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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  7ª  VARA  FEDERAL

CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Distribuição por dependência aos Autos nº   0117807-76.2017.4.02.5101 

Ref. Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº. 1.30.001.001893/2017-62 

DEMAIS REFERÊNCIAS:

AUTOS Nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Denúncia – Operação Calicute)

AUTOS Nº 0015979-37.2017.4.02.5101 (Desdobramento Operação Eficiência)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República que ao final subscrevem1, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais, em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, comparece perante

esse Juízo para oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

1) SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL),

CPF nº  744.636.597-87,  CI  nº  63857346 (IFP/RJ),  brasileiro,  divorciado,  jornalista,

nascido no Rio de Janeiro, aos 27 de janeiro de 1963, filho de Sérgio Cabral Santos e

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

401, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de

Gericinó (Bangu), em cumprimento de prisão preventiva;

2)  ADRIANA  DE  LOURDES  ANCELMO  (ADRIANA  ANCELMO),  CPF  nº

014.910.287-93, brasileira, divorciada, nascida em São Paulo- SP, aos 18/07/1970, filha

de  Leandro  Ancelmo  e  Eleusa  de  Lourdes  Ancelmo,  com  endereço  na  Avenida

1Designados para atuar em auxílio ao Procurador natural neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº
529, de 11 de junho de 2018.
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Alexandre Ferreira, 420, apto. 601, Lagoa, Rio de Janeiro, atualmente em cumprimento

de prisão domiciliar;

3)  THIAGO  DE  ARAGÃO  GONÇALVES  PEREIRA  E  SILVA  (THIAGO

ARAGÃO), CPF nº 091.182.017-50, brasileiro, filho de Diolinda Gonçalves Pereira e

Silva, nascido em 06/04/1982,  residente e domiciliado à Avenida Alfredo Baltazar da

Silveira, 1700, Ap. 101, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro; 

4) ÍTALO GARRITANO BARROS,  CPF nº  709.514.117-72,  RG nº  05.162.407-0

(DETRAN/RJ),  brasileiro,  casado,  empresário,  nascido  aos  06  dias  de  setembro  de

1961, com endereço na Rua Sacopã, nº 852, Bl. 02, Apto. 207, Fonte da Saudade, Rio

de Janeiro-RJ. 

I- INTRODUÇÃO

O apuratório penal em referência foi instaurado a partir de Acordo de

Colaboração  Premiada  celebrado  com  o  réu  ÍTALO  GARRITANO  BARROS,

homologado  por  este  Juízo  nos  autos  nº.  0117807-76.2017.4.02.5101.  Trata-se  de

desdobramento das  Operações  Calicute  e  Eficiência,  levadas  a  cabo pelo Ministério

Público  Federal,  Polícia  Federal  e  Receita  Federal,  dando  prosseguimento  ao

desbaratamento  da  organização  criminosa  comandada  por  SÉRGIO  CABRAL,  ex-

governador do Estado do Rio de Janeiro.

Nos  autos  do  processo  nº  0015979-37.2017.4.02.5101,  SÉRGIO

CABRAL, THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA, CARLOS

BEZERRA, CARLOS MIRANDA,  ADRIANA ANCELMO,  RENATO CHEBAR e

MARCELO CHEBAR, foram denunciados pelo cometimento de crimes tipificados no

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, pelos seguintes fatos:

“Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os  denunciados
THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA,  CARLOS
BEZERRA,  CARLOS MIRANDA,  ADRIANA ANCELMO,  RENATO
CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR, no  período  de  08/09/2014  a
06/04/2015, com a anuência e orientação de  SÉRGIO CABRAL, em sete
oportunidades  distintas,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,
disposição,  movimentação  e  a  propriedade de  pelo menos  R$ 990.000,00
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(novecentos e noventa mil reais), tendo como propósito distanciar ainda mais
o  dinheiro  derivado  de  crimes  de  corrupção  praticados  pela  organização
criminosa  de  sua  origem  ilícita,  com  o  envio  de  recursos  ilícitos  por
RENATO  e MARCELO  CHEBAR  para THIAGO  DE  ARAGÃO
(Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 05).

Os  elementos  colhidos  durante  as  investigações  e  na  instrução  criminal
demonstraram  a  atuação  de  THIAGO  DE  ARAGÃO  e ADRIANA
ANCELMO  na  movimentação  de  recursos  em  favor  da  organização
criminosa com o objetivo de distanciar os recursos de sua origem ilícita e
dissimular sua natureza, disposição e propriedade. Tal atuação se dava com o
recebimento e ocultação, por parte de THIAGO DE ARAGÃO, sempre sob
a orientação de ADRIANA ANCELMO, de grande volume de dinheiro em
espécie derivado da atividade criminosa.

Observa-se  que  nos documentos entregues  pelos  colaboradores  RENATO
CHEBAR e MARCELO CHEBAR há registros de entrega de valores para
uma pessoa de nome “Tiago” no endereço da Rua Sacopã, nº 852/apt. 114,
bloco 01:

Em  conformidade  com  a  planilha  de  controle  de  caixa  apresentada  ao
Ministério Público Federal, RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR
entregaram  R$  990.000,00  (novecentos  e  noventa  mil  reais)  para
Tiago/Sacopã, entre 08/09/2014 e 06/04/2015:

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
08/09/14 sacopa -R$ 140.000,00
29/09/14 tiago sacopa -R$ 140.000,00
14/10/14 sacopa -R$ 100.000,00
04/11/14 tiago sacopa -R$ 160.000,00
26/11/14 entregou sacopa -R$ 200.000,00
27/01/15 tiago -R$ 50.000,00
06/04/15 ret sacopa -R$ 200.000,00

R$ 990.000,00

Os  colaboradores  RENATO e  MARCELO  CHEBAR não  souberam
declinar  quem seria  Tiago ou de quem seria  o endereço indicado,  apenas
afirmaram  que  as  entregas  de  recursos  lá  realizadas  foram  feitas  em
cumprimento às  ordens dadas por  CARLOS MIRANDA. Mas,  cotejando
com as provas já produzidas no curso da investigação, foi possível identificar
que Tiago era, de fato, THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA
E SILVA – sócio e braço direito de  ADRIANA ANCELMO no escritório
de advocacia ANCELMO ADVOGADOS, sendo que o endereço citado era o
da  residência  de  THIAGO,  conforme  verificado  em pesquisa  na  base  de
dados da Receita Federal:
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Por meio da quebra telemática do e-mail de LUIZ CARLOS BEZERRA –
um dos operadores  financeiros  da organização  criminosa  – foi  descoberta
mensagem em que  BEZERRA envia  mensagem para  si  próprio,  fazendo
referência ao citado endereço e indicando o nome de “TIAGO ARAGÃO”:

 

Nota-se que o e-mail citado data de 29/09/2014, mesma data em que consta
na planilha dos irmãos CHEBAR a entrega de R$ 140.000,00 a THIAGO,
valendo registrar  que os dois elementos de prova foram obtidos de forma
absolutamente autônomas e independentes entre si. 

Os mencionados achados estão em perfeita consonância com o depoimento
de Michelle Tomaz Pinto, que confirmou o recebimento de grande volume de
recursos em espécie por parte de  THIAGO ARAGÃO, no caso entregues
por  LUIZ CARLOS BEZERRA,  afirmando, em declarações prestadas ao
MPF: 

“Que  indagada  a  respeito  da  frequência  com  que  LUIZ  CARLOS
BEZERRA comparecia ao escritório de Adriana Ancelmo para entrega de
valores  em  espécie,  a  declarante  informou  que  era  semanalmente,
geralmente às sextas-feiras, e que presenciou as entregas durante os anos de
2014 e 2015; Que indagada como LUIZ CARLOS BEZERRA transportava
os valores, informou a declarante que era numa mochila; Que indagada a
respeito  da  quantidade  de  dinheiro  em  espécie  que  era  entregue
semanalmente, informou a declarante que girava em torno de R$ 200.000,00
a R$ 300.000,00; Que indagada a respeito da destinação dos recursos após
sua entrega,  informou a declarante que eram colocados num cofre  que
ficava  na  sala  de  THIAGO  ARAGÃO;  Que  indagada  se  THIAGO
ARAGÃO  presenciava  tais  entregas,  informou  a  declarante  que  sim;”
(grifos nossos)

Registros  obtidos  após  procedimento  de  busca  e  apreensão  no  prédio
comercial do escritório ANCELMO ADVOGADOS demonstram que LUIZ
CARLOS  BEZERRA  esteve  no  escritório  em  pelo  10  vezes  em  que
THIAGO ARAGÃO também lá se encontrava, devendo ser lembrado que,
por ocasião do cumprimento da busca e apreensão no aludido escritório de
advocacia, foi verificada a existência de um cofre que ficava localizado na
sala de THIAGO ARAGÃO:
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VISITAS NOME RG EMPRESA DATA HORA TIPO
MOVIMENTO2

1 Thiago De Aragão Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-03-26

09:58:50.090 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-03-26
15:58:00.170

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-03-26
16:50:19.123 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-03-26
18:52:45.013

S

2 Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-03-31
12:15:55.530 E

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-03-31
12:24:11.903

E

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-03-31

12:32:50.217 S

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-03-31
12:46:52.967

S

3 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-04-14

14:27:50.200 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-04-14
14:32:27.123

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-04-14
14:40:17.030 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-04-14
18:58:11.123

E

4 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-05-02

12:28:34.233 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-05-02
12:51:47.500

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-05-02
12:56:43.873 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-05-02
13:21:09.530

S

5 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-07-02

10:15:43.390 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-07-02
13:06:46.343

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-07-02
13:15:00.513 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-07-02
21:10:20.750

S

6 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-10-28

08:54:27.857 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-10-28
12:12:51.200

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-10-28
12:19:25.090 S

2 Na tabela, a letra “E” indica “entrada” e “S” corresponde a “saída”.
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Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-10-28
13:33:17.890

S

7 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-10-28

08:54:27.857 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-10-28
12:12:51.200

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-10-28
12:19:25.090 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-10-28
13:33:17.890

S

8 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2014-12-10

14:00:26.763 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-12-10
14:53:08.280

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2014-12-10
14:57:53.123 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-12-10
19:02:01.153

S

9 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2015-01-27

14:32:05.700 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2015-01-27
14:39:37.750

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2015-01-27
14:47:59.013 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2015-01-27
18:23:18.000

S

10 Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva 9118201750 Ancelmo Adv 2015-02-09

10:18:50.660 E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2015-02-09
13:50:27.020

E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv 2015-02-09
13:54:23.720 S

Thiago De Aragao Gonçalves
Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2015-02-09
17:07:31.300

S

As mencionadas provas são totalmente independentes entre si e advém: (1)
da colaboração  premiada  de  RENATO e  MARCELO CHEBAR;  (2)  da
quebra  telemática  do  e-mail  de LUIZ  CARLOS  BEZERRA;  (3)  de
depoimento  de  Michelle  Tomaz  Pinto,  colhido  pelo  MPF  no  bojo  de
Procedimento Investigatório Criminal (PIC); e (4) de procedimento de busca
e  apreensão  dos  registros  de  entrada  do  prédio  comercial  da  ANCELMO
ADVOGADOS, sendo que todas elas apontam THIAGO ARAGÃO  como
sendo pessoa que movimentava  recursos  em espécie  por determinação  de
ADRIANA ANCELMO.

Saliente-se  que  as  movimentações  de  recursos  por intermédio  dos  irmãos
CHEBAR era uma forma de lavar dinheiro, na medida em que distanciava os
valores  de  sua  origem ilícita,  sendo certo  que,  conforme  esclareceram os
colaboradores,  todas as operações eram feitas em dinheiro em espécie por
seus funcionários ou por terceiros.
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Como registrado,  durante  as  investigações  chamou atenção  a  astronômica
evolução patrimonial  de  THIAGO ARAGÃO a partir  de 2011, conforme
constatado no relatório  apresentado  pela Receita  Federal  do Brasil  (tabela
abaixo):

Ano
Calendário

Bens e Direitos
Ano Base

Bens e Direitos
Ano Anterior

Dívidas
Ano Base

Dívidas
Ano Anterior

Variação
Patrimonial

(DIRPF)

Ajustes
Transporte de

Valores

Variação
Patrimonial

Ajustada

2009 R$ 38.088,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.088,86 R$ 0,00 R$ 38.088,86

2010 R$ 113.020,83 R$ 38.088,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.931,97 R$ 0,00 R$ 74.931,97

2011 R$ 201.351,74 R$ 115.305,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.046,65 R$ 2.284,26 R$ 88.330,91

2012 R$ 561.078,02 R$ 201.351,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 359.726,28 R$ 0,00 R$ 359.726,28

2013 R$ 521.791,67 R$ 561.078,02 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 39.286,35 R$ 1.652,58 -R$ 37.633,77

2014 R$ 2.701.888,83 R$ 521.791,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.180.097,67 R$ 0,00 R$ 2.180.097,67

2015 R$ 3.614.197,07 R$ 2.701.888,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 912.308,24 R$ 0,00 R$ 912.308,24

A impressionante  evolução  patrimonial  de  THIAGO ARAGÃO teve  seu
ápice exatamente no período em que praticou os delitos narrados nesta peça,
sendo que seu patrimônio declarado quintuplicou do final de 2013 até o final
de 2015, sendo a maior variação exatamente no ano de 2014.

Ao prestar depoimento em Juízo, o réu/colaborador MARCELO CHEBAR
mencionou  que  o  único  endereço  de  entrega  de  dinheiro  endereçado  a
THIAGO ARAGÃO era  na  Rua Sacopã,  no mesmo local  onde este  réu
mantém residência. Esclareceu que vigia o mesmo procedimento adotado em
outras movimentações de numerário de igual natureza, qual seja,  CARLOS
MIRANDA contatava  o  depoente  para  entregar  determinado  valor  a
THIAGO em  horário  também  determinado.  Acrescentou  que  havia  uma
peculiaridade,  pois  as  entregas  a  THIAGO tinham que ocorrer  cedo  e  o
pessoal de Tony só começava a operar a partir das 11 horas, em razão disso
quem levava o dinheiro era um funcionário do próprio depoente, de nome
Vivaldo.  Era  necessário  fazer  as  entregas  entre  8  e  9  horas,  pois  era
informado que  THIAGO só ficava até 8 ou 9 horas em casa e depois saía.
Também  informou  acreditar  que  a  entrega  era  feita  pessoalmente  a
THIAGO,  bem  como  que  os  valores  saíam  de  contas  de  SÉRGIO
CABRAL, já que as únicas contas que o depoente administrava eram dele.

Da  mesma  forma,  o  réu/colaborador  RENATO  CHEBAR,  ao  prestar
depoimento  em  Juízo,  embora  tenha  declarado  que  não  sabia  quem  era
THIAGO, tendo inclusive grafado seu nome na planilha de forma incorreta –
TIAGO –, recebia as ordens para fazer-lhe entregas em endereço na Sacopã,
sendo essas  entregas  efetuadas  pelo funcionário  Vivaldo,  o  qual  conhecia
THIAGO. Também informou que as entregas ocorriam sempre na parte da
manhã.

Do relato desses réus/colaboradores, inserido no contexto dos fatos apurados
durante as investigações, onde se constatou que parte do dinheiro em espécie
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recebido ilicitamente por SÉRGIO CABRAL era administrado pelos irmãos
CHEBAR, que por sua vez recebiam ordens de CARLOS MIRANDA sobre
a quem entregar parte desse numerário, é forçoso concluir que as quantias
anotadas  nas  planilhas  efetivamente  foram  entregues  ao  destinatário
THIAGO ARAGÃO, pois, caso a entrega não tivesse sido efetivada, este
teria  comunicado  sobre  o  não  recebimento  dos  valores,  o  que  fatalmente
acarretaria  a  responsabilização  dos  irmãos  CHEBAR pela  ordem  não
cumprida,  pondo  em  risco  a  relação  de  confiança  até  então  consolidada,
sendo  certo  que  a  entrega  dos  recursos  foi  efetivamente  realizada  ao
destinatário. 

As movimentações de propina da organização  criminosa realizadas com a
atuação de  THIAGO ARAGÃO imputadas na presente denúncia somam o
valor de R$ 990.000,00  (novecentos  e noventa mil  reais),  no período de
setembro de 2014 a abril de 2015, por meio de 7 atos de lavagem de dinheiro.

Contudo,  sabe-se  que  a  atuação  de  THIAGO  ARAGÃO em  favor  da
ORCRIM é bem mais ampla, tendo inclusive sido apreendidas, por ocasião
da  realização  da  busca  e  apreensão  na  residência  de  LUIZ  CARLOS
BEZERRA,  inúmeras  outras  anotações  que  indicam  outros  atos  de
movimentação  de  recursos  por  THIAGO  ARAGÃO,  e  reforçam  os
elementos que embasaram a denúncia:

Várias das anotações encontradas contém, ao lado do nome THIAGO, a
inscrição DRI ou BD´s WIFE (lembrando que o codinome BD era usado
para  se  referir  a  SÉRGIO  CABRAL,  conforme  contatos  de  WhatsApp  e
como  declarou  BEZERRA  em  seu  interrogatório),  evidenciando  que  os
recursos repassados a THIAGO se destinavam efetivamente à acusada
ADRIANA ANCELMO, e eram entregues a THIAGO por este ser seu
braço direito no escritório de advocacia:
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Na primeira imagem acima colacionada verifica-se a indicação do dia 14/10,
e a da  saída de valor indicado como 100 por Fiel para Tiago BD’s Wife,
sendo  que  consta  na  planilha  de  controle  apresentada  pelos  irmãos
CHEBAR a entrega de R$ 100.000,00 na Rua Sacopã exatamente no dia
14/10/14,  destinado  efetivamente  a  THIAGO  ARAGÃO,  como  já
demonstrado.

Verifica-se,  portanto,  que  THIAGO  ARAGÃO recebeu  e  movimentou
recursos da organização criminosa não só oriundos dos irmãos CHEBAR,
mas  também  de  LUIZ  CARLOS  BEZERRA,  sempre  por  ordem  do
operador financeiro CARLOS MIRANDA, tendo recebido parte do dinheiro
de  origem  espúria  em  sua  residência,  e  parte  no  próprio  escritório  de
advocacia de ADRIANA ANCELMO (ANCELMO ADVOGADOS). Nesse
sentido,  a  testemunha  Michelle  Tomaz  Pinto,  que  foi  secretária  de
ADRIANA ANCELMO, além de assumir o setor financeiro do escritório,
confirmou  em  Juízo  que  CARLOS  BEZERRA costumava  entregar
periodicamente valores a serem entregues a  ADRIANA, bem como que, na
ausência desta, recebia e conferia esses valores, em torno de R$ 200.000,00
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ou  R$  300.000,00  em  espécie,  sendo  que,  em algumas  vezes,  THIAGO
ARAGÃO presenciou e ajudou a contabilizar os valores recebidos. 

Uma  das  anotações  apreendidas  na  residência  de  LUIZ  CARLOS
BEZERRA ilustra bem o que declarou a testemunha Michele, evidenciando
que o dinheiro de  origem ilícita  destinado a  ADRIANA ANCELMO foi
recebido pela secretária ao menos em uma oportunidade:

Em seu depoimento,  Michele  acrescentou  que,  quando recebia  o dinheiro
repassado  por  LUIZ CARLOS BEZERRA e  estava  sozinha,  colocava  o
dinheiro  no  cofre  que  se  situava  na  sala  do  THIAGO e  posteriormente
comentava com ADRIANA sobre a contabilização do dinheiro e que o havia
guardado  no  cofre,  tendo  também  presenciado  THIAGO avisando
ADRIANA pelo telefone sobre o dinheiro que havia chegado.

 Tais elementos, em especial os detalhes acerca das quantias expressivas de
dinheiro  em  espécie  que  eram  entregues  semanalmente  no  escritório
ANCELMO ADVOGADOS, afastam qualquer dúvida acerca da participação
de  THIAGO  ARAGÃO nos  ilícitos  narrados,  e  da  plena  ciência  de
ADRIANA  ANCELMO acerca  do  recebimento  e  movimentação  dos
volumosos recursos em espécie de origem ilícita recebidos em seu escritório
e na residência de THIAGO, que eram evidentemente destinados à esposa do
ex-Governador  SÉRGIO  CABRAL,  conforme  referências  nas  anotações
colacionadas e declarado expressamente pela testemunha supracitada. 

Em  seu  interrogatório,  THIAGO  ARAGÃO  confirma  o  recebimento  de
dinheiro  em  sua  residência,  mas  afirma  que  os  recursos  não  eram
provenientes de doleiros, mas de  LUIZ CARLOS BEZERRA, destacando
que  não  conhecia  os  irmãos  CHEBAR.  Alega  que  tais  valores  foram
recebidos em razão de uma operação que intermediou entre seu cunhado Ítalo
Garritano, sócio de 75% da rede de restaurante Manekineko, e  ADRIANA
ANCELMO,  para viabilizar o pagamento de parte da folha de pagamento
dos funcionários do restaurante que eram pagos “por fora” da remuneração
registrada. Em tal operação era utilizado dinheiro em espécie de ADRIANA
ANCELMO e do escritório de advocacia ANCELMO ADVOGADOS para
pagar a “folha de pagamento B” do restaurante, e os valores correspondentes
eram  restituídos  pelo  Manekineko  mediante  cobranças  a  maior  nas  notas
fiscais emitidas pelo escritório de advocacia em razão dos serviços prestados.
Negou  ter  recebido  dinheiro  de  CARLOS  BEZERRA  no  escritório  de
advocacia, mas afirma que  ADRIANA ANCELMO em certa oportunidade
lhe entregou cerca de R$ 400.000,00 em espécie, supostamente provenientes

Folha 10 de 35

JFRJ
Fls 12

Documento No: 80611261-2-0-3-35-26720 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

da venda de um imóvel, para que  THIAGO  os utilizasse nessas operações
junto ao Manekineko.

A versão trazida por THIAGO ARAGÃO não encontra respaldo nas provas
dos autos, sendo afastada pelos robustos elementos já elencados neste tópico,
além de colidir com as declarações prestadas por ADRIANA ANCELMO e
SÉRGIO CABRAL.

No mesmo sentido, a tentativa de  ADRIANA ANCELMO de convencer o
Juízo de que CARLOS BEZERRA nunca foi em seu escritório de advocacia
para entregar dinheiro em espécie não merece prosperar, visto que, além das
anotações apreendidas e do depoimento de Michelle, o próprio  BEZERRA
afirmou,  em  seu  interrogatório  nos  autos  da  Operação  Calicute  –
compartilhado com os presentes autos –, que esteve várias vezes no referido
escritório para fazer entregas de dinheiro em espécie a ADRIANA, sendo o
numerário por vezes entregue a Michelle. As versões trazidas por ambos os
acusados se encontram totalmente dissociadas do conjunto probatório reunido
nos autos.

As informações trazidas por ADRIANA ANCELMO em seu interrogatório
contradizem a versão trazida por  THIAGO ARAGÃO acerca da razão do
recebimento dos recursos em sua residência, tendo ADRIANA ANCELMO
declarado  que  o  Manekineko  era  cliente  de  THIAGO,  e  que  não
disponibilizou seu escritório para ajudar financeiramente o Manekineko, nem
vendeu qualquer imóvel seu para dar dinheiro para o  THIAGO resolver o
problema do concunhado dele. 

As  contradições  se  mostram  ainda  mais  evidentes  quando  se  somam  ao
declarado  por  SÉRGIO  CABRAL  em  seu  interrogatório,  tendo  o  ex-
Governador afirmado que THIAGO ARAGÃO pediu um favor para auxiliar
seu concunhado, sendo que como ADRIANA ANCELMO não quis fazê-lo
SÉRGIO  CABRAL  decidiu  auxiliá-lo,  o  apresentando  a  BEZERRA e
determinando que este levasse dinheiro para THIAGO algumas vezes. Chega
a  ser  curiosa  a  fantasiosa  versão  trazida  por  SÉRGIO  CABRAL,
nitidamente  tentando  proteger  sua  esposa  ADRIANA ANCELMO,  sendo
que não havia quaisquer laços de amizade entre o ex-Governador e THIAGO
ARAGÃO que justificassem a atitude declarada por SÉRGIO CABRAL.

No que tange à origem do numerário mencionado nessa imputação, a fim de
evitar repetições, o MPF se reporta ao já exposto nas imputações anteriores,
eis que também se trata de numerário amealhado ilicitamente por SÉRGIO
CABRAL.  Quanto  à  natureza  dessas  entregas,  que  inclusive  SÉRGIO
CABRAL admitiu  ter  ordenado  a  BEZERRA fazê-las,  fica novamente
patente a existência de contradições entre THIAGO ARAGÃO, ADRIANA
ANCELMO e SÉRGIO CABRAL. 

Assim,  as  versões  trazidas  por  tais  acusados  se  mostram  absolutamente
inverossímeis, desprovidas de lógica razoável e de elementos probatórios que
as corroborem, não podendo ser acolhidas por esse Juízo. 

Em  suma,  verificou-se  nesse  conjunto  de  fatos  que  parte  dos  valores
auferidos ilicitamente por SÉRGIO CABRAL em decorrência de sua prática
de  atos  de  corrupção,  foram movimentados  ocultamente  por  RENATO  e
MARCELO  CHEBAR,  sendo  entregues  a  THIAGO  ARAGÃO,  por
determinação  de  SÉRGIO CABRAL e  ADRIANA ANCELMO  e  sob a
orientação de  LUIZ CARLOS BEZERRA  e  CARLOS MIRANDA, tudo
com o conhecimento e autorização de todos os réus envolvidos.
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Diante dos fatos expostos,  THIAGO ARAGÃO,  ADRIANA ANCELMO,
SÉRGIO  CABRAL,  CARLOS  MIRANDA,  CARLOS  BEZERRA,
RENATO CHEBAR  e MARCELO CHEBAR  praticaram, no período de
08/09/2014  a  06/04/2015, sete  atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma
reiterada e por intermédio de organização criminosa, com o envio de recursos
ilícitos por  RENATO e  MARCELO para  THIAGO,  por  determinação  e
anuência de ADRIANA e SÉRGIO CABRAL e sob a orientação de LUIZ
CARLOS BEZERRA e CARLOS MIRANDA, para afastar cada vez mais
os valores ilícitos de sua origem criminosa, estando todos incursos nas penas
do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98”. 

Após  o  aprofundamento  das  investigações  constatou-se  que,  no

mencionado processo,  foi  narrada somente  parte  dos  fatos  praticados  por  SÉRGIO

CABRAL, THIAGO ARAGÃO e ADRIANA ANCELMO  para  lavar  os  recursos

ilícitos provenientes da organização criminosa do ex-governador SÉRGIO CABRAL.

Com efeito, após o recebimento de recursos em espécie, por intermédio

de  CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, RENATO CHEBAR e MARCELO

CHEBAR, THIAGO ARAGÃO, com anuência de SÉRGIO CABRAL e ADRIANA

ANCELMO, usava  o  dinheiro  para  pagar  a  folha  salarial  do  restaurante

MANEKINEKO, cujo sócio é ÍTALO GARRITANO, concunhado de THIAGO, e em

contrapartida  era  simulada  prestação de  serviços  fictícios  do  escritório  ANCELMO

ADVOGADOS  para  o  restaurante  MANEKINEKO  RIO  RESTAURANTE  LTDA.,

concluindo com isso a lavagem do dinheiro.

O escritório ANCELMO ADVOGADOS emitiu 23 (vinte e três) notas

fiscais, no valor total  de R$ 4.216.908,90 (quatro milhões, duzentos e dezesseis mil

novecentos  e  oito  reais  e  noventa  centavos)  por  serviços  fictícios  ao  restaurante

MANEKINEKO:

DATA VALOR 

1. 01/09/2014 R$140.000,00

2. 22/10/2014 R$ 150.908,90

3. 06/11/2014 R$200.000,00

4. 25/11/2014 R$ 90.000,00

5. 09/12/2014 R$ 200.000,00

6. 18/12/2014 R$ 125.000,00

7. 27/01/2015 R$ 50.000,004
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8. 06/02/2015 R$ 178.000,00

9. 06/04/2015 R$ 233.000,00

10. 06/05/2015 R$230.000,00

11. 09/06/2015 R$ 200.000,00

12. 08/07/2015 R$ 230.000,00

13. 12/08/2015 R$ 230.000,00

14. 11/09/2015 R$ 50.000,00

15. 09/10/2015 R$ 200.000,00

16. 18/11/2015 R$ 230.000,00

17. 10/12/2015 R$ 250.000,00

18. 11/01/2016 R$ 300.000,00

19. 05/02/2016 R$ 200.000,00

20. 22/03/2016 R$ 200.000,00

21. 11/04/2016 R$ 200.000,00

22. 29/08/2016 R$ 170.000,00

23. 13/09/2016 R$ 160.000,00

Cotejando-se  os  valores  e  as  datas,  somente  os  pagamentos

relacionados  a  7  (sete)  notas  fiscais  foram  objeto  do  processo  nº  0015979-

37.2017.4.02.5101. A presente denúncia se refere, portanto, a 16 (dezesseis) atos de

lavagem de dinheiro ocorridos entre 18/12/2014 e 13/09/2016, envolvendo o valor

total de R$ 3.153.000,00 (três milhões cento e cinquenta e três mil reais).

 Ademais, na presente denúncia são narrados os crimes de inserção de

declaração falsa na carteira de trabalho dos funcionários do MANEKINEKO, que estão

relacionados ao cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro.

A presente denúncia não esgota os crimes cometidos pelo grupo. Neste

diapasão,  a  não  inclusão  de  fatos  e  pessoas  na  presente  denúncia  não  representa

arquivamento implícito. 

II – DAS IMPUTAÇÕES

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção  e  contra  a

administração  pública,  os  denunciados  ADRIANA  DE  LOURDES  ANCELMO
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(ADRIANA ANCELMO),  THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E

SILVA (THIAGO ARAGÃO) e  ÍTALO GARRITANO BARROS,  no período de

18/12/2014 a 13/09/2016, com a anuência e orientação de SÉRGIO CABRAL, em 16

oportunidades  distintas,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de, pelo menos, R$ 3.153.000,00 (três milhões cento e

cinquenta e três mil reais), tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro de sua

origem ilícita,  eis  que derivado de crimes  de corrupção praticados  pela  organização

criminosa  chefiada  por  SÉRGIO  DE  OLIVEIRA  CABRAL  SANTOS  FILHO

(SÉRGIO CABRAL), mediante a emissão de notas fiscais falsas, relativas à prestação

de serviços advocatícios inexistentes  do escritório ANCELMO ADVOGADOS para o

restaurante MANEKINEKO  RIO RESTAURANTE LTDA (Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 01). 

ÍTALO  GARRITANO  BARROS,  no  período  de  setembro/2014  a

setembro/2016,  na  qualidade  de  sócio  majoritário  da  sociedade  empresária

MANEKINEKO  RIO  RESTAURANTE  LTDA.,  com  auxílio  de  THIAGO  DE

ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA (THIAGO ARAGÃO) e ADRIANA

DE LOURDES ANCELMO (ADRIANA ANCELMO), frustrou,  mediante  fraude,

direito  assegurado  por  legislação  do  trabalho,  bem  como  omitiu  nas  Carteiras  de

Trabalho e Previdência  Social  (CTPS) de seus empregados informações  relativas  ao

valor  de  suas  remunerações,  com  intuito  de  desonerar-se  do  pagamento  de

encargos/direitos trabalhistas e ludibriar a Justiça do Trabalho (Frustração de direito

assegurado por lei trabalhista e Falsificação de documento público/Art. 203, caput,

do CP, e Art. 297, §4º, do CP, na forma do Art. 69, do CP - Conjunto de fatos 02 e

03). 

III – DOS FATOS

III.1-DOS  CRIMES  ANTECEDENTES  AOS  CRIMES  DE  LAVAGEM  DE

DINHEIRO  PRATICADO POR  SÉRGIO  DE OLIVEIRA  CABRAL SANTOS

FILHO, ADRIANA ANCELMO E THIAGO ARAGÃO
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A configuração dos crimes de lavagem de capitais, no Brasil, imputados

adiante,  está  alicerçada,  na  forma  do  Art.  2º,  §  1o, da  Lei  9.613/983,  em  crimes

antecedentes,  que  já  foram  denunciados  no  âmbito  das  Operações  Calicute  e

Eficiência (e seus desdobrament  os), praticados no âmbito da licitação, contratação e

execução de grandes obras públicas de construção civil ocorridas no Estado do Rio de

Janeiro, tendo sido revelados crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), corrupção

ativa (art. 333 do CP), pertinência a organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013),

cartel (art, 4º, inciso II, “a” e “b” da Lei 8.137/90) e fraude às licitações (artigos 90 e 96,

V, da Lei 8.666/93).

Esse esquema de cartelização mediante pagamento de propina teve início

a  partir  do  momento  em  que  SÉRGIO  CABRAL  assumiu  em  2007  o  cargo  de

Governador do Estado do Rio de Janeiro, perdurando até o ano de 2014, englobando

praticamente todas as grandes obras públicas de construção civil contratadas junto ao

ente público, quase sempre custeadas ou financiadas com recursos federais.

Enquanto  agentes  públicos  se  beneficiavam  do  esquema  criminoso

estabelecido recebendo vantagens ilícitas calculadas a partir  de uma porcentagem do

faturamento  desses  contratos  públicos,  empreiteiras  se  articulavam  para  dividir  o

mercado de serviços de engenharia  e  construção civil,  impedindo a concorrência  de

empresas  não  coligadas,  contando  sempre  com  a  anuência  desses  mesmos  agentes

públicos beneficiados.

No que interessa à presente acusação, as quatro principais obras em face

das  quais  houve  o  acerto  de  pagamento  de  propina  por  parte  de  empreiteiras  com

recursos  públicos  federais  foram:   (i)  urbanização  e  regularização  fundiária  em

comunidades  carentes  (PAC  Favelas);  (ii)  construção  do  Arco  Metropolitano;  iii)

reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014; iv) construção da Linha 4 do

Metrô do Rio de Janeiro.

3 Art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/98: A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da
infração penal antecedente,  sendo puníveis  os fatos previstos nesta Lei,  ainda que desconhecido ou
isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.(Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012).  
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É fato,  porém, que as investigações  apontaram que, além dos atos de

corrupção, houve também a prática de crimes de cartel e fraude às licitações, com acerto

prévio dos vencedores, por meio de determinação ou anuência do governador SÉRGIO

CABRAL e  dos  secretários  WILSON  CARLOS e  HUDSON  BRAGA,  todos

beneficiários das ações de corrupção.

Não obstante, há que se constatar que as circunstâncias reveladas pelas

investigações também apontaram que o esquema não se restringia aos agentes públicos

e  às  empreiteiras  signatárias  dos  acordos  de  leniência  e  colaboração,  mas  também

contaminava as ações das demais construtoras integrantes dos consórcios participantes

das licitações corrompidas.  São substanciais,  portanto,  as evidências de que todas as

empreiteiras  participantes  das  respectivas  licitações  aderiram  ao  esquema  criado,

beneficiando-se das medidas antieconômicas traçadas, ao menos entre os anos de 2007 e

2014. 

A contratação das obras de urbanização de favelas  do Rio de Janeiro

PAC Favelas, e do Arco Metropolitano foi realizada mediante a prática de crimes de

cartel e fraude à licitação, com acerto prévio dos vencedores, através de determinação

ou anuência do governador SÉRGIO CABRAL e dos secretários WILSON CARLOS e

HUDSON BRAGA.4

Os  executivos  das  empreiteiras  ODEBRECHT  e  CARIOCA

ENGENHARIA, dentre os quais RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR e BENEDICTO

BARBOSA DA SILVA JÚNIOR relataram detalhes do processo liderado por SÉRGIO

CABRAL e WILSON CARLOS em conjunto com as grandes empreiteiras cartelizadas,

dentre elas a CARIOCA ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ e ODEBRECHT,

para  fraudar  os  processos  licitatórios  para  as  obras  do  PAC  Favelas  e  do  Arco

Metropolitano.

Ademais os executivos narraram que  SÉRGIO CABRAL e WILSON

CARLOS solicitaram e receberam propina, correspondente a 5% do valor das obras.

Somente da ODEBRECHT, no que se refere às obras do PAC Favelas (Alemão) foram

4As condutas delituosas relacionadas ao crime de cartel são objeto do processo nº 2014.51.01.017513-9.
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feitos  pagamentos, entre  30/06/2010  e  02/08/2010,  em  05  (cinco)  oportunidades

distintas, no montante total de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais). No

tocante ao arco metropolitano, a ODEBRECHT, entre 10/01/2008 e 02/09/2014, em 06

(seis)  oportunidades  distintas,  pagou à organização criminosa  liderada por  SÉRGIO

CABRAL o montante total de R$ 2.396.800,00 (dois milhões trezentos e noventa e seis

mil e oitocentos reais).

As obras de reforma do Maracanã para a Copa de 2014, por sua vez,

foram  executadas  pelo  CONSÓRCIO  MARACANÃ  RIO  2014,  formado  pela

ODEBRECHT (líder), com 49% de participação, DELTA, com 30% de participação, e

ANDRADE GUTIERREZ,  com 21% de  participação.  Neste  sentido,  em agosto  de

2010, foi assinado o Contrato nº 101/2010 entre o Estado do Rio de Janeiro, por meio da

Secretaria  de  Estado  de  Obras,  e  o  consórcio  referido.  As  obras  tiveram um valor

contratado de R$ 705.589.143,72, tendo efetivamente custado, após aditivos e reajustes,

aproximadamente R$ 1.080.647.797,00.

Houve financiamento das obras de reforma do Maracanã para a Copa de

2014 com recursos federais, sendo a UNIÃO FEDERAL fiadora do empréstimo. Neste

sentido, em julho de 2011, foi assinado o Contrato de Financiamento nº 10.2.1763.1

entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado

do Rio de Janeiro, tendo-se liberado o valor de R$ 400.000.000,00 para a execução das

obras.

As  empresas  que  integraram o  consórcio  também pagaram propina  a

SÉRGIO  CABRAL e  seu  grupo.  Somente  a  ODEBRECHT,  entre  15/08/2012  e

09/09/2014,  pagou,  em  6  (seis)  oportunidades  distintas,  o  montante  total  de  R$

8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).

No  tocante  às  obras  de  construção  da  Linha  4  do  Metrô  do  Rio  de

Janeiro,  o custo da obra foi originalmente orçado em R$ 880.079.295,18 (oitocentos e

oitenta milhões setenta e nove mil duzentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)

em 1998 e reajustado, em 2015, para R$ 9.643.697.011,65 (nove bilhões seiscentos e
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quarenta e três milhões seiscentos e noventa e sete mil onze reais e sessenta e cinco

centavos), conforme termos aditivos.

A atuação da organização criminosa liderada por SÉRGIO CABRAL na

obra em questão ensejou a celebração, em 25 de fevereiro de 2010, do 1º termo aditivo

da concessão do Metrô Linha 4, sendo certo que, após negociação realizada diretamente

com SÉRGIO CABRAL, houve o aumento dos valores e a mudança do escopo técnico,

com a concordância expressa do ex-governador,  sem a realização de nova licitação,

beneficiando as empresas contratadas.

As empresas que integravam os consórcios também pagaram propina à

organização criminosa  liderada pelo  ex-governador  SÉRGIO CABRAL.  Somente  a

ODEBRECHT  pagou,  entre  02/08/2010  e  05/11/2014,  em  34  (trinta  e  quatro)

oportunidades  distintas,  o  montante  total  de  R$  59.200.000,00  (cinquenta  e  nove

milhões e duzentos mil reais).

Por essas  razões,  aponta-se  que os  crimes  antecedentes  aos  atos  de

lavagem de capitais a seguir imputados também estão caracterizados em outros crimes

de corrupção envolvendo outras empreiteiras, praticados entre 2007 e 2014 (arts. 317 e

333 do CP), na prática de formação e atuação em cartel (art. 4º, inciso II, “a” e “b” da

Lei 8.137/90)  e na fraude às licitações  (artigos 90 e 96, inciso V, da Lei 8.666/93),

conforme delineado supra.

O grupo criminoso de SÉRGIO CABRAL detinha imensas quantias em

dinheiro  em  espécie  que  precisavam  ser  lavadas  para  ingressar  com  aparência  de

licitude no mercado formal.

Nesse diapasão,  por meio  dos fatos  já denunciados na Ação Penal  nº

0015979-37.2017.4.02.5101,   foi  imputado  a  SÉRGIO  CABRAL,  THIAGO  DE

ARAGÃO  GONÇALVES  PEREIRA E  SILVA,  CARLOS  BEZERRA,  CARLOS

MIRANDA, ADRIANA ANCELMO, RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR, o

cometimento do crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98), pelos

seguintes fatos:
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“Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os  denunciados

THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA,  CARLOS

BEZERRA,  CARLOS MIRANDA,  ADRIANA ANCELMO,  RENATO

CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR, no  período  de  08/09/2014  a

06/04/2015, com a anuência e orientação de  SÉRGIO CABRAL, em sete

oportunidades  distintas,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição,  movimentação  e  a  propriedade de  pelo menos  R$ 990.000,00

(novecentos e noventa mil reais), tendo como propósito distanciar ainda mais

o  dinheiro  derivado  de  crimes  de  corrupção  praticados  pela  organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  com  o  envio  de  recursos  ilícitos  por

RENATO e MARCELO CHEBAR para THIAGO DE ARAGÃO.

No  tocante  à  presente  acusação,  restou  demonstrado,  após  o

aprofundamento  das  investigações  e  a  partir  do  Termo  de  Colaboração  Premiada

firmado com ÍTALO GARRITANO, o esquema de lavagem de dinheiro utilizado por

THIAGO ARAGÃO, sob comando de  ADRIANA ANCELMO  e com anuência de

SÉRGIO CABRAL, para dar continuidade aos atos de distanciamento dos ativos de

sua  origem  ilícita  —  frutos  de  crimes  de  corrupção  cometidos  pela  organização

criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL.

Nesse  sentido,  os  atos  de  lavagem  de  dinheiro  a  seguir  imputados

consubstanciam-se nas ações de THIAGO ARAGÃO e ADRIANA ANCELMO, após

o  recebimento  de  recursos  em  espécie  por  intermédio  de  CARLOS  MIRANDA,

CARLOS  BEZERRA,  RENATO  CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR,  em busca  de

conferir  licitude  a  valores  oriundos  de  atividade  criminosa  —  ao  menos  R$

3.153.000,00 (três milhões cento e cinquenta e três mil reais) —, mediante a utilização

desse dinheiro para o pagamento da folha salarial do restaurante MANEKINEKO, cujo

sócio  é  ÍTALO  GARRITANO,  concunhado  de  THIAGO.  Em  contrapartida,  era

simulada  a  prestação de  serviços  fictícios  do  escritório  ANCELMO ADVOGADOS

para o restaurante MANEKINEKO RIO RESTAURANTE LTDA., concluindo com isso

a lavagem do dinheiro.

Os  atos  de  lavagem  de  dinheiro  a  seguir  imputados  cingem-se  às

condutas dos denunciados SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO E THIAGO

ARAGÃO,  as quais objetivaram ocultar, dissimular e distanciar ainda mais a origem
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ilícita  do  dinheiro  proveniente  de  crimes  perpetrados  pela  organização  criminosa

chefiada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL. 

III.2  -  LAVAGEM  DE  ATIVOS  PRATICADA  POR  SÉRGIO  CABRAL,

ADRIANA  ANCELMO  E THIAGO  ARAGÃO  MEDIANTE A EMISSÃO DE

NOTAS  FISCAIS  FALSAS,  RELATIVAS  À  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS

ADVOCATÍCIOS  INEXISTENTES  À  SOCIEDADE  EMPRESÁRIA

MANEKINEKO  RIO RESTAURANTE LTDA. (LAVAGEM DE ATIVOS/ART.

1º, §4º, DA LEI 9.613/98 - CONJUNTO DE FATOS 01). 

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção  e  contra  a

administração  pública,  os  denunciados  ADRIANA  DE  LOURDES  ANCELMO

(ADRIANA ANCELMO),  THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E

SILVA (THIAGO ARAGÃO) e  ÍTALO GARRITANO BARROS,  no período de

18/12/2014 a 13/09/2016, com a anuência e orientação de SÉRGIO CABRAL, em 16

oportunidades  distintas,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de pelo menos R$ 3.153.000,00 (três milhões cento e

cinquenta e três mil reais), tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro de sua

origem ilícita,  eis  que derivado de crimes  de corrupção praticados  pela  organização

criminosa  chefiada  por  SÉRGIO  DE  OLIVEIRA  CABRAL  SANTOS  FILHO

(SÉRGIO CABRAL), mediante a emissão de notas fiscais falsas, relativas à prestação

de serviços advocatícios inexistentes  do escritório ANCELMO ADVOGADOS para o

restaurante MANEKINEKO RIO RESTAURANTE LTDA.

ÍTALO GARRITANO, ao ser ouvido no Ministério Público Federal na

qualidade  de Colaborador,  relatou  que praticava  os  pagamentos  dos funcionários  do

MANEKINEKO por meio de duas folhas de salários distintas. A “Folha A” era paga de

forma regular, atendendo aos critérios da legislação trabalhista e tributária, e a “Folha

B”  representava  os  pagamentos  feitos  “por  fora”,  realizados  diretamente  na  conta-

corrente  dos  empregados,  sem  ser  contabilizados.  Com  isso,  o  contracheque  dos

empregados do MANEKINEKO continha um valor, mas, na prática,  ÍTALO pagava

Folha 20 de 35

JFRJ
Fls 22

Documento No: 80611261-2-0-3-35-26720 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

um montante maior de forma direta aos seus funcionários, objetivando desonerar-se dos

encargos trabalhistas. 

O Colaborador afirmou que, em meados do ano de 2014, seu restaurante

enfrentava  grave  crise  financeira,  em  razão  do  aumento  do  número  de  demandas

trabalhistas  ajuizadas  por  ex-empregados.  Nesse  período,  o  restaurante  de  ÍTALO

GARRITANO  já  não  era  mais  assistido,  no  que  tange  ao  acervo  trabalhista,  pelo

ESCRITÓRIO ANCELMO, sendo assessorado pela advogada Marta Alves.

THIAGO ARAGÃO, então concunhado de ÍTALO e na qualidade de

advogado do ESCRITÓRIO ANCELMO, sob o  argumento  de  ofertar  uma possível

solução para o crescente aumento de ações trabalhistas que eram ajuizadas em face do

MANEKINEKO, propôs a ÍTALO GARRITANO que os pagamentos relativos à folha

de  salários  “B”  fossem  feitos  diretamente  pelo  ESCRITÓRIO  ANCELMO,  sob

alegação de que, assim agindo, seria mais fácil dissimular para a Justiça do Trabalho a

origem da fonte pagadora em eventuais Reclamatórias Trabalhistas ajuizadas por ex-

empregados do restaurante. 

A dissimulação  proposta  por  THIAGO ARAGÃO se  desenrolava  da

seguinte forma:  ÍTALO transferia mensalmente, por meio de transações bancárias, a

quantia  referente  ao  pagamento  da  folha  de  salários  “B”  para  as  contas  do

ESCRITÓRIO  ANCELMO,  ao  passo  que  eram  emitidas  Notas  Fiscais  falsas  de

prestação de serviços advocatícios em nome do escritório. THIAGO ARAGÃO, então,

em posse da lista correspondente à “Folha B”, contendo nomes e números de contas

correntes dos empregados do MANEKINEKO, comparecia  na agência bancária para

realizar pessoalmente os depósitos das remunerações pagas por fora. 

Dessa  forma,  os  repasses  feitos  por  ÍTALO ao  ESCRITÓRIO

ANCELMO para simular o pagamento de assessoria jurídica fictícia eram efetivados

por  transações  bancárias  para  as  contas  do  escritório.  Ao  passo  que  THIAGO

ARAGÃO,  na  qualidade  de  advogado  do  escritório  e  braço  direito  de  ADRIANA

ANCELMO, realizava o pagamento da “Folha B” dos funcionários de ÍTALO, com o

dinheiro fruto de corrupção, mediante depósitos de valores em espécie, realizados na
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“boca  do  caixa”  diretamente  nas  contas  dos  funcionários  do  MANEKINEKO,

objetivando ocultar, dissimular e afastar ainda mais a origem de dinheiro oriundo de

atividade criminosa de SÉRGIO CABRAL.

Tal  procedimento  foi  confirmado  por Wagner  Tiago  de  Souza,  ex-

empregado  do  MANEKINEKO,  que,  em  trecho  de  seu  depoimento  prestado  na

Procuradoria da República, afirmou (Fl. 39, do PIC 1893/2018-63):

“Que trabalhou no MANEKINEKO de julho de 2011 a janeiro
de  2017,  como  gerente  financeiro;  que  conhece  THIAGO
ARAGÃO  por  ser  concunhado  de  ÍTALO; Que  o
MANEKINEKO tinha uma folha chamada “bônus”, que é fora
da  folha  oficial;  Que  essa  folha  bônus  era  enviada  para  o
THIAGO ARAGÃO, para que o mesmo fizesse o pagamento da
mesma;  Que  essa  folha  bônus  era  de  aproximadamente  R$
200.000,00  (duzentos  mil  reais).  Que  nessa  folha  tinha  a
relação de funcionários, o número de suas contas e valores a
serem pagos;  Que essa folha  era impressa e  entregue apara
THIAGO ARAGÃO pelo Senhor  ÍTALO; Que acredita que o
Senhor  THIAGO fazia  esses  pagamentos  em  dinheiro;  Que
acredita  nisso  pelo  fato  de um determinado dia  ter  recebido
uma ligação da gerente administrativa do Banco Itaú, de nome
Lílian,  informando  que  teria  recebido  uma  relação  dos
funcionários  do  MANEKINEKO  com  uma  bolsa  cheia  de
dinheiro  para  fazer  os  respectivos  depósitos  em conta;  Que,
nessa  bolsa,  tinha  um  valor  em  dinheiro  da  ordem  de  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) que estava sobrando; Que seria
necessário que alguém pegasse esse valor que estava sobrando;
Que  em  seguida  o  depoente  fez  contato  com  THIAGO
ARAGÃO narrando o ocorrido; que acredita que o  THIAGO
ARAGÃO pegou o valor, pois o banco não retornou mais sobre
o  assunto;  (…)  Que  os  pagamentos  para  o  escritório  do
THIAGO ARAGÃO sempre foram feitos por boleto bancário
ou transferência eletrônica, sendo o depoente responsável por
essas operações, a mando do senhor ÍTALO.”
 

 THIAGO  ARAGÃO afirmou  para  ÍTALO  GARRITANO que o

esquema proposto o “ajudaria a se livrar do excesso de dinheiro recebido em espécie

de seus clientes”. E para ÍTALO a  “vantagem” em realizar o pagamento da “Folha B”

por interposta pessoa consistiria em facilitar a ocultação da origem da fonte pagadora da

folha de salários, dissimulando a atuação ilícita patronal perante a Justiça do Trabalho

nas Reclamações Trabalhistas que eventualmente fossem propostas.
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As Notas Fiscais frias de prestação de serviços advocatícios, que foram

apresentadas  pelo  colaborador,  confirmam  a  ocorrência  do esquema  criminoso.  Os

comprovantes  bancários  em  que  constam  as  transferências  realizadas  em  nome  de

MANEKINEKO RIO RESTAURANTE LTDA. para ANCELMO ADVOGADOS —

no correspondente valor líquido das referidas Notas Fiscais — confirmam, igualmente,

as afirmações do colaborador.

De igual  modo,  o  colaborador  apresentou farta  documentação que foi

forjada  para  embasar  a  prestação  de  serviços  advocatícios  simulados  do  escritório

ANCELMO para a sociedade empresária MANEKINEKO. 

A falsa documentação produzida corrobora a intenção dolosa dos réus

SÉRGIO  CABRAL,  ADRIANA  ANCELMO,  THIAGO  ARAGÃO  e  ÍTALO

GARRITANO de ocultar, dissimular e distanciar ainda mais a origem do dinheiro fruto

de corrupção. Tais provas documentais trazem à tona o modus operandi dos acusados,

consistente na dissimulação de prestação de serviços pelo ESCRITÓRIO ANCELMO,

com a  elaboração  de  pareces  jurídicos  totalmente  aleatórios,  a  respeito  de  assuntos

vagos, falsamente produzidos para simular assistência jurídica à sociedade empresária

MANEKINEKO. Foram forjadas, ademais, consultorias acerca de propostas de acordos

a serem celebrados no bojo de ações trabalhistas ajuizadas em face do restaurante, nas

quais  este  já  era  representado  pelo  escritório  de  SÉRGIO  COELHO  e  MARTA

CRISTINA  DE  FARIA  ALVES,  portanto,  não  mais  assistido  pelo  escritório

ANCELMO.

 Vê-se, portanto, que a referência aos processos trabalhistas foi utilizada

maliciosamente  por  THIAGO ARAGÃO na  formulação  dissimulada  de consultoria

sobre  a  realização  de  possíveis  acordos  para  supostamente  pôr  fim  às  demandas

trabalhistas, nas quais a sociedade empresária pertencente a ÍTALO sequer era assistida

pelo escritório ANCELMO ADVOGADOS.

Os  fatos  ora  relatados  demonstram  como  THIAGO  ARAGÃO,  sob

direção  e  comando  de  ADRIANA  ANCELMO  e  com  anuência  de  SÉRGIO
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CABRAL,  com a contribuição  de  ÍTALO GARRITANO BARROS, encontrou no

referido esquema de emissão de Notas Fiscais forjadas a forma para lavar o dinheiro por

eles auferido ilicitamente, oriundo de crimes perpetrados pela ORCRIM conduzida por

SÉRGIO CABRAL, distanciando ainda mais os valores de sua origem ilícita.

O escritório ANCELMO ADVOGADOS emitiu 23 (vinte e três) notas

fiscais,  no  valor  total  de  R$  4.216.908,90  por  serviços  fictícios  ao  restaurante

MANEKINEKO5:

DATA VALOR 

1. 01/09/2014 R$140.000,00

2. 22/10/2014 R$ 150.908,90

3. 06/11/2014 R$200.000,00

4. 25/11/2014 R$ 90.000,00

5. 09/12/2014 R$ 200.000,00

6. 18/12/2014 R$ 125.000,00

7. 27/01/2015 R$ 50.000,00

8. 06/02/2015 R$ 178.000,00

9. 06/04/2015 R$ 233.000,00

10. 06/05/2015 R$230.000,00

11. 09/06/2015 R$ 200.000,00

12. 08/07/2015 R$ 230.000,00

13. 12/08/2015 R$ 230.000,00

14. 11/09/2015 R$ 50.000,00

15. 09/10/2015 R$ 200.000,00

16. 18/11/2015 R$ 230.000,00

17. 10/12/2015 R$ 250.000,00

18. 11/01/2016 R$ 300.000,00

19. 05/02/2016 R$ 200.000,00

20. 22/03/2016 R$ 200.000,00

21. 11/04/2016 R$ 200.000,00

22. 29/08/2016 R$ 170.000,00

23. 13/09/2016 R$ 160.000,00

Cotejando-se  os  valores  e  as  datas  com  as  informações  contidas  na

Denúncia  que  resultou  na  ação  penal  nº  0015979-37.2017.4.02.5101,  extrai-se  que

5As notas indicadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9, conforme asseverado, já foram objeto da denúncia no
processo n. 0015979-37.2017.4.02.5101.
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somente  os  pagamentos  relacionados  a  7  (sete)  notas  fiscais  foram  objeto  do

referido processo, no qual foi imputada a prática de 07 atos de lavagem de dinheiro a

THIAGO ARAGÃO E ADRINA ANCELMO, através de envio de recursos ilícitos

por  RENATO  e  MARCELO  CHEBAR,  operadores  financeiros  de  organização

criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio de Janeiro,  SÉRGIO CABRAL, para

THIAGO ARAGÃO.

Após  o  aprofundamento  das  investigações  constatou-se  que,  no

mencionado processo,  foi  narrada somente parte  dos fatos  praticados por  THIAGO

ARAGÃO e ADRIANA ANCELMO  para lavar os recursos ilícitos provenientes da

organização criminosa do ex-governador SÉRGIO CABRAL.

A presente  acusação  se  refere,  portanto,  a  16  (dezesseis)  atos  de

lavagem de dinheiro ocorridos entre 18/12/2014 e 13/09/2016, envolvendo o valor

total de R$ 3.153.000,00 (três milhões cento e cinquenta e três mil reais).

Como se vê, o réu THIAGO ARAGÃO, sob orientação de ADRIANA

ANCELMO e com anuência de SÉRGIO CABRAL, promoveu a lavagem de ativos de

origem ilícita,  por  meio  de  emissão  de  Notas  Fiscais  forjadas,  que  dissimulavam a

prestação de serviços advocatícios à empresa de ÍTALO GARRITANO, com intuito de

tornar lícitos ativos financeiros oriundos de crimes de corrupção cometidos no âmbito

da ORCRIM comandada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL. 

Diante  dos  fatos  expostos,  SÉRGIO  CABRAL,  ADRIANA

ANCELMO,  THIAGO  ARAGÃO  e  ÍTALO  GARRITANO praticaram,  em  16

(dezesseis)  oportunidades  distintas,  atos  de  ocultação  e  dissimulação  da  origem,

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de pelo menos R$ 3.153.000,00

(três milhões cento e cinquenta e três mil reais), para afastar ainda mais o dinheiro de

sua origem ilícita.

III.3 - DA FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS EM LEGISLAÇÃO

DO  TRABALHO,  MEDIANTE  FRAUDE,  PERPETRADA  POR  ÍTALO

GARRITANO BARROS, COM AUXÍLIO DE THIAGO ARAGÃO E ADRIANA
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ANCELMO. CRIME TIPIFICADO NO 203, DO CP, E DA OMISSÃO DO REAL

VALOR  DA  REMUNERAÇÃO  NAS  CARTEIRAS  DE  TRABALHO  DOS

EMPREGADOS  DA  SOCIEDADE  EMPRESÁRIA  MANEKINEKO  RIO

RESTAURANTE LTDA. CRIME TIPIFICADO NO §4º, DO ARTIGO 297, DO

CP. - CONJUNTO DE FATOS 02 E 03.

ÍTALO  GARRITANO  BARROS,  no  período  de  setembro/2014  a

setembro/2016,  na  qualidade  de  sócio  majoritário  da  sociedade  empresária

MANEKINEKO  RIO  RESTAURANTE  LTDA.,  com  auxílio  de  THIAGO  DE

ARAGÃO e  ADRIANA ANCELMO, frustrou,  mediante fraude,  direito  assegurado

por legislação do trabalho de 16 funcionários de sua empresa, com intuito de desonerar-

se do pagamento de encargos/direitos trabalhistas e ludibriar a Justiça do Trabalho.

Ademais,  no  período  de  setembro/2014  a  setembro/2016,  ÍTALO

GARRITANO BARROS, na qualidade de sócio-proprietário e único administrador da

sociedade empresária MANEKINEKO  RIO RESTAURANTE LTDA, omitiu o valor

real  da  remuneração  nas  Carteiras  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  de  16

empregados, com intuito de se eximir de arcar com os encargos trabalhistas, tributários

e  previdenciários  inerentes  aos  contratos  de  trabalho,  estando incurso  nas  penas  do

artigo 297, §4º, do CP.

Com  efeito,  entre  setembro  de  2014  a  setembro  de  2016,  ÍTALO

GARRITANO,  sócio-proprietário  e  único  administrador  da  sociedade  empresária

MANEKINEKO  RIO  RESTAURANTE  LTDA.,  praticava,  na  qualidade  de

empregador, duas formas distintas de pagamento da remuneração de seus empregados.

Eram concebidas a Folha “A” e Folha de “B” de pagamento. Esta última dizia respeito

aos pagamentos feitos “por fora” (pagamentos não contabilizados), por meio de quantia

mensalmente depositada nas contas bancárias de seus empregados por interposta pessoa.

O  Colaborador  apresentou  cópias  das  CTPS  dos  funcionários  do

MANEKINEKO, bem como declarações de próprio punho por estes firmadas, nas quais

afirmam que recebiam mensalmente  a  remuneração estipulada  em seus contratos  de

trabalho, além de outros valores pagos por fora. A referida documentação revela que, ao
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menos,  16 empregados de  ÍTALO GARRITANO tiveram seus direitos  trabalhistas

violados, no período de setembro de 2014 a setembro de 2016.

O quadro abaixo relaciona os funcionários que tiveram o real valor de

sua remuneração omitida na CTPS, durante no período compreendido entre setembro de

2014 a setembro de 20166:

EMPREGADOS Remuneração anotada 
na CTPS

Remuneração 
efetivamente paga

Valores pagos “por 
fora”

Raimundo José Castro da

Silva

Set 2014: R$ 947,00

Set/2016: R$ 1.091,81

Set /2014: R$ 2.459,67

Set /2016: R$ 3.148,81

Set/2014: R$ 1.512,67

Set/2016: R$ 2.057,00

Anderson Cardoso 

Pereira 

Set/2014: R$ 835,53

Set /2016: R$ 990,80

Ano 2014: R$ 1.419,37

Ano 2016: R$ 1.880,80

Set/2014: R$ 583,84

Set/2016: R$ 830,00

Cleidiane Fátima Silva Set/2014: R$ 1.227,13 

Set/2016: R$ 1.348,05

Set/2014: R$2.045,01

Set/2016: R$ 2.318,05

Set/2014: R$ 817,28

Set/2016: R$ 970,00

Bianca da Silva Couto Set/2014: R$ 1.839,24

Set/2016: R$ 2.181,05

Set/2014: R$ 4.988,35

Set/2016: R$ 6.762,05

Set/2014: R$ 3.149,11

Set/2016: R$ 4.581,00

Carlos Alberto Martins 

Filho 

Set/2014: R$ 835,53

Set/2016: R$ 990,80

Set/2014: R$ 1.619,66

Set/2016: R$ 1.920,80

Set/2014: R$ 784,13

Set/2016: R$ 930,00

Débora Branquinho 

Ferreira da Silva

Set/2014: R$ 1.137,60

Set/2015: R$ 1.228,61

Set/2014: R$ 2.177,64

Set/2015: R$ 2.351,13

Set/2014: R$ 1.040,04

Set/2015: R$ 1.122,52

Tatiana Braga do 

Nascimento

Set/2014: R$ 835,53

Set/2016: R$ 990,80

Set/2014: R$ 2.044,96

Set/2016: R$ 2.525,80

Set/2014: R$ 1.029,43

Set/2016: R$ 1.535,00

Leomã Rodrigues de 

Amorim

Set/2014: R$ 835,53

Set/2016: R$ 990,80

Set/2014: R$ 1.783,57

Set/2016: R$2.114,80

Set/2014: R$ 948,04

Set/2016: R$ 1.124,00

Terezinha Vieira Set/2014: R$ 835,53

Set/2016: R$ 990,80

Set/2014: R$ 1.816,76

Set/2016: R$ 2.153,80

Set/2014: R$ 981,25

Set/2016: R$ 1.163,00

Raphael Silvestre de 

Sousa

Set/2014: R$ 876,85

Set/2016: R$ 1.039,81

Set/2014: R$ 3.443,24

Set/2016: R$ 4.146,81

Set/2014: R$ 2.566,89

Set/2016: R$ 3.107,00

Gilson Rodrigues de 

Araújo

Set/2014: R$ 950,40

Set/2016: R$ 1.127,02

Set/2014: R$ 1.426,40

Set/2016: R$ 1.691,02

Set/2014: R$ 476,00

Set/2016: R$ 564,00

Helio de Souza Dias Set/2014: R$ 1.440,51

Set/2016: R$ 1.708,21

Set/2014: R$3.993,11

Set/2016: R$ 4.737,21

Set/2014: R$ 2.552,60

Set/2016: R$ 3.029,00

Cláudio de Melo Camelo Set/2014: R$ 835,53

Set/2016: R$ 990,80

Set/2014: R$ 2.353,99

Set/2016: R$ 2.790,80

Set/2014: R$ 1.518,46

Set/2016: R$ 1.800,00

Marcio Silvestre de 

Azevedo

Set/2014: R$ 2.554,56

Set/2016: R$ 3.029,29

Set/2014: R$ 4.988,81

Set/2016: R$ 6.146,29

Set/2014: R$ 2.434,21

Set/2016: R$ 3.117,00

6 Conforme documentos que formam o Anexo VI, do PIC nº 1893/2017-62.
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Francisco Auremir 

Gomes Lemos

Set/2014: R$ 835,53

Set/2016: R$ 990,80

Set/2014: R$ 2.850,86

Set/2016: R$ 3.188,80

Set/2014: R$  2.015,33

Set/2016: R$ 2.198,00

Juscelino Camelo Lopes Set/2014: R$ 835,53

Set/2016: R$ 990,80

Set/2014: R$ 2.156,62

Set/2016: R$ 2.569,80

Set/2014: R$ 1.321,09

Set/2016: R$ 1.579,00

ÍTALO GARRITANO,  ao ser ouvido no Ministério Público Federal,

aduziu que, com isso, conseguia isentar-se de, em média, 50% dos encargos trabalhistas

(gastos previdenciários, tributários e outras despesas relativas à projeção das verbas de

natureza salarial inerentes ao direito laboral de seus empregados). 

Os pagamentos  extrafolha  começaram a ser efetuados com auxílio  de

THIAGO  ARAGÃO  e  ADRIANA  ANCELMO em  2014,  quando,  segundo  o

Colaborador, seu restaurante enfrentava grave crise financeira, em razão do aumento de

demandas trabalhistas ajuizadas por ex-empregados. 

THIAGO ARAGÃO, então concunhado de ÍTALO e na qualidade de

advogado do ESCRITÓRIO ANCELMO, sob o  argumento  de  ofertar  uma possível

solução para o crescente aumento de ações trabalhistas que vinham sendo ajuizadas em

face do MANEKINEKO, propôs a ÍTALO GARRITANO que os pagamentos relativos

à folha de salários “B” fossem feitos diretamente pelo ESCRITÓRIO ANCELMO, sob

alegação de que, assim agindo, seria mais fácil dissimular para a Justiça do Trabalho a

origem da fonte pagadora em eventuais Reclamatórias Trabalhistas ajuizadas por ex-

empregado.

Dessa forma, ÍTALO GARRITANO manteve 16 funcionários em erro a

respeito de seus reais direitos, empregando o ardil de realização de pagamentos “por

fora”, com auxílio de THIAGO ARAGÃO e ADRIANA ANCELMO.

THIAGO ARAGÃO,  no período de setembro/2014 a setembro/2016,

compareceu em agência bancária para realizar pessoalmente os pagamentos da “folha

B”  do  restaurante  MANEKINEKO,  por  meio  de  depósitos  efetuados  na  conta  dos

empregados realizados na “boca do caixa”.

Folha 28 de 35

JFRJ
Fls 30

Documento No: 80611261-2-0-3-35-26720 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

A  conduta  de  ÍTALO  GARRITANO,  com  auxílio  de THIAGO

ARAGÃO e ADRIANA ANCELMO, frustrava os direitos garantidos por legislação

trabalhista  dos funcionários do MANEKINEKO, na medida em que a declaração do

valor a menor da remuneração nas CTPS não resultava para os trabalhadores os devidos

efeitos das verbas salariais na projeção para o cômputo do pagamento de férias, 13º

salário, horas extras, FGTS e demais reflexos em verbas trabalhistas. 

Importa observar que o delito do art. 203 do Código Penal exige para a

sua caracterização que a frustração do direito assegurado pela legislação do trabalho

ocorra mediante fraude ou violência.

Na hipótese, a fraude restou evidenciada através do esquema relatado, no

qual  viabilizava-se  o  pagamento  da  “Folha  B”  por  interposta  pessoa  (THIAGO

ARAGÃO) e não diretamente pelo empregador, ÍTALO GARRITANO.

Note-se  que  ÍTALO encontrou  no  esquema  proposto  por  THIAGO

ARAGÃO, e com auxílio efetivo deste, a forma de fraudar tais direitos trabalhistas e se

locupletar  de  valores  indevidamente,  uma  vez  que  auferiu  ganho  indevido  ao  não

realizar os repasses previdenciários, tributários e das demais despesas trabalhistas.

A farta documentação apresentada é robusta o suficiente para comprovar

a tipicidade, autoria e materialidade do crime.  As Notas Fiscais frias de prestação de

serviços  advocatícios,  que  foram  apresentadas  pelo  colaborador7,  assim  como  os

comprovantes  bancários  dos quais constam as transferências  realizadas  em nome de

MANEKINEKO RIO RESTAURANTE LTDA. para ANCELMO ADVOGADOS. Os

documentos  acostados  ao  Anexo  VI  demonstram  que  16  funcionários  do

MANEKINEKO  tiveram  seus  direitos  trabalhistas  violados,  com  pagamentos  de

salários realizados “por fora”, mediante a fraude relatada.

Repise-se que o esquema de emissão de Notas Fiscais frias, que embasou

a  prestação  e  serviços  advocatícios  inexistentes  ao  restaurante  MANEKINEKO,

constituiu  tanto  a  forma  encontrada  para  que  THIAGO  ARAGÃO  e  ADRIANA

7 Anexo II, do PIC1893/2017-62.
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ANCELMO lavassem ativos oriundos de crime (conjunto de fatos 01), como a maneira

que  ÍTALO GARRITANO,  com auxílio  dos  demais  réus, utilizou-se  para  fraudar

direitos trabalhistas de seus funcionários.

Restam, portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva,  as

quais denotam que  ÍTALO GARRITANO, com auxílio de THIAGO ARAGÃO e

ADRIANA ANCELMO, praticou o crime previsto no artigo 203, caput, do CP, por 16

vezes (uma para cada empregado que teve os direitos trabalhistas frustrados), na forma

do artigo 71, do CP.

Ademais,  também  ficou comprovado  que  ÍTALO  GARRITANO

BARROS,  ciente da reprovabilidade e  ilicitude de sua conduta,  omitiu  informações

essenciais  relativas  à  remuneração  de  seus  empregados  nas  respectivas  CTPS,

vulnerando, assim, a confiabilidade em documento destinado a fazer prova perante a

previdência social. 

Desse  modo,  verifica-se  a  subsunção  da  conduta  de  ÍTALO

GARRITANO no crime tipificado no artigo 297, §4º, do CP, por 16 vezes, na forma do

artigo 71, do CP.

IV – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

IV.I -  SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO

Tendo o denunciado  SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS

FILHO: 

1) no período de  18/12/2014 e 13/09/2016,  em conluio com THIAGO

DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA,  ADRIANA DE

LOURDES  ANCELMO  e  com  a  contribuição  de ÍTALO

GARRITANO BARROS,  praticado 16 (dezesseis) atos de lavagem de

dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa,

tendo como propósito  afastar cada vez mais os valores ilícitos de sua
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origem delituosa, mediante a emissão de notas fiscais falsas, está incursa

nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, por 16 vezes.

IV.II - ADRIANA DE LOURDES ANCELMO

Tendo  a  denunciada  ADRIANA  DE  LOURDES  ANCELMO

(ADRIANA ANCELMO): 

1) no período de 18/12/2014 e 13/09/2016, com a anuência e orientação

de  SÉRGIO  CABRAL, em  conluio  com  THIAGO  DE  ARAGÃO

GONÇALVES PEREIRA E SILVA e com a contribuição de ÍTALO

GARRITANO BARROS , praticado 16 (dezesseis) atos de lavagem de

dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa,

tendo como propósito  afastar cada vez mais os valores ilícitos de sua

origem delituosa, mediante a emissão de notas fiscais falsas, está incursa

nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, por 16 vezes; e

2)  no período de setembro de 2014 a setembro de 2016, em concurso

com  ÍTALO  GARRITANO  BARROS,  frustrado,  mediante  fraude,

direito  assegurado  por  legislação  do  trabalho,  dos  empregados  da

sociedade empresária  MANEKINEKO  RIO RESTAURANTE LTDA.,

está incursa no crime tipificado no artigo 203,  caput, do CP, c/c artigo

29, do CP, por 16 vezes, na forma do artigo 71, do CP.

Vale frisar que os conjuntos crimes narrados separadamente constituem

imputações  autônomas  por  terem sido  cometidos  em circunstâncias  distintas  e  com

envolvimento de diferentes pessoas. Nesse diapasão, os diferentes conjuntos de fatos

criminosos foram praticados em concurso material,  devendo as penas dos crimes  do

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 e artigo 203, caput, do CP, serem aplicadas na forma do

artigo 69, do Código Penal (dois conjuntos de crimes praticados em concurso material).
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IV.III - THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA

 

Tendo o denunciado THIAGO  DE  ARAGÃO  GONÇALVES

PEREIRA E SILVA: 

1) no período de 18/12/2014 e 13/09/2016, com a anuência e orientação

de  SÉRGIO  CABRAL e  ADRIANA  ANCELMO,  e  com  a

contribuição  de ÍTALO  GARRITANO  BARROS, praticado  16

(dezesseis)  atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por

intermédio de organização criminosa, tendo como propósito afastar cada

vez mais os valores ilícitos de sua origem delituosa, mediante a emissão

de notas fiscais falsas,  está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei

9.613/98, por 16 vezes;

2) no período de setembro de 2014 a setembro de 2016, em concurso

com  ÍTALO  GARRITANO  BARROS,  frustrado,  mediante  fraude,

direito  assegurado  por  legislação  do  trabalho,  dos  empregados  da

sociedade empresária  MANEKINEKO  RIO RESTAURANTE LTDA.,

está incurso no crime tipificado no artigo 203,  caput, do CP,  c/c artigo

29, do CP, por 16 vezes, na forma do artigo 71, do CP.

Vale frisar que os conjuntos crimes narrados separadamente constituem

imputações  autônomas  por  terem sido  cometidos  em circunstâncias  distintas  e  com

envolvimento de diferentes pessoas. Nesse diapasão, os diferentes conjuntos de fatos

criminosos foram praticados em concurso material,  devendo as penas dos crimes  do

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 e artigo 203, caput, do CP, serem aplicadas na forma do

artigo 69, do Código Penal (dois conjuntos de crimes praticados em concurso material).

IV.IV - ÍTALO GARRITANO BARROS

Tendo ÍTALO GARRITANO BARROS: 
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1) no período de 18/12/2014 e 13/09/2016, com a anuência e orientação

de  SÉRGIO CABRAL, em conluio  com  THIAGO DE ARAGÃO

GONÇALVES  PEREIRA  E  SILVA  e  ADRIANA  ANCELMO,

praticado 16 (dezesseis) atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada

e  por  intermédio  de  organização  criminosa,  tendo  como  propósito

afastar  cada  vez  mais  os  valores  ilícitos  de  sua  origem  delituosa,

mediante a emissão de notas fiscais falsas,  está incursa nas penas do

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, por 16 vezes; e

2) no período de setembro de 2014 a setembro de 2016, na qualidade de

sócio  majoritário  da  sociedade  empresária  MANEKINEKO  RIO

RESTAURANTE  LTDA.,  frustrado,  mediante  fraude,  direito

assegurado por legislação do trabalho,  está incurso no crime tipificado

no artigo 203, caput, do CP, por 16 vezes, na forma do artigo 71, do CP;

e

3)  no período de setembro de 2014 a setembro de 2016, omitido nas

Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de seus empregados

informações relativas ao real valor de suas remunerações, está incurso

no crime tipificado no artigo 297, §4º do CP, por 16 vezes, na forma do

artigo 71, do CP.

Vale frisar que os conjuntos crimes narrados separadamente constituem

imputações  autônomas  por  terem sido  cometidos  em circunstâncias  distintas  e  com

envolvimento de diferentes pessoas. Nesse diapasão, os diferentes conjuntos de fatos

criminosos foram praticados em concurso material,  devendo as penas dos crimes  do

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 e artigo 203, caput, do CP, serem aplicadas na forma do

artigo 69, do Código Penal (dois conjuntos de crimes praticados em concurso material).

As penas dos crimes tipificados no artigo 203, caput, do CP e 297, §4º

do CP devem ser aplicadas na forma do artigo 70, do CP.

Requer que ao final a pena de  ÍTALO GARRITANO BARROS seja

substituída na forma estabelecida em seu acordo de colaboração premiada. 
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V – DO PEDIDO

Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer o recebimento e

processamento  da denúncia,  com a citação  dos  denunciados  para o devido processo

penal  e  oitiva  do  colaborador,  observando-se  o  teor  de  seu  acordo  de  colaboração

premiada, e testemunhas abaixo arroladas. Uma vez confirmadas as imputações, requer

a  condenação  dos  denunciados,  determinando-se  o  valor  de  confisco  e,

cumulativamente, um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração na

forma a seguir: I) SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, no valor de

R$  6.306.000,00;  II)  ADRIANA  DE  LOURDES  ANCELMO,  no  valor  de  R$

6.306.000,00; III) THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA, no

valor  de  R$  6.306.000,00;  IV)  ÍTALO  GARRITANO  BARROS,  no  valor

estabelecido em seu acordo de colaboração premiada.   

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador-Regional da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador-Regional da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

MARISA VAROTTO FERRARI
Procuradora da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República

RAFAEL ANTONIO BARRETO DOS
SANTOS

Procurador da República

FABIANA KEYLLA SCHNEIDER
Procuradora da República

STANLEY VALERIANO DA SILVA
Procurador da República

FELIPE A. BOGADO LEITE
Procurador da República

ALMIR TEUBL SANCHES
Procurador da República
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Colaborador e rol de testemunhas:

1)  Ítalo  Garritano  Barros,  a  ser  ouvido  como  colaborador,  em razão  do  acordo  de

colaboração premiada;

2)  Bianca  da  Silva  Couto,  brasileira, empregada  do  MANEKINEKO  RIO

RESTAURANTE LTDA, solteira, publicitária, CPF nº 080.322.527-03, a ser intimada

na Rua das Laranjeiras, número 36, apto 402, Laranjeiras, Rio de Janeiro.

3)  Wagner  Tiago  de  Souza,  casado,  administrador  de  empresas,  ex-empregado  do

MANEKINEKO RIO RESTAURANTE LTDA, CPF nº 001.191.517-07, a ser intimado

na Rua Dona Chiquinha, número 42, Centro, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

4)  GILSON  RODRIGUES  DE  ARAÚJO,  empregado  do  MANEKINEKO  RIO

RESTAURANTE LTDA, CPF nº 401.047.707-59, a ser intimado na Rua Maurício de

Abreu, nº 362, Casa 2, Neves, São Gonçalo, RJ, CEP: 24425300.
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