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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ª VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP 

 

 

 

 

 

Procedimento Investigatório Criminal nº 15/14 

 

 

 

 

       

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio dos 

Promotores de Justiça do GEDEC – Grupo Especial de Repressão aos Delitos 

Econômicos, com fundamento nos artigos 129, inciso I, da Constituição Federal, e 

24 do Código de Processo Penal, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal 

n° 15/14 deste GEDEC, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em 

razão da prática dos fatos criminosos a seguir descritos, oferecer DENÚNCIA em 

face de: 

 

I. RONILSON BEZERRA RODRIGUES, qualificado a fls. 141; 

II. CASSIANA MANHÃES ALVES, qualificado a fls. 930; 

III. MARCO AURÉLIO GARCIA, qualificado a fls. 885; 

IV. EDUARDO HORLE BARCELLOS, qualificado a fls. 153; 

V. FÁBIO CAMARGO REMESSO, qualificado a fls. 887; 

VI. RODRIGO CAMARGO REMESSO, qualificado a fls. 1062. 
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1 - PREÂMBULO 

 

RONILSON BEZERRA RODRIGUES, CASSIANA MANHÃES 

ALVES, EDUARDO HORLE BARCELLOS, LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE 

MAGALHÃES, CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL, CLARICE 

APARECIDA SILVA DO AMARAL e AMÍLCAR JOSÉ CANÇADO LEMOS foram 

denunciados e estão sendo processados pela prática dos crimes de quadrilha, 

associação criminosa, concussão e lavagem de dinheiro, nos autos da ação penal no 

0068155-17.2014.8.26.0050, em trâmite perante o Juízo da 21ª Vara Criminal do 

Foro Central da Capital de São Paulo/SP1. 

 

Em razão da complexidade dos fatos apurados no Procedimento 

Investigatório Criminal nº 03/13 GEDEC, as imputações foram divididas em uma 

denúncia “principal”, objeto da ação penal supramencionada, e as demais infrações 

penais apuradas serão objeto de denúncias separadas, objetivando a viabilidade e a 

celeridade das ações penais. 

 

Dentre as denúncias separadas, imputou-se a FÁBIO 

CAMARGO REMESSO a prática dos crimes de associação criminosa e concussão, 

este delito em concurso com RONILSON BEZERRA RODRIGUES, CASSIANA 

MANHÃES ALVES, EDUARDO HORLE BARCELLOS, LUÍS ALEXANDRE 

CARDOSO DE MAGALHÃES, CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL 

e CLARICE APARECIDA SILVA DO AMARAL2. 

 

Ofertou-se, ainda, denúncia contra a RONILSON BEZERRA 

RODRIGUES, CASSIANA MANHÃES ALVES e FRANCISCO JOSÉ COMINATO 

                                                 
1
 Cópia integral da denúncia acostada às fls. 09/133. 

2
 Cópia integral da denúncia acostada às fls. 1124/1142 (Processo Criminal nº 0100203-29.2014.8.26.0050). 
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pela prática do crime de lavagem de dinheiro3. 

 

Na presente denúncia criminal, será imputada a prática de 

crimes de lavagem de dinheiro por RONILSON BEZERRA RODRIGUES, 

CASSIANA MANHÃES ALVES, EDUARDO HORLE BARCELLOS, FÁBIO 

CAMARGO REMESSO, MARCO AURÉLIO GARCIA e RODRIGO CAMARGO 

REMESSO. 

 

2 – DOS FATOS CRIMINOSOS 

 

No período entre os anos de 2010 a 2013, RONILSON 

BEZERRA RODRIGUES, CASSIANA MANHÃES ALVES, EDUARDO HORLE 

BARCELLOS, FÁBIO CAMARGO REMESSO, MARCO AURÉLIO GARCIA e 

RODRIGO CAMARGO REMESSO, por diversas vezes, ocultaram e dissimularam a 

natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de 

bens, direito e valores provenientes da prática de infrações penais, especialmente 

crimes contra a Administração Pública e executados por organização criminosa. 

 

Conforme exposto na denúncia “principal”, RONILSON 

BEZERRA RODRIGUES, CASSIANA MANHÃES ALVES4, EDUARDO HORLE 

BARCELLOS e FÁBIO CAMARGO REMESSO associaram-se entre si e com 

CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL, CLARICE APARECIDA SILVA 

DO AMARAL5, LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES e AMÍLCAR JOSÉ 

CANÇADO LEMOS, nos períodos entre o final do ano de 2007 e março de 2010 

(primeira fase da associação criminosa) e o final do ano de 2010 e outubro de 2013 

(segunda fase da associação criminosa), com o fim de cometerem crimes contra a 

                                                 
3
 Cópia integral da denúncia acostada às fls. 1143/1152 (Processo Criminal nº 0001937-70.2015.8.26.0050). 

4
 Cônjuge de RONILSON BEZERRA RODRIGUES na época dos fatos. 

5
 Cônjuge de CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL na época dos fatos. 
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Administração Pública6. 

 

OS auditores fiscais RONILSON BEZERRA, EDUARDO 

BARCELLOS, FÁBIO REMESSO, CARLOS DI LALLO, LUÍS ALEXANDRE 

MAGALHÃES e AMÍLCAR CANÇADO instalaram, no âmbito da Secretaria de 

Finanças do Município de São Paulo/SP, mecanismo de prática reiterada de crimes 

de concussão e corrupção passiva contra construtoras e incorporadoras de imóveis, 

durante a tramitação de procedimentos para obtenção do Certificado de Quitação de 

Impostos sobre Serviços - ISS, documento necessário para expedição do “Habite-

se”. 

 

Referidos auditores fiscais, juntamente com as esposas 

CASSIANA MANHÃES ALVES e CLARICE APARECIDA SILVA DO AMARAL, 

auferiram lucro em cifras milionárias, mediante o recebimento de vantagens 

indevidas de construtoras, acumulando patrimônio expressivo e incompatível com o 

exercício dos cargos públicos. 

 

O auditor fiscal RONILSON BEZERRA liderou essa associação 

criminosa. Prevalecendo-se do cargo de Subsecretário de Finanças de São Paulo, 

garantia a alocação dos demais integrantes da associação criminosa na Divisão do 

Cadastro de Imóveis (DICI-4) e os blindava para que as práticas delitivas não 

fossem descobertas. Titularizava, ainda, poder para determinar o início, a suspensão 

e a interrupção das práticas delitivas. 

 

Acumulada riqueza proveniente dos delitos contra a 

Administração Pública, RONILSON BEZERRA, CASSIANA MANHÃES, EDUARDO 

BARCELLOS e FÁBIO REMESSO, assim como os demais integrantes da 

quadrilha/associação criminosa, passaram a executar manobras de ocultação e 

                                                 
6
 Vide ações penais n

os
 0068155-17.2014.8.26.0050 e 0068155-17.2014.8.26.0050.  
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dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e 

propriedade dos valores provenientes das práticas criminosas. 

 

Para tanto, os denunciados contaram com o auxílio de 

interpostas pessoas (“testas de ferro”), celebraram negócios jurídicos simulados, 

utilizaram de empresas de “fachada” e executaram outras manobras destinadas à 

ocultação e dissimulação dos valores provenientes da prática de infrações penais, 

como será exposto a seguir. 

 

 

2.1 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 

EM NOME DE MARCO AURÉLIO GARCIA  

 

 

Dentre as interpostas pessoas (“testas de ferro”), destacou-se a 

atuação de MARCO AURÉLIO GARCIA na lavagem de dinheiro obtido por 

RONILSON BEZERRA, CASSIANA MANHÃES, EDUARDO BARCELLOS e 

FÁBIO REMESSO mediante a prática de crimes contra a Administração Pública e 

por intermédio de organização criminosa. 

 

O empresário MARCO AURÉLIO, que atuava nos ramos 

empresarial e imobiliário, mantinha relacionamento de amizade e financeiro com os 

auditores fiscais RONILSON BEZERRA, EDUARDO BARCELLOS e FÁBIO 

REMESSO. 

 

No âmbito desse relacionamento, MARCO AURÉLIO foi o 

responsável pela locação7 das salas comerciais de nos 1207 a 1211, no Largo da 

Misericórdia, nº 23, 12º andar, Centro, São Paulo/SP, as quais foram “cedidas” para 

                                                 
7
 Vide contrato de locação de fls. 182/192. 
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RONILSON BEZERRA, líder da associação criminosa. 

 

Este local foi utilizado para sediar reuniões diárias da associação 

criminosa, conhecido, dentre seus integrantes, como “ninho”8. Durante o 

cumprimento de mandado de busca e apreensão neste local, um cofre foi 

apreendido e, dentro dele, R$ 88.0000,00 (oitenta e oito mil reais) em espécie, cuja 

origem RONILSON BEZERRA não soube esclarecer. 

 

Nestas salas comerciais, também estavam registradas as sedes 

das empresas Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., da qual RONILSON 

BEZERRA9 e CASSIANA MANHÃES eram sócios, e LZG Consulting Consultoria e 

Gestão Empresarial Ltda.10, da qual MARCO AURÉLIO GARCIA era sócio, ambas 

utilizadas para lavagem de dinheiro. 

 

No âmbito desta estreita relação com os integrantes da 

associação criminosa, MARCO AURÉLIO auxiliou RONILSON BEZERRA, 

CASSIANA MANHÃES, EDUARDO BARCELLOS e FÁBIO REMESSO a ocultarem 

e dissimularem a origem e localização de valores provenientes das práticas 

criminosa por intermédio da aquisição de apartamentos no Condomínio Bela Cintra, 

situado à Rua Bela Cintra, nº 201, bairro Bela Vista, São Paulo/SP. 

 

MARCO AURÉLIO adquiriu 03 (três) unidades, de nos 73-B11, 

74-B12 e 81-C13, no referido empreendimento imobiliário construído pela Even 

                                                 
8
 Vide relatórios de interceptação telefônica e de interceptação ambiental (procedimentos cautelares nº 0054218-

71.2013.8.26.0050 e 0061586-34.2013.8.26.0050, respectivamente). 
9
  Por alteração no contrato social desta pessoa jurídica, realizada no dia 22 de junho de 2012, RONILSON 

BEZERRA RODRIGUES retirou-se da sociedade e sua filha Manuela Manhães Alves Rodrigues foi admitida 

em seu lugar (ficha de cadastral acostada às fls. 1153/1154). 
10

 Ficha cadastral acostada às fls. 1155/1156. 
11

 Instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma de fls. 378/420. 
12

 Instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma de fls. 425/465. 
13

 Instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma de fls. 469/438. 
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Construtora e Incorporadora S/A14, em negócios realizados no dia 30 de junho de 

2010. 

 

Posteriormente, MARCO AURÉLIO celebrou três instrumentos 

particulares de compra e venda não registrados (“contratos de gaveta”), todos 

datados de 26 de junho de 2012, com os auditores fiscais RONILSON BEZERRA, 

EDUARDO BARCELLOS e FÁBIO REMESSO15, constando a alienação de uma 

unidade imobiliária para cada um destes. 

 

Por intermédio desses contratos, MARCO AURÉLIO repassou a 

unidade 73-B para RONILSON BEZERRA16, a unidade 74-A para EDUARDO 

BARCELLOS17 e a unidade 81-C para FÁBIO REMESSO18, sem formalizar a 

transmissão da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis. 

 

Dessa forma, os funcionários públicos RONILSON BEZERRA, 

EDUARDO BARCELLOS e FÁBIO REMESSO ocultaram e dissimularam a 

natureza, origem, localização de valores provenientes da prática de crimes, 

convertendo-os em bens imóveis, em negócios com aparência de licitude. 

 

                                                 
14

 Acrescente-se que MARCO AURÉLIO GARCIA também adquiriu outras duas unidades imobiliárias no 

referido empreendimento, de n
os

 83-C e 74-B, transmitidas, posteriormente, para Caroline Zangerolami Garcia e 

Stephanie Zangerolami Garcia (vide documentos de fls. 513/552, 553/555, 425/465 e 466/468). Em razão disso, 

o Ministério Público de São Paulo não requereu o sequestro desses imóveis (vide fls. 1372/1375 do 

procedimento cautelar nº 0093408-41.2013.8.26.0050 – DIPO 4 – SEÇÃO 4. 2. 3.). 
15

 A pretexto de colaborar com as investigações, num primeiro momento, MARCO AURÉLIO GARCIA 

informou que havia alienado 03 (três) unidades para RONILSON BEZERRA (vide petição de fls. 560/575). 

Em contradição, juntou instrumentos particulares de compra e venda por intermédio dos quais alienou aas 

unidades 73-B, 74-A e 81-C para, respectivamente, RONILSON BEZERRA, EDUARDO BARCELLOS E 

FÁBIO REMESSO (vide petição e documentos de fls. 174/181 e fls. 314/319). No que se refere à unidade 

adquirida por FÁBIO REMESSO, constou do contrato de compra e venda que seu objeto seria a unidade 81-A, 

no entanto as informações demonstram que pode ter ocorrido um erro material, pois MARCO AURÉLIO 

adquiriu a unidade de nº 81-C, motivo pelo qual foi concedida medida cautelar para sequestro deste (processo 

cautelar nº 0093408-41.2013.8.26.0050). 
16

 Instrumento particular de compra e venda fls. 314/315. 
17

 Instrumento particular de compra e venda fls. 318/319. 
18

 Instrumento particular de compra e venda fls. 316/317 (erro material – vide nota de rodapé nº 15). 
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Para tanto, utilizaram-se da atuação de MARCO AURÉLIO, que 

figurou como adquirente das unidades imobiliárias, na qualidade de interposta 

pessoa (“testa de ferro”), ciente que as manobras se destinavam a ocultar e a 

dissimular valores provenientes da prática de crimes19. 

 

Com estas manobras de lavagem de dinheiro, os auditores 

fiscais RONILSON BEZERRA, EDUARDO BARCELLOS e FÁBIO REMESSO, além 

de conferirem aparência de licitude ao dinheiro empregado nos negócios jurídicos, 

ocultaram o crescimento patrimonial incompatível com os vencimentos das 

autoridades de controle estatal. 

 

CASSIANA MANHÃES, por sua vez, concorreu para esse crime 

de lavagem de dinheiro executado materialmente por seu cônjuge RONILSON 

BEZERRA.  

 

Integrante da associação criminosa e destinatária de parcela das 

vantagens indevidas, CASSIANA MANHÃES prestava apoio material e moral para 

que RONILSON BEZERRA ocultasse a origem dos valores provenientes dos crimes 

contra a Administração Pública. Beneficiava-se, ainda, da divisão do patrimônio 

adquirido por seu cônjuge, em manobras de lavagem de dinheiro, ciente que se 

tratavam de manobras destinadas a ocultar a origem de valores provenientes da 

prática de crimes contra a Administração Pública. 

 

 

 

 

                                                 
19

 Observe-se que decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 3ª Vara de Itajaí/SC, nos autos do Processo 

Trabalhista nº 05975-2012.5.12.004, arrestou as unidades imobiliárias registradas em nome de MARCO 

AURÉLIO GARCIA, o que somente foi possível em razão das propriedades não terem sido transmitidas para  

RONILSON BEZERRA RODRIGUES, EDUARDO HORLE BARCELLOS e FÁBIO CAMARGO 

REMESSO. 
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2.2 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO MEDIANTE NEGÓCIOS SIMULADOS COM 

EMPRESAS LIGADAS A MARCO AURÉLIO GARCIA 

 

 

Na sequência das manobras de lavagem de dinheiro, 

RONILSON BEZERRA criou sistema de lavagem de dinheiro com a utilização da 

“empresa de fachada” Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., da qual sua 

esposa CASSIANA MANHÃES era sócia administradora. 

 

Neste sistema de lavagem de dinheiro, RONILSON BEZERRA 

contou com a atuação, livre e consciente, de sua esposa CASSIANA MANHÃES, do 

empresário MARCO AURÉLIO GARCIA e do contador RODRIGO CAMARGO 

REMESSO20, e funcionava da seguinte forma: 

 

Inicialmente, RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, 

valendo-se dos serviços do contador RODRIGO CAMARGO REMESSO, 

constituíram a empresa Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda. para, em nome 

desta, emitir notas fiscais “frias”, lastreadas em serviços nunca prestados. 

 

Feito isto, RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES 

passaram a simular a prestação de serviços de “consultoria e assessoria econômica 

ou financeira” por intermédio da Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., 

seguidos da expedição das notas fiscais “frias” pelo contador RODRIGO CAMARGO 

REMESSO, para realização de negócios jurídicos fraudulentos com empresários.  

 

RONILSON BEZERRA e RODRIGO REMESSO forneciam 

                                                 
20

 RODRIGO CAMARGO REMESSO celebrou termo de colaboração premiada com o Ministério Público do 

Estado de São Paulo, que resultou no detalhamento desse sistema de lavagem de dinheiro e fornecimento de 

provas, corroborados com as demais diligências realizadas. 
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essas notas fiscais e valores de origem criminosa a empresários, recebendo, em 

contrapartida, depósitos de cheques em valores equivalentes na conta bancária da 

Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., sob aparência de pagamento dos 

serviços simulados. 

 

Ilustrando, RONILSON BEZERRA, CASSIANA MANHÃES e 

RODRIGO REMESSO executavam esse sistema de lavagem de dinheiro da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

Recebidos os valores na conta bancária da Pedra Branca 

Assessoria e Consultoria Ltda., com a origem criminosa dissimulada, RONILSON 

BEZERRA e CASSIANA MANHÃES realizavam transferências para suas contas 

bancárias, na forma de distribuição de lucros, sob aparência de negócio jurídico 
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lícito. 

 

Operando esse sistema de lavagem de dinheiro, RONILSON 

BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, valendo-se dos serviços do contador 

RODRIGO REMESSO, passaram a emitir notas fiscais “frias”, lastreadas em 

serviços nunca prestados, para empresas ligadas a MARCO AURÉLIO GARCIA, 

seguidas de depósitos nas contas bancárias da Pedra Branca Assessoria e 

Consultoria Ltda.. 

 

MARCO AURÉLIO e RONILSON BEZERRA realizaram 

sucessivas operações financeiras entre si e com empresas que mantinham 

relacionamento, objetivando ocultar a origem ilícita de valores provenientes da 

prática de crimes contra a Administração Pública. 

 

Nestas operações, RONILSON BEZERRA transferiu valores 

(mediante aquisição de bens móveis, transferência bancárias, fornecimento de 

dinheiro em espécie, dentre outros negócios) para MARCO AURÉLIO, que, por sua 

vez, intermediou transferências de créditos com a origem criminosa dissimulada para 

conta bancária da Pedra Branca Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda.. 

 

Dois manuscritos foram apreendidos na residência de 

RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, contendo informações sobre 

algumas operações financeiras realizadas com MARCO AURÉLIO.  

 

Manuscrito entitulado “Créditos Ronílson”21 revelou 

movimentação de, aproximadamente, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) entre 

RONILSON BEZERRA e MARCO AURÉLIO, dentro do sistema de créditos/débitos 

                                                 
21

 Vide fls. 665/667 (relatório de inteligência) e 777/786 (documentos). 
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para ocultação da origem criminosa de valores obtidos por aquele22.  

 

Outro manuscrito apreendido na mesma ocasião, arrolou outras 

03 (três) operações financeiras, no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), referentes a remessas de dinheiro de RONILSON BEZERRA 

para empresas ligadas a MARCO AURÉLIO. 

 

Dentre as operações mencionadas neste documento, constou 

anotação referente a um depósito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais) em favor da empresa “Golden Distribuidora”. 

 

Segundo dados da quebra de sigilo bancário23, RONILSON 

BEZERRA realizou 02 (duas) transferências eletrônicas para conta bancária da 

Golden Distribuidora Ltda.: a mencionada no manuscrito, na quantia de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no dia 28 de junho de 2012; e outra, na quantia 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no dia 20 de julho de 201224. 

 

Bloqueadas judicialmente suas contas bancárias25, a Golden 

Distribuidora Ltda. esclareceu que RONILSON BEZERRA efetuou esses depósitos 

para pagar a aquisição do veículo Mercedes Benz S500, ano 2006, placas DSM-

1112, pela empresa LZG Consulting Consultoria e Gestão Empresarial Ltda., da qual 

                                                 
22

 A testemunha M (protegida nos termos do Provimento nº 32/00 CGJ/TJSP), em depoimento de fls. 162/173, 

confirmou que MARCO AURÉLIO devia R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para RONILSON 

BEZERRA.  
23

 Deferido judicialmente nos autos do procedimento cautelar nº 0093408-41.2013.8.26.0050 - DIPO 4 – 

SEÇÃO 4. 2. 3. 
24

 Esses depósitos partiram da conta nº 130054, agência 7054, do Banco Itaú-Unibanco, de titularidade de 

RONILSON BEZERRA (vide relatório de fls. 904/909), para a conta nº 542989, agência 1012, do Banco Itaú-

Unibanco, de titularidade da Golden Distribuidora Ltda. Os documentos “Solicitação de Emissão de TEF – 

Transferência Eletrônica de Fundos” referentes a estas duas operações foram apreendidos na residência de 

RONILSON BEZERRA por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão (cópias às fls. 778 e 

781). 
25

 Nos autos do Procedimento Cautelar nº 0093408-41.2013.8.26.0050 – DIPO 4 – SEÇÃO 4. 2. 3. 
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MARCO AURÉLIO era sócio26. 

 

Veículo que, após decisão de busca e apreensão, foi entregue 

por MARCO AURÉLIO à autoridade policial, a demonstrar que era o usuário efetivo 

desse bem que, na verdade, foi pago por RONILSON BEZERRA. 

 

Em continuidade à entrega de valores, RONILSON BEZERRA 

efetuou 02 (dois) depósitos na conta bancária da empresa LZG Consulting 

Consultoria e Gestão Empresarial Ltda., da qual MARCO AURÉLIO era sócio, sendo 

um, datado de 06 de julho de 2012, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil 

reais) e outro, datado de 13 de julho de 2012, no valor de R$ 80.000,0027. 

  

Esse primeiro depósito, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e 

cinco mil reais), também foi mencionado no documento apreendido na residência de 

RONILSON BEZERRA, referentes a transações bancárias com MARCO AURÉLIO. 

  

Além dessa transação bancária, RONILSON BEZERRA também 

depositou a quantia de R$ 96.864,64 (noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos) na conta bancária da empresa 

Distribuidora Zangirolami Ltda.28, cujos sócios Eurides Zangirolami, Ivo Zangirolami, 

Sylvia Zangilorami e Wilson Zangirolami são parentes da esposa de MARCO 

AURÉLIO GARCIA, Zilá Terezinha Zangilorami Garcia29. 

                                                 
26

 Vide petição de fls. 2087/2091 do Procedimento Cautelar nº 0093408-41.2013.8.26.0050 – DIPO 4 – Seção 

4.2.3. 
27

 Esses depósitos partiram da conta nº 130054, ag. 7054, do Banco Itaú-Unibanco, de titularidade de 

RONILSON BEZERRA (vide relatório de fls. 904/909). Os documentos “Solicitação de Emissão de TEF – 

Transferência Eletrônica de Fundos” referentes a estas duas operações foram apreendidos na residência de 

RONILSON BEZERRA por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão (cópias às fls. 779 e 

780). 
28

 Esses depósitos partiram da conta nº 130054, agência nº 7054, do Banco Itaú-Unibanco, de titularidade de 

RONILSON BEZERRA para a conta nº 30002433, agência nº 324, da Caixa Econômica Federal, de 

titularidade da Distribuidora Zangirolami Ltda. (vide relatório de fls. 904/909). 
29

 Vide ficha cadastral da JUCESP de fls. 918/920. 
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Na sequência da entrega de valores, também constou do 

documento apreendido que RONILSON BEZERRA depositou a quantia de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), na conta bancária da Pirineus S/A, da qual MARCO 

AURÉLIO era diretor presidente30. 

 

No retorno dos valores do sistema de lavagem de dinheiro, o 

documento “Créditos Ronílson” e as quebras de sigilo bancário demonstraram 

depósitos de valores realizados por empresas ligadas a MARCO AURÉLIO em favor 

da “empresa de fachada” Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., da qual 

RONILSON BEZERRA e sua esposa CASSIANA MANHÃES eram sócios, já com a 

origem criminosa dissimulada. 

 

Operações estas lastreadas em notas fiscais “frias” expedidas 

pelo contador RODRIGO REMESSO, por ordem de RONILSON BEZERRA, com 

fundamento na simulação de serviços prestados pela Pedra Branca Assessoria e 

Consultoria Ltda., administrada por CASSIANA MANHÃES, para empresas ligadas 

a MARCO AURÉLIO GARCIA. 

 

No supramencionado manuscrito entitulado “Créditos 

Ronílson”31, apreendido na residência de RONILSON BEZERRA e CASSIANA 

MANHÃES, mencionou-se 03 (três) depósitos na quantia de R$ 84.465,00 (oitenta e 

quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), com valor total de R$ 253.395,00 

(duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais), efetuados por 

MARCO AURÉLIO em favor da “empresa de fachada” Pedra Branca Assessoria e 

Consultoria Ltda., fundados em notas fiscais em nome desta. 

 

                                                 
30

 Vide ficha cadastral de fls. 1202/1203. 
31

 Vide fls. 665/667 (relatório de inteligência) e 777/786 (documentos). 
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Cruzamento dessas informações com os dados da quebra de 

sigilo bancário da Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda. confirmaram que 

empresas ligadas a MARCO AURÉLIO realizaram referidas transferências 

bancárias, exatamente nos valores mencionados no manuscrito, em favor da Pedra 

Branca Assessoria e Consultoria Ltda.. 

 

RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, valendo-se 

dos serviços de RODRIGO REMESSO, expediram 04 (quatro) notas fiscais “frias” da 

Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda. em favor da Comercial de Alimentos 

Poffo Ltda., cada qual no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

 

MARCO AURÉLIO era sócio da empresa Comercial de 

Alimentos Poffo Ltda., sediada em Itajaí-SC, após ter adquirido suas quotas sociais, 

assumindo a responsabilidade por todo o passivo desta32. 

 

As notas fiscais “frias” expedidas foram as seguintes33:  

 

TOMADOR DO SERVIÇO SIMULADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS POFFO LTDA. 

Nota Fiscal Emissão da Nota Fiscal Valor Impostos Retidos - IR Impostos Retidos - CSLL Valor Líquido 

33 31/01/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

37 15/02/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

48 18/04/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

52 19/06/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

Total R$ 360.000,00 R$ 5.400,00 R$ 16.740,00 R$ 337.860,00 

 

                                                 
32

 Vide decisões proferidas nos autos da ação de execução nº 033.12.020668-7 pelo Juízo da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Itajaí/SP (cópia acostada às fls. 1183/1185) e da ação trabalhista nº 05975-2012.5.12.0047 pelo 

Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC (cópia acostada às fls. 572). 
33

 Cópias das notas fiscais acostadas às fls. 1245, 1249, 1260, 1265. 
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Em relação à nota fiscal nº 52, RONILSON BEZERRA 

determinou a expedição ao contador RODRIGO REMESSO. Feito isto, RODRIGO 

REMESSO (contabilremesso@superig.com.br) enviou e-mail, com referida nota 

fiscal anexa, para RONILSON BEZERRA (ronibr@terra.com.br) e MARCO 

AURÉLIO (lelogarcia@pirineussa.com.br), no dia 19 de junho de 201234. 

 

A nota fiscal nº 37 também foi expedida e enviada, via e-mail, 

por RODRIGO REMESSO (contabilremesso@superig.com.br) para RONILSON 

BEZERRA (ronibr@terra.com.br), no dia 17 de fevereiro de 201235. 

 

Com fundamento nestas notas fiscais “frias”, a empresa 

Comercial de Alimentos Poffo Ltda. efetuou 02 (duas) transferências eletrônicas36 

para conta bancária da Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda.37, ambas na 

quantia de R$ 84.465,00 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco 

reais), nos dias 06 de fevereiro de 2012 e 26 de março de 201238. 

 

Também efetuaram 02 (dois) depósitos na conta bancária da 

Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., ambos no valor de R$ 42.232,50 

(quarenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), nos dias 

31 de maio de 2012 e 06 de junho de 201239. 

 

                                                 
34

 Vide e-mail acostado às fls. 1280 (fornecido pelo denunciado RODRIGO REMESSO com base no termo de 

colaboração premiada). 
35

 Vide e-mail acostado às fls. 1283 (fornecido pelo denunciado RODRIGO REMESSO com base no termo de 

colaboração premiada). 
36

 Referentes aos pagamentos das notas fiscais n
os

 33 e 37, conforme documento de fls. 1288/1290. 
37

 Esses depósitos partiram da conta bancária nº 110965, agência nº 67, do Banco do Safra S.A., de titularidade  

da Comercial de Alimentos Poffo Ltda., para a conta bancária nº 166006, agência nº 4305, do Banco do Brasil, 

de titularidade da Branca Assessoria e Consultoria Ltda.. 
38

 O comprovante de depósito dessa transação bancária foi apreendido na residência de RONILSON 

BEZERRA (vide fls. 668 e 786). 
39

 Referentes ao pagamento da nota fiscal nº 48, conforme documento de fls. 1288/1290. 
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Na sequência das operações de lavagem de dinheiro, 

RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, valendo-se dos serviços de 

RODRIGO REMESSO, expediram 04 (quatro) notas fiscais “frias”, cada qual no valor 

total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), da Pedra Branca Assessoria e Consultoria 

Ltda. em face da empresa Transportes Dalçoquio Ltda., empresa ligada a MARCO 

AURÉLIO. 

 

A empresa Transportes Dalçoquio Ltda. tinha sede registrada 

em Itajaí-SC40, o que, diante anotações do manuscrito “Créditos Ronílson”, 

localização regional, coincidência de valores com as demais transações, troca de e-

mails e apreensão dos comprovantes de depósito, revelaram ligação com MARCO 

AURÉLIO. 

 

As notas fiscais “frias” expedidas foram as seguintes41:  

 

 

TOMADOR DO SERVIÇO SIMULADO: TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. 

Nota Fiscal Emissão da Nota Fiscal Valor Impostos Retidos - IR Impostos Retidos - CSLL Valor Líquido 

34 06/02/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

39 05/03/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

47 18/04/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

51 19/06/2012 R$ 90.000,00 R$ 1.350,00 R$ 4.185,00 R$ 84.465,00 

Total R$ 360.000,00 R$ 5.400,00 R$ 16.740,00 R$ 337.860,00 

 

 

No mesmo e-mail supramencionado, datado de 19 de junho de 

                                                 
40

 Vide ficha cadastral acostada às fls. 915/916. 
41

 Vide cópias das notas fiscais acostadas às fls.1246, 1251, 1259, 1264. 



 

 

Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos 

                      Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 230 - CEP: 01007-904 - Centro 

Tel: (11) 3119-7117 - gedec@mp.sp.gov.br 
 

 

18 

 

2012, RODRIGO REMESSO (contabilremesso@superig.com.br) também enviou a 

nota fiscal nº 51 para RONILSON BEZERRA (ronibr@terra.com.br) e MARCO 

AURÉLIO (lelogarcia@pirineussa.com.br) 42. 

 

Com fundamento nestas notas fiscais “frias”, a empresa 

Transportes Dalçoquio Ltda.43 realizou 01 (uma) transferência “on line” para conta 

bancária da Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., no valor de R$ 84.465,00 

(oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), no dia 14 de fevereiro 

de 201244. 

 

Além disso, representantes da empresa Transportes Dalçoquio 

Ltda. emitiram 06 (seis) cheques a favor da empresa LZG Consulting Consultoria e 

Gestão Empresarial Ltda., da qual MARCO AURÉLIO era sócio, no valor total de R$ 

140.139,87 (cento e quarenta mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e sete 

centavos), no período de 17 de agosto de 2012 a 27 de setembro de 201245. 

 

Ato contínuo, MARCO AURÉLIO endossou esses cheques em 

favor da Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., empresa do casal 

RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, depositando-os na conta bancária 

desta, como contrapartida às notas fiscais emitidas com base nos serviços nunca 

prestados46. 

 

Comprovante de depósito de um cheque, preenchido no valor de 

                                                 
42

 Vide e-mail acostado às fls. 1280 (fornecido pelo denunciado RODRIGO REMESSO com base no termo de 

colaboração premiada). 
43

 Esse depósito partiu da conta bancária nº 4040627, agência nº 3420, do Banco do Brasil, de titularidade 

Transportes Dalçoquio Ltda., para a conta bancária nº 166006, agência nº 4305, do Banco do Brasil, de 

titularidade da Branca Assessoria e Consultoria Ltda.. 
44

 Pagamento referente à nota fiscal nº 34, conforme documento de fls. 1288/1290. 
45

 Esses cheques fossa emitidos da conta bancária nº 53295-9, agência nº 0292, do Itaú Unibanco S.A., de 

titularidade Transportes Dalcoquio Ltda., e depositados na conta bancária nº 166006, agência nº 4305, do Banco 

do Brasil, de titularidade da Branca Assessoria e Consultoria Ltda.. 
46

 Vide microfilmagem dos cheques acostadas às fls. 1177/1182 
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R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), emitido pela empresa Transportes Dalçoquio 

Ltda. foi apreendido na residência de RONILSON BEZERRA e CASSIANA 

MANHÃES, com a anotação “Cheques Lelo”, referindo-se a MARCO AURÉLIO. 

 

Além disso, RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES 

receberam outros 02 (dois) depósitos na conta bancária da Pedra Branca Assessoria 

e Consultoria Ltda., com fundamento nas notas “frias” expedidas em face da 

Transportes Dalçoquio Ltda.47, sendo eles: 01 (um) no valor de R$ 762,50 e 01 (um) 

no valor de R$ 83.702,63 (oitenta e três mil, setecentos e dois mil reais e sessenta e 

três centavos). 

Ainda como contrapartida dessas notas fiscais “frias”, 

RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES receberam, na conta bancária da 

Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., o depósito de 28 (vinte e oito) cheques 

e 01 (um) depósito online, no valor total de R$ 84.465,13 (oitenta e quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e treze reais), todos efetuados no dia 14 de 

maio de 2012. 

 

Cheques que, diante da proximidade do valor total com os 

valores líquidos das notas expedidas, depósitos de todos no mesmo dia e da 

menção desses valores no manuscrito entitulado “Créditos Ronílson”48, evidenciou-

se que se trataram do pagamento das notas fiscais emitidas por RODRIGO 

REMESSO, por ordem de RONILSON BEZERRA, a partir da Pedra Branca 

Assessoria e Consultoria Ltda., administrada por CASSIANA MANHÃES, pela 

simulação de serviço às supramencionadas empresas ligadas a MARCO AURÉLIO. 

 

Ilustrando, as operações de lavagem de dinheiro realizadas por 

RONILSON BEZERRA, CASSIANA MANHÃES, RODRIGO REMESSO, e MARCO 

                                                 
47

 Pagamentos referentes anota fiscal nº 47, conforme documento de fls. 1288/1290. 
48

 Vide fls. 665/667 (relatório de inteligência) e 777/786 (documentos). 
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AURÉLIO foram as seguintes: 

 

 

 

 

 

Por intermédio dessas operações financeiras, RONILSON 

BEZERRA, CASSIANA MANHÃES, RODRIGO REMESSO e MARCO AURÉLIO 

visaram ocultar e dissimular a origem dos valores provenientes da prática de crimes 

contra a Administração Pública. Manobras lastreadas em notas fiscais emitidas com 

fundamento em serviços nunca prestados e utilização de “empresas de fachada”. 

Tudo controlado em manuscritos trocados entre RONILSON BEZERRA e MARCO 

AURÉLIO. 
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2.3 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO MEDIANTE NEGÓCIOS SIMULADOS COM A 

EMPRESA KROMINOX AÇOS E METAIS LTDA. 

 

Ainda operando o sistema de lavagem de dinheiro acima 

exposto, RONILSON BEZERRA solicitou que o contador RODRIGO REMESSO 

indicasse empresas que estivessem dispostas a receber notas fiscais “frias” e 

dinheiro de origem criminosa, no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

ao mês49. 

 

Novamente, o objetivo de RONILSON BEZERRA era dissimular 

a origem criminosa de valores provenientes de crimes contra a Administração 

Pública. Simulava-se a prestação de serviços para terceiros, com a consequente 

emissão de notas fiscais “frias”. Documentos que, posteriormente, justificariam 

depósitos de valores com a origem criminosa dissimulada na conta bancária da 

Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., administrada por CASSIANA 

MANHÃES. 

 

Neste contexto, por volta do mês de novembro de 2010, o 

contador RODRIGO REMESSO aproximou-se de representantes da empresa 

Krominox Aços e Metais Ltda., com vistas a implementar esse sistema de lavagem 

de dinheiro. 

 

Seguindo as instruções de RONILSON BEZERRA, o contador 

RODRIGO REMESSO propôs o fornecimento das notas fiscais falsas e dinheiro em 

espécie a Krominox Aços e Metais Ltda., mediante o recebimento, em contrapartida, 

de cheques preenchidos no valor líquido da operação financeira. 

 

Os denunciados RONILSON BEZERRA e RODRIGO 

                                                 
49

 Vide declarações do denunciado colaborador RODRIGO REMESSO às fls. 1062/1064. 
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REMESSO atraíram os empresários ao sistema de lavagem de dinheiro com a oferta 

das notas fiscais, que, posteriormente, poderiam ser utilizadas para a sonegação 

fiscal. Responsabilizaram-se, ainda, pelo pagamento de todos os impostos 

envolvidos na operação criminosa. Como forma de retribuição aos serviços 

criminosos prestados, o contador retinha 2% (dois por cento) do valor total da 

operação. 

 

Essa proposta foi aceita. 

 

RODRIGO REMESSO e o representante da Krominox Aços e 

Metais Ltda. combinaram que, em contato prévio, estabeleceriam o valor de cada 

operação financeira para expedição da nota fiscal falsificada em nome da “empresa 

de fachada” Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., da qual RONILSON 

BEZERRA e CASSIANA MANHÃES eram sócios, a última com a função de 

administradora. 

 

Esses valores eram repassados por RONILSON BEZERRA para 

seu contador RODRIGO REMESSO, na forma de dinheiro em espécie, provenientes 

de crimes contra a Administração Pública. 

 

Ato contínuo, RODRIGO REMESSO comparecia à sede da 

Krominox Aços e Metais Ltda. para entrega da nota fiscal “fria” e do malote contendo 

dinheiro em espécie no valor da operação. Recebia, na mesma ocasião, o cheque 

emitido pela Krominox Aços e Metais Ltda. em favor da Pedra Branca Assessoria e 

Consultoria Ltda.. 

 

Como acima mencionado, RONILSON BEZERRA e RODRIGO 

REMESSO responsabilizavam-se pelo pagamento de todos os impostos incidentes 

na operação financeira, motivo pelo qual, no preenchimento do cheque, a Krominox 
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Aços e Metais Ltda. descontava os valores referentes ao Imposto de Renda e às 

contribuições sociais PIS/COFINS/CSLL retidos. 

 

Ilustrando, RONILSON BEZERRA, CASSIANA MANHÃES e 

RODRIGO REMESSO operaram esse sistema de lavagem de dinheiro da seguinte 

forma: 

 

 

 

Essas operações financeiras que, na verdade, se tratavam de 

manobras para dissimulação da origem criminosa do dinheiro obtido por RONILSON 

BEZERRA e CASSIANA MANHÃES repetiram-se por 24 (vinte e quatro) vezes no 

período compreendido entre o final do ano de 2010 e maio de 2012. 

 

As notas fiscais “frias”, datas e valores empregados em cada 
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operação de lavagem de dinheiro foram as seguintes50: 

 

TOMADOR DO SERVIÇO SIMULADO: KROMINOX AÇOS E METAIS LTDA. 

Nota 
Fiscal 

Emissão 
da Nota 
Fiscal 

Valor da 
operação 
financeira 

Impostos 
Retidos - IR 

Impostos 
Retidos CSLL 

Valor do  
Cheque 

Valor Recebido 
em Espécie 

Comissão  
2% 

1 10/11/2010 R$    82.000,00 R$ 1.230,00 R$       3.813,00 R$       76.957,00 R$      80.360,00 R$ 1.640,00 

2 14/12/2010 R$  101.000,00 R$ 1.515,00 R$       4.696,50 R$       94.788,50 R$      98.980,00 R$ 2.020,00 

3 12/01/2011 R$    82.000,00 R$ 1.230,00 R$       3.813,00 R$       76.957,00 R$      80.360,00 R$ 1.640,00 

5 15/02/2011 R$    83.000,00 R$ 1.245,00 R$       3.859,50 R$       77.895,50 R$      81.340,00 R$ 1.660,00 

7 10/03/2011 R$    92.000,00 R$ 1.380,00 R$       4.278,00 R$       86.342,00 R$      90.160,00 R$ 1.840,00 

9 09/04/2011 R$    93.000,00 R$ 1.395,00 R$       4.324,50 R$       87.280,50 R$      91.140,00 R$ 1.860,00 

11 13/05/2011 R$    95.000,00 R$ 1.425,00 R$       4.417,50 R$       89.157,50 R$      93.100,00 R$ 1.900,00 

13 06/06/2011 R$  109.000,00 R$ 1.635,00 R$       5.068,50 R$     102.296,50 R$    106.820,00 R$ 2.180,00 

15 14/07/2011 R$  125.000,00 R$ 1.875,00 R$       5.812,50 R$     117.312,50 R$    122.500,00 R$ 2.500,00 

17 26/07/2011 R$    60.000,00 R$    900,00 R$       2.790,00 R$       56.310,00 R$      58.800,00 R$ 1.200,00 

18 10/08/2011 R$  125.000,00 R$ 1.875,00 R$       5.812,50 R$     117.312,50 R$    122.500,00 R$ 2.500,00 

21 08/09/2011 R$  125.000,00 R$ 1.875,00 R$       5.812,50 R$     117.312,50 R$    122.500,00 R$ 2.500,00 

24 07/10/2011 R$  150.000,00 R$ 2.250,00 R$       6.975,00 R$     140.775,00 R$    147.000,00 R$ 3.000,00 

26 08/11/2011 R$  150.000,00 R$ 2.250,00 R$       6.975,00 R$     140.775,00 R$    147.000,00 R$ 3.000,00 

28 13/12/2011 R$  180.000,00 R$ 2.700,00 R$       8.370,00 R$     168.930,00 R$    176.400,00 R$ 3.600,00 

30 16/01/2012 R$    88.000,00 R$ 1.320,00 R$       4.092,00 R$       82.588,00 R$      86.240,00 R$ 1.760,00 

31 16/01/2012 R$    92.000,00 R$ 1.380,00 R$       4.278,00 R$       86.342,00 R$      90.160,00 R$ 1.840,00 

35 13/02/2012 R$    80.000,00 R$ 1.200,00 R$       3.720,00 R$       75.080,00 R$      78.400,00 R$ 1.600,00 

36 13/02/2012 R$    70.000,00 R$ 1.250,00 R$       3.255,00 R$       65.695,00 R$      68.600,00 R$ 1.400,00 

40 16/03/2012 R$    90.000,00 R$ 1.350,00 R$       4.185,00 R$       84.465,00 R$      88.200,00 R$ 1.800,00 

41 16/03/2012 R$    90.000,00 R$ 1.350,00 R$       4.815,00 R$       84.465,00 R$      88.200,00 R$ 1.800,00 

43 13/04/2012 R$    60.000,00 R$    900,00 R$       2.790,00 Um cheque de 
R$ 112.620,00 

R$      58.800,00 R$ 1.200,00 

44 13/04/2012 R$    60.000,00 R$    900,00 R$       2.790,00 R$      58.800,00 R$ 1.200,00 

49 18/05/2012 R$    90.000,00 R$ 1.350,00 R$       4.185,00 

Dois cheques de 
R$ 42.232,50 
(valor total de 
R$84.465,00) 

R$      88.200,00 R$ 1.800,00 

Total R$ 2.372.000,00 R$ 35.780,00 R$ 110.928,00 R$ 2.226.122,00 R$ 2.324.560,00 R$ 47.440,00 

 

Todos esses cheques emitidos pela Krominox Aços e Metais 

Ltda., nominais à Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., foram depositados 

na conta bancária desta empresa de “fachada”. 

 

Por intermédio dessas 24 (vinte e quatro) operações de lavagem 

                                                 
50

 Cópias das notas fiscais acostadas às fls. 1213/1215,1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1230, 1233, 

1236, 1238, 1240, 1242, 1243, 1247, 1248, 1252, 1253, 1255, 1256, 1261. 
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de dinheiro, RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, valendo-se dos 

serviços do contador RODRIGO REMESSO, dissimularam a origem criminosa de R$ 

2.372.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil reais), provenientes da 

prática de crimes contra a Administração Pública. 

 

Como remuneração ao serviço prestado para lavagem de 

dinheiro de RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES, o contador RODRIGO 

REMESSO recebeu a quantia de 2% (dois por cento) sobre o valor total de cada 

operação, que totalizou 47.440,00 (quarenta e sete mil reais, quatrocentos e 

quarenta mil reais).  

 

Concluindo-se, assim, RONILSON BEZERRA e CASSIANA 

MANHÃES, em concurso com o contador RODRIGO REMESSO, executaram 36 

(trinta e seis) operações de lavagem de dinheiro, cada qual mediante a expedição de 

notas fiscais “frias” em nome da Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., que 

resultou na dissimulação da origem criminosa de R$ 3.047.720,00 (três milhões, 

quarenta e sete mil, setecentos e vinte reais)51. 

 

Dentre essas operações, MARCO AURÉLIO autuou na 

execução de 08 (oito) operações de lavagem de dinheiro, ao intermediar a 

expedição de notas fiscais “frias” em face das empresas Comercial de Alimentos 

Poffo Ltda. e Transportes Dalçoquio Ltda., resultando na dissimulação da origem 

criminosa de R$ 675.720,00 (seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte 

reais). 

 

Recebidos os valores na conta bancária da Pedra Branca 

Assessoria e Consultoria Ltda., com a origem criminosa dissimulada, RONILSON 

                                                 
51

 Valor total das notas fiscais expedidas em face das empresas Comercial de Alimentos Poffo Ltda., Transportes 

Dalçoquio Ltda. e Krominox Aços e Metais Ltda., conforme será exposto acima. 
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BEZERRA e CASSIANA MANHÃES realizaram transferências para suas contas 

bancárias pessoais, na forma de distribuição de lucros, fechando o ciclo da lavagem 

de dinheiro52. 

 

A intenção dos denunciados em ocultar e dissimular a origem de 

valores provenientes de crimes contra a Administração Pública restou evidenciada 

pela constituição de empresa de fachada, simulação da prestação de serviços, 

emissão de notas fiscais “frias”, movimentação de grande quantia de dinheiro em 

espécie, utilização dos serviços de contador para intermediar as operações e 

recebimento das contrapartidas em cheques depositados nas contas bancárias da 

Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., sob aparência de pagamento dos 

serviços simulados. 

 

 

3 – DA TIPIFICAÇÃO PENAL 

 

 

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

denuncia a Vossa Excelência: 

 

I. RONILSON BEZERRA RODRIGUES por infração ao disposto no artigo 1º, 

incisos V e VII, e parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, com redação anterior à Lei 

12.683/12, por 36 (trinta e seis) vezes, combinados com o artigo 29, “caput”, 

na forma do artigo 69, ambos do Código Penal;  

II. CASSIANA MANHÃES ALVES por infração ao disposto no artigo 1º, incisos 

V e VII, e parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, com redação anterior à Lei 12.683/12, 

                                                 
52

 Vide documento de fls. 1288/1290. Como exemplo, RONILSON BEZERRA e CASSIANA MANHÃES 

transferiram R$ 700.000,00, sendo R$ 350.000,00 (trezentos mil reais) para cada, em duas operações realizadas 

no dia 21 de dezembro de 2012, na forma de distribuição de lucros da empresa de “fachada” Pedra Branca 

Assessoria e Consultoria Ltda.. 
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por 36 (trinta e seis) vezes, combinados com o artigo 29, “caput”, na forma do 

artigo 69, ambos do Código Penal; 

III. MARCO AURÉLIO GARCIA por infração ao disposto no artigo 1º, incisos V e 

VII, e parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, com redação anterior à Lei 12.683/12, por 

11 (onze) vezes, combinados com o artigo 29, “caput”, na forma do artigo 69, 

ambos do Código Penal;  

IV. RODRIGO CAMARGO REMESSO por infração ao disposto no artigo 1º, 

incisos V e VII, e parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, com redação anterior à Lei 

12.683/12, por 35 (trinta e cinco) vezes, combinados com o artigo 29, “caput”, 

na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; 

V. EDUARDO HORLE BARCELLOS por infração ao disposto no artigo 1º, 

incisos V e VII, e parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, com redação anterior à Lei 

12.683/12, por 01 (uma) vez, combinado com o artigo 29, “caput”, do Código 

Penal; 

VI. FÁBIO CAMARGO REMESSO por infração ao disposto no artigo 1º, incisos V 

e VII, e parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, com redação anterior à Lei 12.683/12, 

por 01 (uma) vez, combinado com o artigo 29, “caput”, do Código Penal; 

    

Requer-se que, autuada esta, seja o funcionário público FÁBIO 

CAMARGO REMESSO intimado para apresentar defesa preliminar, nos termos do 

artigo 514, “caput”, do Código de Processo Penal53.  

 

Recebida a denúncia, postula-se que todos denunciados sejam 

citados e processados até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo 

                                                 
53

 Os denunciados RONILSON BEZERRA RODRIGUES, LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE 

MAGALHÃES, EDUARDO HORLE BARCELLOS e CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO 

AMARAL foram demitidos a bem do serviço público pelo Município de São Paulo (despacho publicado no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição veiculada no dia 28 de junho de 2014), sendo, pois, dispensadas 

suas intimações para oferta de defesa preliminar. 
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arroladas, conforme rito ordinário previstos nos artigos 395 a 405 do Código de 

Processo Penal. 

 

ROL DE TESTEMUNHAS 

 

1. Testemunha protegida M (Provimento nº 32/2000 CGJ/TJSP) - fls. 162/163; 

2. Luís Alexandre Cardoso de Magalhães – fls. 953; 

3. Adamaceno Dirceu Arcello – fls. 978; 

4. Marcos Ledo Arcello – fls. 1186/1187. 

 

São Paulo, 15 de abril de 2015 

 

 

 

Roberto Victor Anelli Bodini 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Arthur Pinto de Lemos Júnior 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Joel Carlos Moreira da Silveira 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Marcelo Batlouni Mendroni 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Felipe Duarte Paes Bertolli 

Assistente Jurídico 
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__ª Vara Criminal de São Paulo/SP 

Procedimento Investigatório Criminal nº 15/14 

Denunciados: RONILSON BEZERRA RODRIGUES, CASSIANA MANHÃES 

ALVES, MARCO AURÉLIO GARCIA, EDUARDO HORLE BARCELLOS, FÁBIO 

CAMARGO REMESSO e RODRIGO CAMARGO REMESSO 

 

 

MM Juiz de Direito, 

 

 

1) Oferecemos denúncia, em separado, impressa em 28 

(vinte e oito) laudas no anverso; 

 

2) Requeremos folha de antecedentes criminais dos 

denunciados, informes do distribuidor criminal e certidões do que nelas 

eventualmente constar, inclusive de execuções criminais; 

 
3) Deixamos de ofertar transação penal e suspensão 

condicional do processo aos denunciados, tendo em vista que as penas mínimas e 

máximas cominadas aos crimes imputados não se enquadram nos requisitos 

objetivos previstos nos artigos 76 e 89 da Lei 9.099/95; 

 

4) Antes do recebimento da denúncia, requeremos que, 

autuada esta, seja o funcionário público FÁBIO CAMARGO REMESSO intimado 

para apresentar defesa preliminar, nos termos do artigo 514, “caput”, do Código de 

Processo Penal.  

 

5) Requeremos que seja homologado judicialmente o termo 

de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público do Estado de São 
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Paulo e o denunciado RODRIGO CAMARGO REMESSO, que acompanha a 

presente denúncia, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 7º, da Lei 12.850/13; 

 
6) Requeremos que seja determinada a abertura de conta 

judicial para que o colaborador RODRIGO CAMARGO REMESSO efetue a 

devolução da quantia de R$ 47.440,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta 

reais), referente à comissão de 2% sobre o valor de cada manobra de lavagem de 

dinheiro relacionada à empresa Krominox Aços e Metais Ltda., nos termos das 

cláusulas 4.3 e 4.4 do termo de colaboração premiada; 

 
7) Requeremos que seja determinada a abertura de outra 

conta judicial com intuito de transferir, para esta, a quantia de R$ 3.104.030,00 (três 

milhões, cento e quatro mil e trinta reais), atualmente depositada na conta bancária 

nº 166006, agência nº 4305, de titularidade Pedra Branca Assessoria e Consultoria 

Ltda., bloqueados por decisão judicial nos autos do procedimento cautelar nº 

0093408-41.2013.8.26.0050, do Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais 

(DIPO) 4 – Seção 4.2.3.  

 
Esta quantia refere-se ao total dos valores empregados nas 

manobras de lavagem de dinheiro ora denunciadas, que, em caso de condenação, 

deverá ser declarado o perdimento (artigo 7º, inciso I, da Lei 9.613/98). 

 
Em caso de deferimento, requer-se a expedição de ofício ao 

Juízo da 21ª Vara Criminal do Foro Central da Capital de São Paulo, juízo prevento 

da referida cautelar, para que autorize a transferência dos valores. 

 

8) Informamos que, em relação ao pagamento realizado pela 

Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico à Pedra Branca 

Assessoria e Consultoria Ltda. (nota fiscal acostada às fls. 1117), o GEDEC 
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instaurou procedimento investigatório criminal a parte para apurar eventual prática 

delitiva. 

9) A presente denúncia foi instruída com cópias digitalizadas 

e integrais dos Procedimentos Investigatórios Criminais nos 03/13 (fls. 07) e 15/14 

deste GEDEC, de forma a facilitar a consulta pelos interessados. 

 

São Paulo, 15 de abril de 2015 

 

 

 

Roberto Victor Anelli Bodini 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Arthur Pinto de Lemos Júnior 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Joel Carlos Moreira da Silveira 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Marcelo Batlouni Mendroni 

Promotor de Justiça do GEDEC 

 

 

Felipe Duarte Paes Bertolli 

Assistente Jurídico 

      

 


