas ações
penais conexas 5025687-03.2014.404.7000 e 5047229-
77.2014.404.7000), com penas de três a dez anos de reclusão.

273. O grupo praticou os crimes por longos períodos, pelo
menos desde 2007. Havia estruturação e divisão de tarefas dentro do
grupo criminoso conforme síntese dos itens  260, retro, e subordinação
de todos às ordens de Carlos Habib Chater

274. Além dos acusados, há provas do envolvimento de
outros, como os demais entregadores de dinheiro (item 116), Carlos
Alexandre Souza Rocha, Ricardo Emilio Esposito e Sanjer Inácio da
Silva, sem olvidar os sócios ocultos na Valortur Turismo e Câmbio e os
coacusados originários, cuja responsabilidade será avaliada
definitivamente somente na ação penal desmembrada.

275. Assim, o grupo tem bem mais do que quatro
integrantes, certamente com diferentes graus de envolvimento na
atividade criminosa, atendendo à exigência legal.
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276. Evidente que não se trata de um grupo criminoso
organizado como a Cosa Nostra italiana ou o Primeiro Comando da
Capital, mas um grupo criminoso menor, com cerca de uma dezena de
membros, envolvindo habitual, profissionalmente e com certa
sofisticação na prática de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.
Isso é suficiente para o enquadramento legal. Não entendo que o crime
previsto na Lei nº 12.850/2013 deva ter sua abrangência reduzida por
alguma espécie de interpretação teleológica. A diferença em tamanho e
complexidade da organização deve refletir somente na dosimetria da
pena.

277. Portanto, resta também provada a materialidade e
autoria do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados os acusados Carlos Habib Chater, André Catão de
Miranda, André Luis Paula dos Santos e Ediel Viana da Silva.

 

III. DISPOSITIVO

 

278. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva.

279. Absolvo os acusados André Catão de Miranda e Ediel
Viana da Silva de todas as imputações do art. 22 da Lei n.º 7.492/1986,
na forma da fundamentação e por falta de prova suficiente para a
condenação (art. 386, VII, do CPP).

280, Condeno os acusados Carlos Habib Chater e André
Luis Paula dos Santos por um crime de evasão fraudulenta de divisas, do
art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, pela remessa fraudulenta de sessenta mil
dólares ou do equivalente a euros para Maria de Fátia Stocker na Europa
em 23/09/2013.

281. Condeno os acusados Carlos Habib Chater, André
Luis Paula dos Santos, André Catão de Miranda e Ediel Viana da Silva:

a) pelo crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986; e

b) pelo crime do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013.

282. Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e
levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e
dosimetria das penas a serem impostas aos condenados.

283. Carlos Habib Chater

Para o crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986:
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Carlos Habib Chater já foi condenado, com trânsito e
julgado, por crime de lavagem de produto de tráfico de drogas na ação
penal conexa 5025687-03.2014.404.7000 por este mesmo Juízo. Tem,
portanto, antecedentes negativos, embora não seja reincidente. As
provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém, que faz da
prática de operações financeiras ilegais e lavagem de dinheiro o seu
meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a título de
personalidade. Culpabilidade, conduta social, motivos, consequências,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem
ser valoradas negativamente. As atividades financeiras ilegais
prolongaram-se pelo menos entre 2007 a 2014 e envolveram a prática de
operações financeiras com diversas pessoas envolvidas em atividades
criminais, como Alberto Youssef e Fayed Traboulsi e agentes públicos.
Considerando três vetoriais negativas, fixo, para o crime do art. 16 da
Lei nº 7.492/1986 a pena de dois anos de reclusão.

Não reconheço a atenuante da confissão, pois em nenhum
momento o acusado reconheceu a prática de operações financeiras
fraudulentas, buscando dar-lhes roupagem de empréstimos regulares.

Elevo a pena em três meses em decorrente da agravante do
art. 62, I, do CP, pois o acusado dirigia a ação dos demais, restando a
pena em dois anos e três meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo multa proporcional em 120 dias multa.

Considerando a capacidade econômica do condenado,
segundo ele, proprietário de um dos postos de gasolina de maior
movimentação no país, fixo o dia multa em cinco salários mínimos
vigentes ao tempo do fato delitivo (03/2014).

Para o crime do art. 22 da Lei n.º 7.492/1986:

Carlos Habib Chater já foi condenado, com trânsito e
julgado, por crime de lavagem de produto de tráfico de drogas na ação
penal conexa 5025687-03.2014.404.7000 por este mesmo Juízo. Tem,
portanto, antecedentes negativos, embora não seja reincidente. As
provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém, que faz da
prática de operações financeiras ilegais e lavagem de dinheiro o seu
meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a título de
personalidade. Culpabilidade, conduta social, motivos, consequências,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem
ser valoradas negativamente, já que a evasão fraudulenta de divisas
está relacionada com tráfico de drogas, sendo a beneficiária pessoa
condenada e presa por tráfico de drogas no exterior. Considerando três
vetoriais negativas, fixo, para o crime do art. 22 da Lei nº 7.492/1986 a
pena de quatro anos de reclusão.
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Não reconheço a atenuante da confissão, pois em nenhum
momento o acusado reconheceu a prática de evasão fraudulenta de
divisas, buscando dar-lhes roupagem de operação regular

Não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo multa proporcional em 185 dias multa.

Considerando a capacidade econômica do condenado,
segundo ele, proprietário de um dos postos de gasolina de maior
movimentação no país, fixo o dia multa em cinco salários mínimos
vigentes ao tempo do fato delitivo (09/2013).

Para o crime do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013:

Carlos Habib Chater já foi condenado, com trânsito e
julgado, por crime de lavagem de produto de tráfico de drogas na ação
penal conexa 5025687-03.2014.404.7000 por este mesmo Juízo. Tem,
portanto, antecedentes negativos, embora não seja reincidente. As
provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém, que faz da
prática de operações financeiras ilegais e lavagem de dinheiro o seu
meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a título de
personalidade. Como já apontado, trata-se de um grupo criminoso
menor, embora sofisticado nos crimes concretos praticados.
Considerando a relativamente pequena dimensão e complexidade da
grupo criminoso, circunstâncias e consequências não devem ser
valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta
social, motivos e comportamento das vítimas são neutras. Motivos de
lucro são inerentes às organização criminosas, não cabendo reprovação
especial. Havendo duas vetoriais negativa, fixo pena acima do mínimo
de quatro anos de reclusão.

Aplicável a agravante especial do art. 2º, §3.º, da Lei n.º
12.65/2013, pois Carlos Habib Chater era o líder do grupo criminoso e
comandava a prática dos crimes perpetrados pelo grupo, com o que
elevo a pena para quatro anos e oito meses de reclusão.

Não houve confissão para este crime.

Não reputo aplicáveis as causas de aumento do §4º, II, III e
V, do art. 2.º da Lei n.º 12.650/2013. Não foi reconhecido Clayton
Rinaldi como integrante do grupo. O objeto da evasão de divisas era
enviado ao exterior, mas os ganhos do grupo criminoso eram investidos
no Brasil e não no exterior. O crime de evasão de divisas é
transnacional, mas não há prova de que o grupo tivesse integrantes no
exterior.

Assim, é definitiva para Carlos Habib Chater a pena de
quatro anos de reclusão para o crime de pertinência à organização
criminosa. Fixo multa de 60 dias multa.
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Considerando a capacidade econômica do condenado,
segundo ele, proprietário de um dos postos de gasolina de maior
movimentação no país, fixo o dia multa em cinco salários mínimos
vigentes ao tempo do fato delitivo (03/2014).

Somadas as penas em concurso material tem-se dez anos e
onze meses de reclusão. Quanto às penas de multa, devem ser
convertidas em valor e somadas.

Fixo, com base no art. 33 do Código Penal, o regime
inicial fechado para o cumprimento da pena.

284. André Luis Paula dos Santos

Para o crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986:

André Luis Paula dos Santos não tem antecedentes
criminais conhecidos. As provas colacionadas neste mesmo feito
indicam, porém, que faz da prática de operações financeiras ilegais e
lavagem de dinheiro o seu meio de vida, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. Culpabilidade, conduta social,
motivos, consequências, comportamento da vítima são elementos
neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. As
atividades financeiras ilegais prolongaram-se pelo menos entre 2007 a
2014 e envolveram a prática de operações financeiras com diversas
pessoas envolvidas em atividades criminais, como Alberto Youssef e
Sleiman Nobrossy. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o
crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986 a pena de um ano e seis meses de
reclusão.

Não reconheço a atenuante da confissão, pois em nenhum
momento o acusado reconheceu a prática de operações financeiras
fraudulentas, buscando dar-lhes roupagem de empréstimos regulares.

Não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo multa proporcional em 10 dias multa.

Considerando a capacidade econômica do condenado,
considerando sua movimentação financeira, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo (03/2014).

Considerando o período transcorrido entre a data de
recebimento da denúncia e a sentença, reputo prejudicada a condenação
por este crime pela prescrição, caso a pena transite em julgado.

Para o crime do art. 22 da Lei n.º 7.492/1986:

André Luis Paula dos Santos não tem antecedentes
criminais conhecidos. As provas colacionadas neste mesmo feito
indicam, porém, que faz da prática de operações financeiras ilegais e
lavagem de dinheiro o seu meio de vida, o que deve ser valorado
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negativamente a título de personalidade. Culpabilidade, conduta social,
motivos, consequências, comportamento da vítima são elementos
neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente, já que a
evasão fraudulenta de divisas estão relacionada com tráfico de drogas,
sendo a beneficiária pessoa condenada e presa por tráfico de drogas no
exterior. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime do
art. 22 da Lei nº 7.492/1986 a pena de três anos e seis meses de reclusão.

Não reconheço a atenuante da confissão, pois em nenhum
momento o acusado reconheceu a prática de evasão fraudulenta de
divisas, buscando dar-lhes roupagem de operação regular

Não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo multa proporcional em 90 dias multa.

Considerando a capacidade econômica do condenado,
considerando sua movimentação financeira, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo (09/2013).

Para o crime do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013:

André Luis Paula dos Santos não tem antecedentes
criminais conhecidos. As provas colacionadas neste mesmo feito
indicam, porém, que faz da prática de operações financeiras ilegais e
lavagem de dinheiro o seu meio de vida, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. Como já apontado, trata-se de
um grupo criminoso menor, embora sofisticado nos crimes concretos
praticados. Considerando a relativamente pequena dimensão e
complexidade da grupo criminoso, circunstâncias e consequências não
devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade,
conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras.
Motivos de lucro são inerentes às organização criminosas, não cabendo
reprovação especial. Havendo uma vetorial negativa, fixo pena acima do
mínimo de três anos e seis meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes.

Não reputo aplicáveis as causas de aumento do §4º, II, III e
V, do art. 2.º da Lei n.º 12.650/2013. Não foi reconhecido Clayton
Rinaldi como integrante do grupo. O objeto da evasão de divisas era
enviado ao exterior, mas os ganhos do grupo criminoso eram investidos
no Brasil e não no exterior. O crime de evasão de divisas é
transnacional, mas não há prova de que o grupo tivesse integrantes no
exterior.

Assim, é definitiva para André Luis Paula dos Santos a
pena de três anos e seis meses de reclusão para o crime de pertinência à
organização criminosa. Fixo multa de 10 dias multa.
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Considerando a capacidade econômica do condenado,
considerando sua movimentação financeira, fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo (03/2014).

Somadas as penas do crime de evasão com o de
pertinência a grupo organizado em concurso material tem-se sete anos
de reclusão. Quanto às penas de multa, devem ser convertidas em valor
e somadas.

Não considero aqui o crime do art. 16 da Lei nº
7.492/1986 pela aludida prescrição.

Fixo, com base no art. 33 do Código Penal, o regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

285. Ediel Viana da Silva

Para o crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986:

Ediel Viana da Silva não tem antecedentes criminais
conhecidos. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que, ainda que como subordinado, passou a dedicar-se à prática
profissional de operações financeiras ilegais, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. Culpabilidade, conduta social,
motivos, consequências, comportamento da vítima são elementos
neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. As
atividades financeiras ilegais prolongaram-se pelo menos entre 2007 a
2014 e envolveram a prática de operações financeiras com diversas
pessoas envolvidas em atividades criminais, como Alberto Youssef e
Sleiman Nobrossy. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o
crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986 a pena de um ano e seis meses de
reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, art. 65, III, "d", do
CP.

Não reconheço a atuação de Ediel Viana da Silva como de
menor importância. Sua participação foi relevante, cedendo, por
exemplo, contas de sua empresa para Carlos Habib Chater. Não era mera
pessoa interposta dos envolvidos. Ainda assim deve ser reconhecido que
agiu de maneira subordinada, motivo pelo qual reconheço aplicável a
circunstância atenuante prevista na alínea "c" do inciso III do art. 65 do
CP.

Presentes duas circunstâncias atenuantes, reduzo a pena
para um ano de reclusão.

Apesar de não ter havido acordo formal de colaboração,
forçoso reconhecer que Ediel Viana da Silva contribuiu para as
investigações no decorrer do processo. Não propriamente neste, para o
qual meramente confessou, mas prestou algumas informações relevantes
para investigações ainda em andamento.
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Nessas condições, mas considerando também a
culpabilidade do condenado, já que envolveu-se, por períodos
consideráveis, na prática de operações financeiras ilegais lavagem de
dinheiro, reputo razoável conceder-lhe o benefício de redução de 1/4 da
pena, baixando-a para nove meses de reclusão.

Fixo a pena de multa no mínimo legal, dez dias multa, e o
dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do fato delitivo
(03/2014), considerando a falta de melhores informações da situação
financeira atual do condenado.

Considerando o período transcorrido entre a data de
recebimento da denúncia e a sentença, reputo prejudicada a condenação
por este crime pela prescrição, caso a pena transite em julgado.

Para o crime do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013:

Ediel Viana da Silva não tem antecedentes criminais
conhecidos. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que, ainda que como subordinado, passou a dedicar-se à prática
profissional de operações financeiras ilegais, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. Como já apontado, trata-se de
um grupo criminoso menor, embora sofisticado nos crimes concretos
praticados. Considerando a relativamente pequena dimensão e
complexidade da grupo criminoso, circunstâncias e consequências não
devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade,
conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras.
Motivos de lucro são inerentes às organização criminosas, não cabendo
reprovação especial. Havendo uma vetorial negativa, fixo pena acima do
mínimo de três anos e seis meses de reclusão.

Reduzo as penas em seis meses pela confissão.

Não reputo aplicáveis as causas de aumento do §4º, II, III e
V, do art. 2.º da Lei n.º 12.650/2013. Não foi reconhecido Clayton
Rinaldi como integrante do grupo. O objeto da evasão de divisas era
enviado ao exterior, mas os ganhos do grupo criminoso eram investidos
no Brasil e não no exterior. O crime de evasão de divisas é
transnacional, mas não há prova de que o grupo tivesse integrantes no
exterior.

Apesar de não ter havido acordo formal de colaboração,
forçoso reconhecer que Ediel Viana da Silva contribuiu para as
investigações no decorrer do processo. Não propriamente neste, para o
qual meramente confessou, mas prestou algumas informaçõe relevantes
para investigações ainda em andamento. Sua colaboração, porém, não
foi do mesmo nível da de Carlos Costa, que revelou, em melhores
detalhes, crimes novos.

Nessas condições, mas considerando também a
culpabilidade do condenado, já que envolveu-se, por períodos
consideráveis, na prática de lavagem de dinheiro e operações financeiras
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ilegais, reputo razoável conceder-lhe o benefício de redução de 1/4 da
pena, baixando-a para dois anos e três meses de reclusão.

Fixo a pena de multa no mínimo legal, dez dias multa, e o
dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do fato delitivo
(03/2014), considerando a falta de melhores informações da situação
financeira atual do condenado.

Fixo, com base no art. 33 do Código Penal, o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena.

Considerando o disposto no art. 44, incisos I e III, e § 2.º,
do Código Penal, segundo a redação dada pela Lei n.º 9.714/98,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade e em
prestação pecuniária. A pena de prestação de serviços à comunidade
deverá ser cumprida, junto à entidade assistencial ou pública, à razão de
uma hora de tarefa por dia de condenação, ou de sete horas por semana,
de modo a não prejudicar a jornadade trabalho do condenado, e durante
o período da pena substituída. A pena de prestação pecuniária consistirá
no pagamento do total de cinco salários mínimos a entidade assistencial
ou pública como forma de compensar a sociedade pela prática do crime.
Caberá ao Juízo da execução o detalhamento das penas, bem como a
indicação das entidades assistenciais. Justifico as escolhas, a prestação
de serviço pelo seu elevado potencial de ressocialização, a prestação
pecuniária porque, de certa forma, compensa a sociedade, vítima do
crime.

286. André Catão de Miranda

Para o crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986:

André Catão de Miranda não tem antecedentes criminais
conhecidos. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que, ainda que como subordinado, passou a dedicar-se à prática
profissional de operações financeiras ilegais, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. Culpabilidade, conduta social,
motivos, consequências, comportamento da vítima são elementos
neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. As
atividades financeiras ilegais prolongaram-se pelo menos entre 2007 a
2014 e envolveram a prática de operações financeiras com diversas
pessoas envolvidas em atividades criminais, como Alberto Youssef e
Sleiman Nobrossy. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o
crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986 a pena de um ano e seis meses de
reclusão.

Não reconheço a atenuante da confissão, pois em nenhum
momento o acusado reconheceu a prática de operações financeiras
fraudulentas, buscando dar-lhes roupagem de empréstimos regulares.
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Entendo que o papel do acusado, por sua subordinação a
Carlos Habib Chater e por ter cuidado somente da parte operacional das
transações do posto, sem as ter negociado, foi de menor importância,
motivo pelo qual aplico a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP,
reduzindo a pena em um terço, para um ano de reclusão.

Fixo multa proporcional em dez dias multa.

Considerando a capacidade econômica reduzida do
condenado, fixo o dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do
fato delitivo (03/2014).

Considerando o período transcorrido entre a data de
recebimento da denúncia e a sentença, reputo prejudicada a condenação
por este crime pela prescrição, caso a pena transite em julgado.

Para o crime do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013:

André Catão de Miranda não tem antecedentes criminais
conhecidos. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que, ainda que como subordinado, passou a dedicar-se à prática
profissional de operações financeiras ilegais, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. Como já apontado, trata-se de
um grupo criminoso menor, embora sofisticado nos crimes concretos
praticados. Considerando a relativamente pequena dimensão e
complexidade da grupo criminoso, circunstâncias e consequências não
devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade,
conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras.
Motivos de lucro são inerentes às organização criminosas, não cabendo
reprovação especial. Havendo uma vetorial negativa, fixo pena acima do
mínimo de três anos e seis meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes.

Não reputo aplicáveis as causas de aumento do §4º, II, III e
V, do art. 2.º da Lei n.º 12.650/2013. Não foi reconhecido Clayton
Rinaldi como integrante do grupo. O objeto da evasão de divisas era
enviado ao exterior, mas os ganhos do grupo criminoso eram investidos
no Brasil e não no exterior. O crime de evasão de divisas é
transnacional, mas não há prova de que o grupo tivesse integrantes no
exterior.

Entendo que o papel do acusado, por sua subordinação a
Carlos Habib Chater e por ter cuidado somente da parte operacional das
transações do posto, sem as ter negociado, foi de menor importância,
motivo pelo qual aplico a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP,
reduzindo a pena em um terço, para dois anos e seis meses de reclusão.

Assim, é definitiva para André Catão de Miranda a pena
de dois anos e seis meses de reclusão para o crime de pertinência à
organização criminosa. Fixo multa de dez  dias multa.
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Considerando a capacidade econômica reduzida do
condenado, fixo o dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do
fato delitivo (03/2014).

Fixo, com base no art. 33 do Código Penal, o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena.

Considerando o disposto no art. 44, incisos I e III, e § 2.º,
do Código Penal, segundo a redação dada pela Lei n.º 9.714/98,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito, consistentes em duas penas de prestação de serviço à
comunidade. A pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser
cumprida, sucessivamente ou simultaneamente, junto à entidade
assistencial ou pública, à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação, ou de sete horas por semana (cada uma), de modo a não
prejudicar a jornadade trabalho do condenado, e durante o período da
pena substituída. Caberá ao Juízo da execução o detalhamento das
penas, bem como a indicação das entidades assistenciais. Justifico a
escolha, a prestação de serviço pelo seu elevado potencial de
ressocialização. Não fixei no caso prestação pecuniária por dúvidas
quanto à capacidade ecômica do acusado.

287. O período em que os condenados ficaram presos
neste processo deve ser computado para fins de detração da pena (itens
26 e 27), após a unificação das penas com as demais condenações.

288. Não há prisões preventivas em vigor vinculadas a este
processo em particular. Não vislumbro no momento a necessidade de
impor novas prisões.

289. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas a
André Luis Paula dos Santos no processo 5022397-77.2014.404.7000
(decisão de 12/07/2016, evento 173).

290. Carlos Habib Chater cumpriu pena de privativa de
liberdade em regime inicial fechado nas ação penais 5025687-
03.2014.7000 e 5047229-77.2014.404.7000. Progrediu de regime e
voltou a administrar o Posto da Torre conforme notícias em fontes
abertas (v.g.: https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/primeiro-
preso-da-lava-jato-volta-a-dirigir-posto-no-df-que-originou-
operacao.ghtml, acesso em 17/03/2017, e
https://crusoe.com.br/diario/qg-financeiro-do-pt-ao-lado-do-berco-
da-lava-jato/, acesso em 05/09/2018). Pelo que se depreende das
declarações dadas para uma das matérias jornalísticas, sequer se
arrependeu dos crimes cometidos, considerando-se injustiçado. 

291. A presente sentença ilustra que Carlos Habib Chater
utilizou o Posto da Torre para a prática habitual de operações financeiras
ilegais, enquanto as duas condenações revelam que o utilizou como
instrumento para lavagem de dinheiro. No contexto e sem registro
aparente de arrependimento, temerário que continue a administrar o
estabelecimento, o que lhe propicia novas oportunidades de enveredar

https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/primeiro-preso-da-lava-jato-volta-a-dirigir-posto-no-df-que-originou-operacao.ghtml
https://crusoe.com.br/diario/qg-financeiro-do-pt-ao-lado-do-berco-da-lava-jato/
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em práticas ilegais de lavagem de dinheiro. Assim, com base no art. 282
e 319, VI, do CPP, imponho medida cautelar, proibindo-o de continuar
na administração, direta ou indireta, do referido estabelecimento. A
medida perdurará até o trânsito em julgado da condenação. Concedo o
prazo de 30 dias para que se afaste da gestão do estabelecimento,
devendo a Defesa informar o Juízo das providências tomadas.
Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se precatória para
intimação pessoal.

292. Observo que não se trata aqui de impedir a
ressocialização após o cumprimento de duas condenações. Há agora a
presente condenação cuja pena ainda está pendente de cumprimento e,
ademais, não houve aparente reconhecimento ou arrependimento pelo
cometimento de crimes, primeiro passo para a reabilitação.

293. Necessário estimar o valor mínimo para reparação
dos danos decorrentes do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Não
reputo viável fixar valores de indenização para o crime do art. 16 da Lei
n.º 7.492/1986, pois os prejuízos são à credibilidade do sistema
financeiro e portanto inestimáveis. Da mesma forma, não cabe tal
fixação para o crime de caráter associativo. Quanto ao crime de evasão
fraudulenta de divisas, reputo presente prejuízo correspondente ao
montante evadido, de sessenta mil dólares. O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, não obstante, pacificou a aplicação do percentual de 5%
nesses casos ('Pacificou-se a jurisprudência da Quarta Seção deste TRF
no sentido de que o valor mínimo de reparação de dano do crime de
evasão de divisas é de 5% (cinco por cento) sobre o montante evadido.
Ressalva do ponto de vista do relator' - ACR 5013946-
05.2010.404.7000 - Rel. Juiz Federal Convocado José Paulo Baltazar
Júnior - 7ª Turma do TRF4 - un. - j. 28/01/2014). Assim, cumpre
calcular este percentual, 5%, sobre o montante do valor evadido. O
resultado, convertido pelo câmbio de 29/03/2013, equivale ao valor
mínimo do dano sofrido pela sociedade pelos crimes praticados pelos
condenados. Assim, fixo nesse montante, 5% sobre o montante evadido,
sessenta mil dólares, convertidos pelo câmbio de 29/03/2014 e corrigido
monetariamente até o final pagamento, o valor exigido pelo inciso IV do
artigo 387 do CPP.

294. Observo que há fiança de R$ 150.000,00 prestada por
André Luis Paula dos Santos no processo 5022397-77.2014.404.7000
que pode servir ao pagamento de multa, custas e reparação de dano.

295. Observo que há fiança em imóveis prestada por Ediel
Viana da Silva no processo 5067304-40.2014.404.7000 que pode servir
ao pagamento de multa, custas e reparação de dano. 

296. Os bens sequestrados de Carlos Habib Chater no
processo 5022909-60.2014.404.7000, também poderão servir ao
pagamento da multa, custas e reparação de dano,  especificamente
direitos que detém sobre o bem imóvel consistente no apartamento 214
do Tryp Convention Brasil 21, localizado na SH/SUL, QD. 06, Conjunto
A, Bloco B, Asa Sul, Brasília/DF, objeto da matrícula 115.259 do 1º
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Registro de Imóveis do Distrito Federal, imóel consistente no lote 3,
trecho 10, SMLN, Brasília/ DF, matrícula 54.374 do 2º Registro de
Imóveis de Brasília, e imóvel consistente no lote 2, OTR MLN, trecho
10, conjunto 01, Setor de Mansões Lago Norte Brasília, DF, matrícula
35638 do 2º Registro de Imóveis de Brasília. Buscou o condenado
proteger tais bens transferindo à empresa Construtora e Incorporadora
Santo Antonio, de sua propriedade, e depois transferindo as cotas a
parentes, como seu pai Habib Salim El Chater. A transferência
fraudulenta e não onerosa de bens de sua propriedade não prevalece
frente à Justiça Criminal.

297. Considerando a natureza das atividades financeiras
fraudulentas dos condenados, decreto, com base no art. 91 do Código
Penal, o confisco, como produto dos crimes financeiros:

a) dos treze mil, novecentos e cinquenta reais em espécie,
e dos duzentos e oitenta mil dólares em espécie apreendidos com André
Luis Paula dos Santos no Aeroporto Internacional de Brasília
(sequestrados no processo 5017348-84.2016.404.7000, tendo sido
solicitada a conversão dos dólares em reais pela decisão de 29/08/2018,
evento 36);

b) dos R$ 14.604,83 bloqueados na conta da empresa
Torre Comércio de Alimentos Ltda. (evento 515 do processo 5001438-
85.2014.4.04.7000);

c) dos valores em espécie apreendidos na Valortur e
Comercial Posto da Torre (eventos 515 e 516 do processo 5001438-
85.2014.4.04.7000); e

d) do produto da venda do veículo Volvo XC 60.2
apreendido com Carlos  Habib Chater, já que a renda dele provinha da
atividade financeira ilegal (evento 515 do processo 5001438-
85.2014.4.04.7000).

298. Deverão os condenados também arcar com as custas
processuais.

299. Registro, por fim, que demorei a sentenciar esta ação
penal pois estava ocupado com casos mais preementes na Operação
Lava Jato e tendo presente que o principal acusado, Carlos Habib
Chater, preso inicialmente por este, já havia sido condenado em outras
duas ações penais julgadas por este Juízo.

300. Independentemente do trânsito em julgado,
prestem-se informações complementares no HC 158.538 ao Supremo
Tribunal Federal.

301. Transitada em julgado, lancem o nome do condenado
no rol dos culpados. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe
(inclusive ao TRE, para os fins do artigo 15, III, da Constituição
Federal).
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Curitiba, 27 de setembro  de 2018.
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