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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO

RIO DE JANEIRO

CONFIDENCIAL

Processo a ser distribuído por dependência aos seguintes autos:

Autos n.º 0502041-15.2017.4.02.5101 (Operação “Eficiência’')

Autos  n.º  0502635-92.2018.4.02.5101  (Homologação  da  Colaboração  Premiada  de
Vinicius Claret Vieira Barreto e Claudio Fernando Barboza de Souza)

Autos n.º 0507089-18.2018.4.02.5101 (Anexo 73 da Colaboração Premiada de Vinicius
Claret Vieira Barreto e Claudio Fernando Barboza de Souza)

Autos n.º 0507098-77.2018.4.02.5101 (Anexo 83 da Colaboração Premiada de Vinicius
Claret Vieira Barreto e Claudio Fernando Barboza de Souza)

Autos nº 0507195-77.2018.4.02.5101 (quebras Nissim)

Autos nº 0507486-77.2018.4.02.5101 (quebras Sergio)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos procuradores da República

signatários, vem, por meio desta, expor e requerer o que segue a respeito dos fatos

narrados abaixo. 

1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

A presente medida cautelar é desdobramento da Operação “Eficiência”

(autos  nº  0502041-15.2017.4.02.5101) e  das  investigações  realizadas  pelo  Ministério

Público Federal,  Polícia Federal  e Receita Federal,  tendo como escopo aprofundar o

desbaratamento dos crimes praticados pela organização criminosa e dois dos seus mais
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importantes integrantes:  VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (“JUCA”) e CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA (“TONY”  e/ou  “PETER”),  responsáveis  pela

prática de diversos crimes, dentre eles os de evasão de divisas, lavagem de dinheiro,

corrupção, e contra o sistema financeiro nacional.

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

15.2017.4.02.5101) foi  possível  revelar  que  a  organização  criminosa  chefiada  por

SÉRGIO  CABRAL ocultou  no  exterior,  pelo  menos,  o  valor  equivalente  a  R$

318.554.478,91  (trezentos  e  dezoito  milhões  quinhentos  e  cinquenta  e  quatro  mil

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

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

cabo”.

Conforme relatado pelos irmãos CHEBAR, a partir de 2007, em razão do

aumento exorbitante de propina recebida por SÉRGIO CABRAL, a organização criminosa

passou a contratar os serviços de outros doleiros, a saber:  VINÍCIUS CLARET VIEIRA

BARRETO,  conhecido  como  “JUCA”  ou  “JUCA BALA”,  e  CLÁUDIO  FERNANDO

BARBOZA DE SOUZA, conhecido vulgarmente como “TONY” ou “PETER”.

Esclarece-se que a real  identidade dos doleiros em tela  foi  descoberta

mediante  acordo de  colaboração  premiada,  homologado  por  este  juízo  nos  autos  nº

0501755-37.2017.4.02.5101,  celebrado  com  os  operadores  do  mercado  financeiro

ENRICO MACHADO e LEONARDO ARANHA.

A sistemática  de  como  esses  sofisticados  crimes  foram  praticados  é

detalhada no bojo dos autos n.º  0502041-15.2017.4.02.5101.  No referido processo,  é

descrito,  ainda,  que  os  membros  da  organização  criminosa  mantiveram  depósitos

clandestinos em contas no exterior e promoveram a lavagem de ativos, no exterior, por

meio  de  várias  formas,  tendo  VINÍCIUS CLARET (“JUCA BALA”) operacionalizado

também  o  recebimento  de  USD  3.081.460,00  (três  milhões,  oitenta  e  um  mil  e
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quatrocentos e sessenta dólares) para SÉRGIO CABRAL, por meio do Banco BPA de

Andorra, através de contratos de fachada.

Também a partir das declarações dos colaboradores RENATO CHEBAR e

MARCELO CHEBAR  foi  possível  perceber  que  a  organização  criminosa  operava  de

maneira sofisticada, principalmente através de programas criptografados e senhas para

entrega do dinheiro, tendo os operadores “JUCA” e “TONY” papel de destaque nessas

transações.

MARCELO HASSON CHEBAR declarou, ainda, que em meados de 2015

foram  encerradas  as  operações  de  débito/crédito  em  real  entre  os  colaboradores  e

SÉRGIO CABRAL. A partir desse momento, CARLOS MIRANDA teria passado a tratar

dessas operações diretamente com “JUCA”.

De  forma  gráfica,  assim  pode  ser  descrita  a  organização  criminosa

chefiada por SÉRGIO CABRAL, que contava com “JUCA” e “TONY” como dois de seus

principais doleiros e operadores financeiros:
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A partir  de depoimentos  prestados em sede de acordo de colaboração

premiada  celebrado  com  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO  e  CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA DE  SOUZA,  possuindo  como  aderentes  LUIZ  FERNANDO

SOUSA,  CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD,  LUIZ  CLAUDIO SILVA LISBOA,  WALTER

MESQUITA e LUIZ CARLOS LINHARES FERREIRA, que auxiliavam os colaboradores,

foi  possível  identificar  outros esquemas e agentes que se utilizaram dos serviços de

“JUCA” e “TONY” para as chamadas operações “dólar-cabo” e “dólar-cabo invertido”.

O acordo de colaboração em comento forneceu, ainda, informações sobre

o  modus  operandi  utilizado pelos  “doleiros”,  inclusive  com  a  identificação  de  novas

contas no exterior e outros partícipes, que necessitam ser aprofundadas.
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Quanto a esse ponto, a presente cautelar tem como objeto as operações

realizadas  no  interesse  de  SERGIO  GUARACIABA  MARTINS  REINAS (CPF

255.227.618-06),  identificado no sistema de controle dos colaboradores por meio dos

codinomes “ROMA” ou “MISTER” e no interesse de NISSIM CHREIM (CPF 531.976.078-

72),  identificado  no  sistema  de  controle  dos  colaboradores  por  meio  do  codinome

“MIOJO”.

A seguir são narrados os elementos já colhidos e os motivos necessários

para a adoção das medidas cautelares vindicadas. Antes de ingressar na descrição dos

fatos que ensejam os pedidos ao final listados, cumpre tecer alguns esclarecimentos a

respeito do sistema financeiro paralelo operado por doleiros atualmente no Brasil.

2 – DO SISTEMA FINANCEIRO PARALELO OPERADO POR DOLEIROS NO BRASIL

 

Por não deixar rastros ou qualquer tipo de vinculação entre o corruptor e o

corrupto,  o  dinheiro  em espécie é  um dos meios  mais  utilizados  por  organizações

criminosas atualmente para o recebimento de recursos fruto de corrupção. 

Em  razão  disso,  o  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  –

COAF, acompanhando práticas internacionais a respeito do tema, mantém um controle

estrito de movimentação de recursos em espécie na rede bancária: saques e depósitos

de  altos  valores  são  sempre  comunicados  pelos  bancos  ao  órgão,  que  repassa  as

informações a órgãos de controle, como Receita Federal, Ministério Público Federal e

Polícia Federal.

Como consequência, para fugir dos controles cada vez mais rígidos sobre

dinheiro vivo, as organizações criminosas foram criando, ao longo do tempo, criativas

formas de movimentação de recursos em espécie, com artifícios bastante sofisticados,

como as chamadas operações “dólar cabo” e suas variações.
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Com efeito, por meio das citadas operações, é possível “gerar” reais em

espécie no Brasil sem sacar qualquer valor de bancos brasileiros, bem como ter contas

creditadas no exterior sem qualquer contrato de câmbio registrado no Banco Central.

A colaboração premiada de CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET

descreveu em detalhes tais operações e o seu estágio atual de evolução no Brasil, onde

uma  sofisticada  rede  de  doleiros,  sediados  em  diversos  Estados  da  Federação  se

compensam para viabilizar as transferências de recursos, seja no Brasil ou no exterior. 

A sofisticação era tanta que CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET,

apesar  de movimentarem quantias milionárias de dólares e reais diariamente,  sequer

residiam  no  Brasil,  operando  a  partir  do  Uruguai,  de  onde  emitiam  as  ordens  de

transferências internacionais e coordenavam entregas de reais no Brasil,  por meio de

programas que contavam com criptografia.

Antes  de  adentrarmos  nas  operações  feitas  por  cada  um dos  doleiros

alvos da presente investigação, entretanto, é necessária uma pequena digressão acerca

desse  complexo  e  sofisticado  esquema  de  compensação,  que  permite  a  prática  de

crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição

financeira em larga escala.

Em linhas gerais,  nas operações de cabo,  ou “dólar-cabo”,  constata-se

uma  relação  de  confiança  entre  os  clientes  (comprador  ou  vendedor  de  moeda

estrangeira) e os “doleiros”. Essa relação pode ocorrer em duas vias:

a)  “Compra  de  dólares” -  Nessa  primeira  tipologia,  o  cliente  deseja

“comprar” dólares no exterior, isto é, entregar reais em espécie no Brasil para ter dólares

creditados em suas contas no exterior. 
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b)  “Venda de dólares” -  Nessa  tipologia,  o  cliente  “vende”  ao doleiro

dólares no exterior em suas contas e recebe o valor correspondente em reais no Brasil.

Neste caso, o cliente usa os serviços do doleiro para “trazer recursos para o Brasil”1; 

1 Essa tipologia foi muito utilizada por brasileiros que mantinham contas ocultas no exterior e não desejavam
pagar o tributo necessário para regularizar sua situação com a Lei da Repatriação (Lei 13.254/2016).
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A utilização de doleiros para movimentação de recursos e envio de valores

para o exterior é largamente utilizada por agentes públicos corruptos que não podem

declarar a origem dos valores espúrios recebidos, bem como por empresários.

De  fato,  agentes  públicos  corruptos são  grandes  compradores de

dólares, pois recebem reais em espécie no Brasil, fruto de propina, e precisam enviar ao

exterior por meio do sistema paralelo acima descrito para suas contas ocultas. SÉRGIO

CABRAL é um exemplo dessa tipologia, tendo enviado ao exterior, pelo menos, mais de

USD 101.000.000,00 pelo sistema de dólar cabo.

Na ponta oposta,  empresas que necessitam de reais em espécie no

Brasil para corromper agentes públicos são grandes vendedoras de dólares. Isto é,

como não podem sacar os recursos diretamente de suas contas no Brasil, fazem uso do

sistema acima para “gerar”  reais em solo nacional.  A Odebrecht é o melhor exemplo

dessa prática.
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Para liquidação das operações, tradicionalmente, os recursos no exterior

passavam por “contas de passagem” que eram registradas em nome dos doleiros. Assim,

tais contas ficavam responsáveis por receber os recursos em dólares dos clientes que

queriam receber  reais  no  Brasil  (“vendedores”),  e  também  transferir  aos  clientes  no

exterior os dólares (“compradores”), em contraprestação a reais recebidos no país. 

Com o aprimoramento da legislação de combate à lavagem de dinheiro no

mundo  todo,  principalmente  após  os  atentados  terroristas  de  11/09,  tais  “contas  de

passagem” foram sendo fechadas pelos bancos, em razão de regras de compliance, haja

vista  que  movimentavam  quantidades  altas  de  recursos  sem  qualquer  justificativa

econômica. 

Para fugir aos controles dos bancos e se exporem menos aos riscos, os

doleiros passaram, então, a não mais usar “contas de passagem” no exterior, fazendo

apenas o “casamento” entre contas de clientes que desejavam comprar e vender dólares.

Assim,  caso  um  cliente  quisesse  “comprar”  dólares  e  outro  quisesse

“vender”, o doleiro apenas intermediava as transações, cobrando uma taxa de cada uma

das pontas.  Aqui,  o  doleiro  fica  responsável  por  indicar  ao cliente  que vai  enviar  os

recursos no exterior os dados da conta do cliente que vai receber os dólares, bem como

pela logística no Brasil de custódia e transporte dos reais em espécie. 

Como se pode perceber, para que tais transações sejam concretizadas, é

necessário que os doleiros possuam uma grande quantidade de clientes de forma que

possam  “casar”  as  operações  no  exterior,  entre  clientes  que  queiram  “comprar”  e

“vender” dólares para liquidá-las. 

Como  nem  sempre  isso  é  possível,  os  doleiros  fazem  uso  de  outros

doleiros  para  que,  caso  um  de  seus  clientes  queira  “comprar”  dólares  e  não  haja

disponibilidade no exterior, outras fontes de recursos sejam utilizadas.
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Os colaboradores JUCA e TONY funcionavam como verdadeira instituição

financeira,  fazendo  a  compensação  de  transações  entre  vários  doleiros  do  Brasil,

servindo como  “doleiros dos doleiros”, indicando clientes que necessitavam dólares

(compradores) e que necessitavam reais2. 

Assim,  se  um  doleiro  possuísse  um  cliente  que  desejasse  “comprar

dólares”,  mas não outro que quisesse “vender”, lançava-se mão dos doleiros JUCA e

TONY que, com sua vasta rede de contatos, conseguiam “casar” as operações3.

Em razão da complexidade das transações desenvolvidas, fazemos uso

mais uma vez de diagrama para ilustrar o seu funcionamento:

2 Como será visto, alguns doleiros são especializados “comprar” e outros em “vender”, sendo raros os casos
de  doleiros  que  fazem  as  duas  funções.  Daí,  a  necessidade  de  recorrer  a  outros  cambistas  para
concretização das operações. 
3 Nesse caso, os colaboradores ganham das duas pontas, pois cobram uma taxa (spread/fee) de cada uma
das transações efetuadas
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Para controlar todas as transações, os colaboradores fizeram uso de um

sistema informatizado próprio, onde estão registradas todas as transações internacionais

com dados sobre as contas, bancos, beneficiários, datas e valores.

Na  transação  acima,  citada  como  exemplo,  o  doleiro  de  apelido

“LEONCIO” (identificado em anexo próprio)  vendeu,  em 02/12/2013,  USD 150.000,00

(cento e cinquenta mil dólares) para o doleiro CURIO (Irmãos Chebar), que indicou a

conta  WINCHESTER  DEVELOPMENT  S.A.,  no  Banco  BSI  SA,  na  Suíça,  para

recebimento dos valores. 

No sistema entregue, de nome “BANKDROP”, estão relacionadas mais de

3.000    offshores,  cujas contas se dividem em 52 países, em transações que totalizam

mais de USD 1.652.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e dois milhões de

dólares)4.

“(…)  Que  o  BANKDROP  funciona  da  seguinte  forma:  nele  estão
registradas as contas onde foram feitos os depósitos no exterior, indicando

4   As contas indicadas no sistema estão sendo objeto de cooperações jurídicas internacionais com outros
países, bem como de pedidos às Unidades de Inteligência Financeira (UIF), via COAF, que compõem o
Grupo de Egmont, com base nas recomendações 24 e 25 do GAFI. 
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quem depositou e quem pagou, os valores, datas e observação; Que os
clientes estão identificados por apelidos; Que no sistema são registrados
também parte das comunicações entre o cliente e a mesa de operação;
Que no documento em anexo (ANEXO 2), pode explicar que: cada linha é
uma transação; Que a primeira coluna identifica a transação do banco de
dados;  Que  a  terceira  coluna  representa  a  data  de  fechamento  da
operação; Que a quarta coluna representa a moeda; Que a quinta coluna
representa o valor da operação; Que a sexta coluna representa o total da
ordem  do  cliente;  Que  em  algumas  operações  pode  haver  saldo  em
alguma operação que não foi quitada com uma transação apenas; Que a
sétima  coluna  representa  o  cliente  recebedor  dos  recursos  que  é
identificado por  apelido;  Que  o  cliente  da sétima coluna  é  aquele  que
recebe o valor, mas pode identificar contas de terceiros para receber os
créditos; Que apesar da utilização de apelidos para identificar os clientes,
o colaborador irá identificar todos eles; Que não obstante a utilização de
apelidos,  ainda,  as  contas  bancárias  identificadas  são  todas  reais  e
possuem todos os detalhes necessárias para as transferências bancárias;
Que no campo “Favorecido” (canto esquerdo em cima) está a conta que
receberá os valores; Que a oitava coluna (“BK”) representa o cliente que
está pagando a ordem; Que a nona coluna possui o número da conta que
receberá  os  recursos;(…)”.   (Termo  de  colaboração  de  CLÁUDIO
BARBOZA referente ao Anexo 2 (autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101)
(DOC nº 02).

A assustadora movimentação de recursos no exterior requereu que uma

estrutura  de  logística  fosse  montada  no  Brasil  a  fim  de  permitir  que  reais  fossem

transportados, custodiados e liquidados. 

Para  isso,  os  colaboradores  usavam  outro  sistema  informatizado,

chamado “ST”, a fim de controlar toda a movimentação de recursos (em dólares e em

reais). No referido sistema, que funcionava como uma conta-corrente, eram lançadas as

informações de cada um dos clientes dos colaboradores:

“Que o sistema ST funciona como um sistema bancário do colaborador,
registrando todos os  clientes e transações realizadas;  Que o ST é um
sistema de conta corrente, ao passo que o BankDrop é um local onde
ficam registrados os detalhes das operações no exterior; Que o ST registra
inclusive  quanto  que  o  colaborador  ganhou  no  dia;  Que  todas  as
transações  do  BANKDROP  estão  registradas  no  ST,  apesar  de  não
possuir os detalhes das contas internacionais;” 
(Termo de colaboração de CLÁUDIO BARBOZA, referente ao Anexo 2 –
autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101).
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Que no ST há quatro possibilidades de transações: (1) compra, (2) venda,
(3) Tr US e (4) Tr R$; Que “compra” diz respeito à compra de dólares pela
“empresa”, isto é, o colaborador recebe dólares em conta que indica no
exterior  e em contrapartida credita valores para o cliente em sua conta
corrente; Que “venda” ocorre quando a “empresa” transfere dólares para
conta indicada pelo cliente e recebe reais no Brasil em contrapartida; Que
“Tr US” significa “transferência dólar”, isto é a liquidação do negócio em
dólar; Que “Tr R$” significa a “transferência em reais”, isto é, a liquidação
do negócio em reais; Que para obter o extrato de um cliente é necessário
selecionar no sistema “dólar e real”; Que a liquidação de uma operação
nem sempre é feita de forma imediata, podendo ser fracionada ao longo
do tempo, ocasião na qual serão registradas cada uma das operações;” 
(Termo de colaboração de  VINICIUS CLARET, referente  ao Anexo 2  –
autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101)(DOC nº 02).

Na figura abaixo tem-se tela de exemplo do Sistema ST das transações do

cliente CURIÓ (Irmãos Chebar):
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Após  lançados  no  sistema,  os  colaboradores  faziam  uso  de

transportadoras  de  valores,  que  movimentavam  os  recursos  em  uma  contabilidade

paralela, servindo de local seguro para a custódia do dinheiro. 

“Que  nesse  período,  por  volta  de  2007,  o  colaborador  conheceu  a
transportadora de valores no Rio de Janeiro de nome TRANS-EXPERT;
Que a  transportadora  de valores  foi  apresentada ao colaborador  como
sendo  empresa  que  trabalharia  no  “paralelo”;  Que  não  se  recorda  a
pessoa que o apresentou à empresa;  Que a TRANS-EXPERT, quando
trabalhava no “B”, no paralelo, não usava carros fortes para não chamar
atenção; Que a empresa usava “carros leves”, isto é, carros de passeio
blindados, com duas pessoas, sem a guia de valores;”
(Termo de colaboração de CLAUDIO BARBOZA, referente ao Anexo 1 –
autos n.º 0502637-62.2018.4.02.5101)(DOC nº 01).

Além  da  custódia  de  valores  em  transportadoras,  os  colaboradores

também fizeram uso do aluguel de salas comerciais com controle de acesso, em curtos

períodos, a fim de armazenar os recursos utilizados nas operações ilícitas. As salas eram

alugadas em nome de empresas de fachada ou por seus funcionários.

“Que  além  da  custódia  de  valores  em  transportadoras  de  valores,  o
colaborador usava salas alugadas; Que a maior parte dos recursos ficava
custodiada na transportadora de valores; Que, antigamente, as salas onde
eram custodiados os recursos eram equipadas com cofre, alarme, portas
blindadas, etc; Que os contratos era feito por 2 anos e equipar essas salas
era muito caro; Que o colaborador com o tempo passou a usar empresas
como Infinity e Regus que são empresas que trabalham com contratos
curtos e os prédios possuem controle de acesso; Que a utilização dessas
salas era mais barata”;
(Termo de colaboração de CLÁUDIO BARBOZA, referente ao Anexo 2 –
autos n.º 0502638-47.2018.4.02.5101)(DOC nº 02).

Toda a sofisticada e complexa estrutura acima mencionada fazia parte da

organização criminosa de  SÉRGIO CABRAL,  que,  por meio dos irmãos CHEBAR, a

utilizou para enviar recursos ao exterior, em movimentos de “compras de dólares”, bem

como para trazer ao Brasil, em operações de “venda”, em volumes estratosféricos.
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Conforme reconhecido no Termo de colaboração referente ao Anexo 2 de

CLAUDIO  BARBOZA,  os  doleiros  sediados  no  Uruguai,  principais  operadores

financeiros de SÉRGIO CABRAL, tinham um volume diário de operações nos anos de

2010 a 2016 de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

3 – DO ESQUEMA DE GERAÇÃO DE RECURSOS EM ESPÉCIE NO BRASIL POR

“TONY” E “JUCA” NO INTERESSE DE  SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS

(SERGIO REINAS):

Dentre os doleiros que operavam com os colaboradores,  está  SERGIO

GUARACIABA MARTINS REINAS (CPF 255.227.618-06), cujas operações, registradas

sob  os  codinomes  “ROMA”  e  “MISTER”,  superaram  a  impressionante  cifra  de

R$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), apenas no período de janeiro de 2011

a agosto de 2014, conforme reconhecido pelos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e

VINICIUS CLARET no  anexo  83  do  seu  acordo  de  colaboração  premiada  (autos  nº

0507098-77.2018.4.02.5101),  dedicado  a  narrar  as  operações  com  o  mencionado

doleiro.

Antes  de  descrever  as  operações  ilícitas  ora  apuradas  em  face  de

SERGIO REINAS, convém traçar breves linhas sobre o histórico do investigado.

Conforme  narrado  pelo  colaborador  CLAUDIO  BARBOZA,  SERGIO

REINAS era conhecido como o operador do doleiro LUCIO FUNARO, de quem foi sócio

em  uma  corretora  em  São  Paulo  e,  posteriormente,  no  Uruguai.  Após  um

desentendimento com LUCIO FUNARO, em 2007 SERGIO REINAS começou a operar

individualmente com os colaboradores:

“(…) QUE o colaborador acredita que conheceu SERGIO REINAS no final
da década de 1990, como operador de LUCIO FUNARO; QUE SERGIO
REINAS era sócio de FUNARO em uma corretora em São Paulo; QUE
FUNARO  e  SERGIO  REINAS  chegaram  a  montar  uma  corretora  no
Uruguai,  mas  que  acredita  que  a  corretora  não  chegou  a  operar
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efetivamente, montada por meio de OSCAR ALGORTA; QUE FUNARO já
operava  com a  mesa  da  Antur  desde  a  década  de  90,  mas  SERGIO
REINAS começou a operar individualmente com o colaborador a partir de
2007,  quando  REINAS  e  FUNARO  se  desetenderam,  com  as  contas
denominadas  MISTER nos  sistemas  do  colaborador;  QUE Reinas  que
apresentou o doleiro AGATA, sendo que pagava comissao a ele de cada
operação  que  AGATA fazia;  QUE  outra  conta  de  SERGIO  REINAS  é
identificada nos sistemas com o codinome ROMA,  registrada em 2010
(...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 83
– DOC. 03).

O colaborador VINICIUS CLARET confirma o histórico:

“QUE o  colaborador  acredita  que conheceu  SERGIO REINAS em São
Paulo  em  2003  através  de  seu  sócio  CLAUDIO;  QUE  CLAUDIO  já
conhecia  LUCIO FUNARO,  que,  por  sua vez,  lhe  apresentou SERGIO
REINAS; QUE SERGIO REINAS era sócio de FUNARO em uma corretora
em São Paulo; QUE FUNARO e SERGIO REINAS chegaram a montar
uma corretora no Uruguai, mas não sabe se a corretora chegou a operar
efetivamente; QUE FUNARO já operava com a mesa da Antur desde a
década de 90, mas SERGIO REINAS começou a operar individualmente
com o colaborador a partir de 2007, com a conta denominada MISTER nos
sistemas  do  colaborador;  QUE  outra  conta  de  SERGIO  REINAS  é
identificada nos sistemas com o codinome ROMA,  registrada em 2010
(...)”. (VINICIUS CLARET – Termo de colaboração referente ao Anexo 83 –
DOC. 03)”.

SERGIO  GUARACIABA  MARTINS  REINAS  já  é  conhecido  das

autoridades  de  controle  e  fiscalização,  respondendo  a  ação  de  improbidade

administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também a

procedimento  instaurado  na  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  em  razão  de

irregularidades em operações envolvendo os Fundos da PRECE, Entidade Fechada de

Previdência  Complementar  –  EFPC,  criada  pela  Companhia  Estadual  de  Águas  e

Esgotos – CEDAE.

SERGIO  REINAS responde  por  ter  participado  do  esquema  em  que

negócios  lucrativos  foram  direcionados  para  um  grupo  específico  de  beneficiários

(comitentes),  por  intermédio  de  diversas  corretoras  (intermediárias).  Os  Fundos
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exclusivos da PRECE em determinado período sofreram perdas constantes no mercado

financeiro  nos  chamados  “ajustes  do  dia”.  Operadores  acordados  com  os  clientes

beneficiários  do  esquema,  dentre  os  quais  SERGIO  REINAS,  se  valeram  da

possibilidade de realizar  atribuição dos negócios  a posteriori,  quando já era possível

identificar  quais  operações gerariam ajustes  positivos  e negativos,  e  estruturaram as

operações na BM&F para favorecerem os comitentes, que usaram o Fundo da PRECE

como seguro nos seus investimentos, evitando que se submetessem a risco no Mercado

de  Valores.  Os  ajustes  positivos  ficavam  para  esses  clientes  enquanto  os  ajustes

negativos ficavam para o Fundo da PRECE.

O Colegiado  da  CVM julgou,  em 20/8/2018,  o  Processo  Administrativo

Sancionador instaurado para apurar a prática que beneficiou determinados comitentes,

em detrimento da carteira própria da PRECE e de alguns dos fundos de investimento

exclusivos da entidade. Após a análise do caso, o Colegiado decidiu, por unanimidade,

votar pela condenação de SERGIO REINAS à multa no valor de R$ 104.138.367,63, em

razão dos negócios realizados em seu nome, em nome do Allegro CV e em nome da

Global Trend, todos intermediados pela Laeta, em que restou configurada a realização de

prática não equitativa, e à multa no valor de R$ 2.363.970,77, correspondente a 40% das

operações irregulares realizadas em nome da Global Trend, por intermédio da Laeta, em

que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda.

Veja-se que a Global Trend é uma  offshore situada em Dellaware,  nos

Estados Unidos, e autorizada pelo Banco Central e pela CVM a ser portadora de um

CNPJ para operar como investidor não residente no mercado de ações brasileiro.  O

doleiro LUCIO FUNARO era o beneficiário final da conta da Global Trend, e  SERGIO

REINAS era  seu  representante  no  Brasil.  Essa  figura  empresarial  é  conhecida  no

mercado financeiro como “Anexo 4”, em referência à Resolução nº 1.289, cujo Anexo 4

regulamenta  a  administração  de  carteira  de  valores  mobiliários  mantida  no  país  por

investidores institucionais estrangeiros.
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LUCIO FUNARO firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério

Público  Federal  através  do  qual  confessou  a  prática  de  inúmeras  transações

fraudulentas, indicando os co-responsáveis pelas operações, dentre os quais  SERGIO

REINAS, e prestou declarações específicas quanto a este investifgado (DOC.04):

“QUE  conheceu  SERGIO  REINAS  no  início  dos  anos  2000,  quando
SERGIO REINAS trabalhava no Citibank ou na Quality Corretora;  QUE
manteve  relacionamento  social  até  que  em  determinado  momento
SERGIO REINAS teve uma perda em uma operação com a corretora do
colaborador e o colaborador arcou e SERGIO REINAS se ofereceu para
trabalhar com o colaborador;  QUE SERGIO REINAS começou então a
trabalhar com o colaborador; QUE ENRICO MACHADO tinha um Anexo 4,
ou  seja,  uma  empresa  cadastrada  como  Investidor  Não  Residente,  e
perguntou  se  o  colaborador  tinha  algum  indicado  para  ser  o  seu
representante  no  Brasil;  QUE o  colaborador  indicou  SERGIO REINAS;
QUE SERGIO REINAS chegou a ser representante deste Anexo 4; QUE
após um tempo ENRICO pediu para parar de operar esse anexo; QUE o
colaborador  montou  um  anexo  4  próprio  chamado  GLOBAL  TREND,
mantido em Dellaware, e colocou SERGIO REINAS como representante
legal no Brasil;  QUE o colaborador constava como beneficial  owner da
GLOBAL TREND; QUE isso aconteceu por volta de 2004; QUE todas as
operações realizadas tanto no Anexo 4 de ENRICO quanto no Anexo 4 do
Colaborador  geravam  para  SERGIO  REINAS  uma  remuneração
percentual sobre os valores transacionados; QUE SERGIO REINAS tinha
conta no exterior, salvo engano, mas recebia esses valores geralmente em
dinheiro em espécie; QUE a GLOBAL TREND recebia dinheiro de clientes
da  corretora  que  não  queriam  aparecer,  QUE  a  Global  Trend  era
cadastrado  como  INR,  ou  seja,  investidor  não  residente,  na  Bolsa  de
Valores;  QUE  o  colaborador  contratou  um  escritório  no  Brasil,  Carlos
Emilio  Stroeter,  para abrir  a GLOBAL TREND, QUE a conta da Global
TREND  inicialmente  era  no  Banque  Leu  em  Genebra,  que  depois  foi
comprado pelo Credit Suisse, QUE posteriormente foi transferida a conta
para o Banco Audi no Líbano; QUE o colaborador entregou ao MPF os
extratos da conta do Banque Leu; QUE quando SERGIO REINAS saiu do
escritório em dezembro de 2008 esse Anexo 4 (GLOBAL TREND) passou
a operar  muito  pouco,  e  não  houve  muita  movimentação  na conta  no
Banco Audi; QUE SERGIO REINAS foi então substituído por outra pessoa
como preposto  de Lucio  Bolonha Funaro QUE na época que SERGIO
REINAS trabalhou com o colaborador ele também operava em particular
com os doleiros JUCA e TONY, mas o colaborador não sabe quem eram
os  clientes  de  SERGIO  REINAS;  QUE  sabe  que  SERGIO  REINAS
também operava com outros doleiros como RICHARD OTERLOO e RAUL
SROUR; QUE SERGIO trabalhava na mesa de operações do colaborador
como head e controler, ou seja, quem respondia pela mesa na ausência
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do colaborador era SERGIO; QUE o colaborador comprou em nome de
SERGIO (ou de uma offshore cujo beneficial owner era o mesmo) uma
sala no edifício World Trade Center em Montevideu e também abriu uma
corretora  de  nome  GT Investimentos  em Montevideu,  mas  a  corretora
nunca chegou a ser operacional; QUE quem montou essa corretora foi um
advogado  chamado  OSCAR  ALGORTA,  que  lhe  foi  apresentado  por
ENRICO MACHADO; QUE a última noticia  que o Colaborador  teve de
SERGIO é de que ele estaria  envolvido com empresas de geração de
energia solar, gestão de recursos financeiros  e obras de construção civil
do MCMV; QUE nunca fez negócios envolvendo CEF com SERGIO e nem
nunca lhe foi solicitado nada nesse sentido; QUE no processo que correu
na CVM o colaborador contratou o escritório que fez a defesa da GLOBAL
TREND e sua pessoal como de suas empresas; QUE após a decisão da
CVM  pela  condenação  do  colaborador  e  de  SERGIO  REINAS,  o
colaborador  avisou  ao  advogado  que  não  arcaria  com  os  custos
advocatícios referentes a qualquer demanda da Global Trend Investments
dali  em  diante”  (LUCIO  BOLONHA FUNARO  –  Termo  de  colaboração
premiada – DOC. 04)

As operações de  SERGIO REINAS com os colaboradores CLAUDIO e

VINÍCIUS  consistiam  tanto  na  “compra”  e  “venda”  de  dólares,  quanto  também  na

utilização  de  sua  conta  de  giro  para  a  troca  de  cheques  e  pagamento  de  boletos

fornecidos pelos colaboradores. Ou seja,  SERGIO REINAS recebia dólares em contas

que  indicava  no  exterior  mediante  o  pagamento  de  boletos  fornecidos  pelos

colaboradores, e ainda era um gerador de reais no Brasil mediante troca de cheques em

suas contas de giro com o pagamentos de boletos para os colaboradores:

“(…)  QUE  SERGIO  REINAS  operava  com  o  colaborador  de  duas
maneiras: fazendo dólar-cabo, com operações tanto de compra quanto de
venda de dólares e também trocando cheques por boletos; QUE, então,
REINAS era  um braço  do  esquema para  a  geração  de  reais;  QUE o
colaborador entregava cheques do comércio a SERGIO REINAS para que
ele colocasse em sua conta de giro e, posteriormente, entregava boletos
para que SERGIO REINAS quitasse, retendo uma comissão de 1% dos
valores dos cheques (...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração
referente ao Anexo 83 – DOC. 03).

(…) QUE SERGIO REINAS operava com o colaborador de duas maneiras:
fazendo dólar-cabo, com operações tanto de compra quanto de venda de
dólares;   e  também trocando cheques por  boletos;  QUE o colaborador
entregava  cheques  do  comércio  a  SERGIO  REINAS  para  que  ele
colocasse em sua conta de giro e entregava também boletos para que
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SERGIO REINAS quitasse, retendo uma comissão de 1% dos valores dos
cheques; QUE o colaborador comprou de SERGIO REINAS cerca de USD
730.000 e vendeu para SERGIO REINAS cerca de USD 990.000,00 na
conta ROMA, e comprou cerca de USD 260.000 e vendeu cerca de USD
80.000,00 na conta ROMA;  QUE as operações em reais  de trocas de
cheques e pagamentos de boletos giraram em torno de R$ 37 milhões;
QUE as liquidações das operações de compra de dólares por SERGIO
REINAS  geralmente  ocorria  através  do  pagamento  de  boletos  do
colaborador;  QUE o  contato  do  colaborador  com SERGIO REINAS se
dava através de MSN criptografado, e, depois, PIDGIN ou SKYPE.; QUE
SERGIO  REINAS  apresentou  ao  colaborador  o  cliente  AGATA,  que
movimentou cerca de USD 23 milhões, e que é mencionado em anexo
específico;  QUE as movimentações de AGATA geravam uma comissão
para SERGIO REINAS; QUE com o insucesso das operações da corretora
no  Uruguai  SERGIO  REINAS  ficou  devendo  certa  quantia  para  o
colaborador; QUE para abater essa dívida de SERGIO com o colaborador,
SERGIO transferiu a sala comercial adquirida no World Trade Center de
Montevideu para uma empresa do colaborador (...) (VINICIUS CLARET –
Termo de colaboração referente ao Anexo 83 – DOC. 03)” 

As informações até o momento reunidas demonstram que o investigado

desempenhava importante papel na geração de reais que abasteciam a rede de doleiros

e também na remessa de dólares para o exterior de maneira ilícita, tendo movimentado

milhões de reais ao longo de anos, conforme se demonstrará adiante.

A  participação  de  SERGIO  GUARACIABA  MARTINS  REINAS em

atividades suspeitas é corroborada pelos seguintes elementos que justificam a adoção

das medidas requeridas nos presentes autos.

As declarações dos colaboradores  são corroboradas pelas  informações

constantes  em  anexo,  referentes  aos  extratos  relativos  aos  codinomes  “ROMA”  e

“MISTER” dos sistemas “BANKDROP” (DOC. 05) e “ST” (DOC. 06) nos quais é possível

identificar as operações com SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS.

Conforme  esclarecido  pelos  colaboradores,  a  maioria  das  operações

realizadas  por  SERGIO  REINAS consistiam  na  utilização  de  suas  contas  como

verdadeiras contas de giro para a troca de cheques e pagamento de boletos fornecidos
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pelos  colaboradores,  gerando  reais  em  espécie  que  abasteciam  o  sistema  paralelo

administrado pelos colaboradores. 

Além disso,  SERGIO REINAS também fazia  operações  de dólar  cabo,

detalhadas no sistema “BANKDROP” e contabilizadas no sistema “ST”, que apresenta

uma espécie de “extrato” da conta do referido doleiro perante os colaboradores:

“(…) QUE o colaborador  comprou de SERGIO REINAS cerca de USD
730.000 e vendeu para SERGIO REINAS cerca de USD 990.000,00 na
conta ROMA; QUE a conta MISTER movimentou quase USD 350.000;
QUE as  operações  em reais  de  trocas  de  cheques  e  pagamentos  de
boletos  giraram em torno  de  R$  37  milhões;  QUE as  liquidações  das
operações de compra de dólares por SERGIO REINAS geralmente ocorria
através  do  pagamento  de  boletos  do  colaborador;  QUE  o  contato  do
colaborador com SERGIO REINAS se dava através de MSN criptografado,
e,  depois,  PIDGIN  ou  SKYPE;  QUE  REINAS  ficou  devendo  aos
colaboradores e por isso as operações cessaram, em final de 2014; QUE
SERGIO  REINAS  apresentou  ao  colaborador  o  cliente  AGATA,  que
movimentou cerca de USD 23 milhões, e que é mencionado em anexo
específico, sendo que sempre havia comissão pra REINAS, embora as
vezes fosse retida como compensação da dívida; QUE as movimentações
de  AGATA geravam uma comissão  para  SERGIO REINAS”  (CLAUDIO
BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 83 – DOC. 03)

De  acordo  com o  extrato  do  “ST”  da  conta  “ROMA”,  o  valor  total  de

“compra” de dólares foi de USD 736.166,12, o valor total de “venda” atingiu o patamar de

USD 988.071,00, o valor de transferências de reais movimentou R$ 36.949.422,45 e as

transferências de dólares movimentaram USD 2.221.250,88.

Já  o  extrato  da  conta  “MISTER”  registra  o  valor  total  de  “compra”  de

dólares  foi  de  USD 264.770,00,  o  valor  total  de  “venda”  atingiu  o  patamar  de  USD

82.834,00,  o  valor  de  transferências  de  reais  movimentou  R$  531.751,37 e  as

transferências de dólares movimentaram USD 130.937,20.

Veja-se que o Sistema ST apenas contém registros de movimentações a

partir de 2011, mas o Sistema Bankdrop permite identificar a existência de transação de
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dólar-cabo  feita  por  SERGIO  GUARACIABA  MARTINS  REINAS,  sob  o  codinome

“MISTER”, já em 2009,  em benefício do doleiro identificado pelo codinome  MONZA5.

Reproduz-se, exemplificativamente, a tela do “Bankdrop” com a operação de dólar cabo

feitas por  SERGIO REINAS,  referente à ordem de USD 500.000,00, transferidos para

uma conta indicada pelo doleiro MONZA:

Vale reproduzir, ainda, telas do sistema “ST” que demonstram o controle

da  “conta-corrente”  do  doleiro  SERGIO REINAS  perante  os  colaboradores,  com,  por

exemplo, os registros de transferências de reais mediante pagamento de boletos:

5 Nos autos da Operação Câmbio Desligo foi identificado que o doleiro de codinome MONZA é CHAAYA 
MOGHRABI  (CPF 082.383.278-30), que foi denunciado e se encontra foragido.
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Corroborando  todo  o  relato,  no  sistema  Bankdrop  dos  colaboradores

CLAUDIO e VINICIUS constam operações vinculadas aos codinomes ROMA e MISTER

que coincidem com informações obtidas na caixa de e-mails de  SERGIO REINAS,  a

confirmar que, de fato, tais codinomes se referem ao investigado.

No  exemplo  abaixo,  observa-se  uma  transação  em  que  o  doleiro  de

codinome ROMA (cliente) recebe de LIFE1 (bank - Bk) a quantia de USD 200.000,00, no

dia  15/02/2011,  e  indica  a conta  da  offshore ROYAL EAGLE INVESTMENTS FUND,

localizada em Grand Cayman, para a transferência:
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No extrato do Sistema ST do doleiro LIFE1 – já identificado como FLAVIO

DIB DAS CHAGAS MOURA,  denunciado na Operação  Cambio  Desligo  –  é  possível

confirmar a operação:

Já na caixa de e-mails de SERGIO REINAS é possível constatar a troca

de mensagens abaixo, tratando da constituição da referida  offshore,  na qual  SERGIO

REINAS conversa  com  seu  sócio  RAFAEL  SANCHEZ  BRANDÃO  e  com  CAMILO

PREVE,  da  POSADAS &  VECINO Consultores  Internacionales  S.A.,  de  Montevidéu,

Uruguai sobre detalhes do registro da ROYAL EAGLE:
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Pelos serviços prestados por CAMILO PREVE para a abertura da offshore

ROYAL EAGLE,  SERGIO REINAS efetuou pagamentos, conforme se extrai do diálogo

abaixo:

Com  efeito,  para  que  tais  transferências  fossem  realizadas,  SERGIO

REINAS utilizou-se do esquema de dólar-cabo dos colaboradores CLAUDIO e VINICIUS,

conforme constou do Sistema Bankdrop. A tela abaixo demonstra com precisão duas das

operações mencionadas no e-mail, em que o doleiro MISTER (SERGIO REINAS) indica

a conta do ESTUDIO POSADAS & VECINOS para o recebimento de USD 10.000,00 e

USD 11.247,00, respectivamente.
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Veja-se que os dados do Sistema Bankdrop conferem com as informações

encontradas nos e-mails. O  ESTUDIO POSADAS & VECINOS é o escritório em que

CAMILO PREVE trabalhava, e que prestou serviços para SERGIO REINAS de abertura

da  offshore   ROYAL EAGLE INVESTMENTS FUND em Cayman,  que,  por  sua  vez,

recebeu recursos através da indicação de SERGIO REINAS para as operações de dólar-

cabo.

No sistema Bankdrop é possível observar,  ainda,  que a  offshore Global

Trend, já mencionada anteriormente – da qual SERGIO REINAS foi o representante no

Brasil, e envolvida com fraudes apuradas pela CVM e pelo Ministério Público do Estado

do Rio de Janeiro – aparece cadastrada nos sistemas correlacionada ao operador de

codinome  MINISTRO,  que,  segundo  os  colaboradores,  refere-se  ao  doleiro  LUCIO

FUNARO, com quem SERGIO REINAS trabalhou:
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Uma  série  de  e-mails  encontrados  na  caixa  eletrônica  de  SERGIO

REINAS confirmam que ele atuava como um preposto de LUCIO FUNARO à frente da

offshore Global Trend, como se pode observar do exemplo abaixo:
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A caixa de e-mails de  SERGIO REINAS corrobora sobremaneira a sua

atuação  junto  à  organização  criminosa  dos  doleiros  que  operavam  com  os

colaboradores, como se verifica da mensagem abaixo, em que o doleiro PAULO SERGIO

VAZ DE ARRUDA, inscrito no sistema de controle dos colaboradores com o codinome

ZIPPO, e já denunciado no âmbito da Operação Câmbio Desligo6, encaminha um swift

para SERGIO REINAS:

6 Processo nº 0073766-87.2018.4.02.5101
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Anexado  ao  e-mail  consta  o  seguinte  documento,  em  que  é  possível

observar que a Global Trend possuía a conta nº 007184359382 no Banque Leu SA, em

Genebra, Suíça, onde recebia transferências bancárias, como a mencionada pelo doleiro

ZIPPO no e-mail:
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Não  por  acaso,  no  sistema  Bankdrop  também  consta  o  cadastro  da

mesma conta,  mas correlacionada  ao  codinome ZIPPO/MIN,  em uma referência  aos

doleiros PAULO ARRUDA (ZIPPO) e LUCIO FUNARO (MINISTRO):
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Aliás, o próprio SERGIO REINAS indica a referida conta em uma troca de

e-mails com NAJI NAHAS, que ficou conhecido como o responsável pelo colapso da

Bolsa de Valores na década de 80:
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No extrato do Sistema ST gerado sob o parâmetro ROMA/TED é possível

verificar  uma  série  de  transferências  de  reais  feitas  para  a  empresa  RIO  ALTO

EMPREEND. E PARTIC., da qual SERGIO REINAS é sócio administrador:
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Chama a  atenção,  ainda,  uma série  de  e-mails  que  SERGIO REINAS

enviou  a  ROBERTA PRATA,  que,  segundo  LUCIO  FUNARO,  era  o  braço  direito  de

PAULO ARRUDA (ZIPPO), e também foi denunciada por pertencimento à organização

criminosa nos autos da Operação Câmbio Desligo. Todas as mensagens versam sobre

movimentações financeiras:
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Ainda através do afastamento do sigilo telemático foi possível constatar

que SERGIO REINAS abriu também uma offshore no Panamá contando com o auxílio de

OSCAR ALGORTA:
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Também foi possível localizar o seguinte e-mail, que confirma a informação

prestada pelos colaboradores acerca da venda do escritório  de  SERGIO REINAS no

World Trade Center de Montevidéu:
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As ordens para as operações com os colaboradores CLAUDIO e VINICIUS

eram passadas por  SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS diretamente, por meio

de meios de comunicação dificilmente rastreáveis, tais como SKYPE:

“(...) QUE o contato do colaborador com SERGIO REINAS se dava através
de  MSN  criptografado,  e,  depois,  PIDGIN  ou  SKYPE  (…)”  (VINICIUS
CLARET – Termo de colaboração referente ao Anexo 83 – DOC. 03).

3.1 – DEMAIS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO:

Somando-se  ao  que  já  foi  apresentado, o  relatório  de  inteligência

financeira do COAF nº 36170 (DOC. 07) consignou diversas operações suspeitas ligadas

a SERGIO REINAS, como no exemplo abaixo:
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Dentre as operações suspeitas, chamam a atenção diversos saques em

espécie de valores superiores a R$ 100.000,00 efetuados nas contas da empresa RIO

ALTO  PARTICIPACOES  E  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  S.A.  (CNPJ

08721376000105), da qual SERGIO REINAS é sócio administrador:
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As informações e provas apresentadas pelos colaboradores apontam para

a reiterada prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, em operações

que alcançaram cifras milionárias e envolveram complexas transações, com utilização de

inúmeras contas no exterior, sendo imprescindível o aprofundamento da apuração para

identificar a origem e o caminho percorrido pelos recursos.

Os elementos de prova juntados aos autos são robustos e demonstram

que  SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS se valeu de sofisticado esquema de

remessa de valores ao exterior e geração de recursos em espécie, comandado pelos

doleiros “JUCA” e “TONY” – condutas que configuram, em tese, os delitos de lavagem

de dinheiro e evasão de divisas.
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As investigações iniciais apontam que SERGIO REINAS possui relevante

papel na geração de reais para o mercado de câmbio paralelo, sendo responsável por

movimentar quantias milionárias em boletos, cheques e recurso em espécie ao longo de

anos.

Diante  de  tal  quadro,  há  urgente  necessidade  das  investigações

aprofundarem e elucidarem a participação dos investigados na organização criminosa

que movimentou significativas cifras nos últimos anos, assim como trazer mais elementos

acerca do modus operandi utilizado pelos clientes de “JUCA” e “TONY”.

4 – DO ESQUEMA DE REMESSA ILÍCITA DE RECURSOS PARA O EXTERIOR POR

“TONY” E “JUCA” NO INTERESSE DE NISSIM CHREIM

NISSIM CHREIM (CPF 531.976.078-72), vulgo “MIOJO”, grande doleiro da

comunidade judaica e do comércio de São Paulo, realizou, apenas no período de 2011 a

2016,  mais  de  400  operações  de  dólar-cabo  por  intermédio  do  sistema  dos

colaboradores  CLAUDIO  BARBOZA  e  VINICIUS  CLARET,  sendo  responsável  por

promover a remessa ilícita de pelo menos USD 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de

dólares) para  o exterior,  destinados em sua maioria  para  contas na Suíça,  além de

algumas operações para Hong Kong.

Segundo informações colhidas  no anexo  73 do acordo de colaboração

premiada  em  comento  (autos  nº  0507089-18.2018.4.02.5101),  NISSIM  CHREIM era

conhecido dos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET desde a década

de 90, pois era sócio e tio de CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), outro grande doleiro que

foi alvo da “Operação Câmbio, Desligo”, em maio de 2017, mas permanece foragido.
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Conforme  narrado  pelo  colaborador  CLAUDIO  BARBOZA,  em

determinado momento NISSIM CHREIM rompeu com seu sobrinho CHAAYA MOGHRABI

e passou a operar diretamente com os colaboradores até o início de 2016:

“(…) QUE os colaboradores conheceram NISSIN em meados da década
de  90,  na  época  da  STREAM  TOUR,  pois  ele  era  sócio  de  CHAYA
MUGHRABI  (MONZA),  conhecidos cambistas da cidade de São Paulo;
QUE  NISSIN  era  tio  de  CHAYA MUGHRABI  (YASHA e  de  codinome
MONZA),  segundo  informações  que  chegaram  ao  conhecimento  dos
colaboradores  à  época;  QUE  o  colaborador  chegou  a  encontrar
pessoalmente com NISSIN em algumas oportunidades, sendo a última vez
em  2015;  QUE  as  operações  entre  NISSIN  e  os  colaboradores
consistiam basicamente na compra de dólares; QUE em determinado
momento, NISSIN rompeu com CHAYA e passou a operar diretamente
com os colaboradores até o início de 2016;”  (CLAUDIO BARBOZA -
Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  73  –  autos  n.º  0507089-
18.2018.4.02.5101 – DOC. 08)”.

O doleiro  NISSIM CHREIM foi  reconhecido  pelo  colaborador  CLAUDIO

BARBOZA conforme fotografia apresentada por ocasião de seu depoimento no Ministério

Público Federal.

A maioria das operações de  NISSIM CHREIM consistia na “compra” de

dólares, ou seja, o doleiro entregava reais no Brasil para os colaboradores, por meio de

depósitos em contas do Banco Bradesco, entrega de cheques ou dinheiro em espécie

nas salas utilizadas pelos colaboradores em São Paulo:

“(…) QUE  as  operações  entre  NISSIN  e  os  colaboradores  consistiam
basicamente na compra de dólares; QUE após a operação BANESTADO,
NISSIN rompeu com CHAYA e deixou de trabalhar até o ano de 2010;
QUE  em  2010,  NISSIN  voltou  a  entrar  em  contato  e  operou  com  os
colaboradores até o ano de 2016; QUE em contrapartida às operações
de compra de dólares, os valores correspondentes eram depositados
em contas  do  BRADESCO,  trocados  por  cheques  ou  dinheiro  em
espécie, entregues sempre nas salas utilizadas pelos colaboradores
na  cidade  de  São  Paulo;  (…)  (VINICIUS  CLARET –  Termo  de
colaboração  referente  ao  Anexo  73  –  autos  n.º  0507089-
18.2018.4.02.5101 – DOC. 08)”.
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Vale  ressaltar  que  as  informações  registradas  no  Sistema  Bankdrop

apontam que a maioria das operações de compra de dólares solicitadas por  NISSIM

CHREIM tinham como destino contas na Suíça em nome de diversas offshores: BENDOL

FINANCIAL CORP e  TULL INVEST CORP sediadas  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas;  e

ACTON  DEVELOPMENT  S/A,  HANK  INVESTMENT  CORP,  TARTAN  OVERSEAS

COMPANY S/A e WINON MANAGMENT GROUP, sediadas no Panamá, além de OCEAN

CLAKE, sediada na Suíça.

Na tabela abaixo, estão consolidados os valores movimentados em cada

uma das  offshores utilizadas pelo doleiro  NISSIM CHREIM para a remessa ilícita  de

recursos para o exterior:

NOME DA EMPRESA BANCO CONTA
VALOR TOTAL DAS

OPERAÇÕES

BENDOL FINANCIAL
CORP

BARCLAYS S/A 625 134 02 $ 11.528.570,07

ACTON
DEVELOPMENT S/A

CREDIT AGRICOLE 137 714 0 $ 2.217.680,03

TARTAN OVERSEAS
COMPANY S/A

CREDIT AUDI
CH3 908 624 068 368 410

00B
$ 150.000,00

HANK INVESTMENT
CORP

UNIUN BANCAIRE
PRIVEE

CH6 308 657 201 006 125
566

$ 500.000,00

TULL INVEST CORP CREDIT AGRICOLE CH6 908 007 102 900 001 $ 104.578,00

WINON MANAGEMENT
CORP

AUDI 722 722 $ 9.407.057,16

OCEAN CLAKE IDB (SWISS) BANK LTD
CH6 908 234 402 061 000

840
$ 150.000,00

As diferentes  offshores utilizadas por  NISSIM CHREIM, identificadas em

diversos países, podem ser representadas graficamente da seguinte maneira:
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A partir de informações obtidas com unidades de inteligência financeira no

exterior, com base nas recomendações nº 24 e 25 do GAFI, foi possível identificar que os

beneficiários finais de algumas das offshores utilizadas para a lavagem de recursos são

justamente  NISSIM  CHREIM e  sua  esposa  THANIA  NAZLI  CHREIM,  conforme

detalhado na tabela a seguir:

NOME DA EMPRESA PAÍS TITULARES

BENDOL FINANCIAL CORP  BVI
NISSIM CHREIM

THANIA NAZLI BATTAT CHREIM

ACTON DEVELOPMENT S/A  PANAMÁ
NISSIM CHREIM

THANIA NAZLI BATTAT CHREIM

HANK INVESTMENT CORP  PANAMÁ THANIA NAZLI BATTAT CHREIM
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WINON MANAGEMENT CORP  PANAMÁ
NISSIM CHREIM

THANIA NAZLI BATTAT CHREIM

As movimentações milionárias de recursos nas contas vinculadas a essas

offshores,  especialmente  na  BENDOL e  na  WINON,  indicam  que  o  doleiro  NISSIM

CHREIM  fez  uso,  até  recentemente,  das  chamadas  “contas  de  giro”  no  exterior,

mecanismo tradicionalmente utilizado para a prática de dólar-cabo, que busca “blindar”

as contas dos clientes finais (clientes do doleiro), sendo uma camada intermediária entre

o vendedor de dólar e o comprador final, o que dificulta sobremaneira o rastreamento do

caminho do dinheiro.

As  informações  ora  reunidas  demonstram  que  o  investigado

desempenhava  importante  papel  na  remessa  de  dólares  para  o  exterior  de  maneira

ilícita,  tendo  movimentado  milhões  de  dólares  ao  longo  de  décadas,  concentrando

operações da comunidade judaica e do comércio de São Paulo.

A participação de NISSIM CHREIM em atividades suspeitas é corroborada

pelos  seguintes  elementos  que  justificam  a  adoção  das  medidas  requeridas  nos

presentes autos.

4.1 – LANÇAMENTOS CONSTANTES NOS SISTEMAS “ST” E “BANKDROP”

As declarações dos colaboradores  são corroboradas pelas  informações

constantes  em  anexo,  referentes  aos  extratos  relativos  ao  codinome  “MIOJO”  e

variações7 dos sistemas “BANKDROP” (DOC. 09) e “ST” (DOC. 10) nos quais é possível

identificar as operações com NISSIM CHREIM.

Conforme  esclarecido  pelos  colaboradores,  a  maioria  das  operações

realizadas por NISSIM CHREIM consistiam na “compra” de dólares a serem depositados

em contas no exterior por ele indicadas, mediante a realização de depósitos no banco

7 Também foram utilizadas as variações MIOJODHSP; MIOJODHRJ; MIOJO.N; MIOJO/CH;
MIOJO/BRAD.
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Bradesco, entrega de cheques ou dinheiro em espécie nos escritórios dos colaboradores

em São Paulo. 

As  operações  de  dólar  cabo  encontram-se  detalhadas  no  sistema

“BANKDROP” e contabilizadas no sistema “ST”, que apresenta uma espécie de “extrato”

da conta do referido doleiro perante os colaboradores:

“(…)  QUE  no  período  de  2011  a  2016,  as  operações  entre  os
colaboradores  e  NISSIN  movimentaram  aproximadamente  U$
22.000.000,00  (vinte  e  dois  milhões  de  dólares);  QUE as  contas  no
Sistema Bankdrop identificadas em algumas operações de NISSIN são
WINON MANAGMENT GROUP; ACTON DEVELOPMENT S/A e BENDOL
FINANCIAL CORP; QUE no sistema ST as operações de NISSIN estão
registradas na conta MIOJO; QUE as operações de NISSIN em espécie
(dólar papel) estão registradas na conta MIOJO.N, que movimentou cerca
de USD 100 mil no período de 2011 a 2016; QUE a conta MIOJO-BRAD
refere-se aos valores movimentados no Brasil pelo banco Bradesco; QUE
a conta MIOJO-CH refere-se aos cheques; QUE as contas MIOJODHRJ e
MIOJODHSP referem-se a movimentações de dinheiro no Rio ou em São
Paulo;  (...)”  (VINICIUS  CLARET -  Termo  de  colaboração  referente  ao
Anexo 73 – autos n.º 0507089-18.2018.4.02.5101 – DOC. 08)”.

De acordo com o extrato do “ST”, o valor total de “compra” de dólares foi

de aproximadamente USD 22 milhões, no período de 2011 a 2016.

Reproduz-se,  exemplificativamente,  duas  telas  do  “BANKDROP”  com

operações de dólar cabo feitas para  NISSIM CHREIM, nos valores de USD 90.000,00,

em 13/05/2015, e USD 180.000,00, em 24/09/2015:
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Vale reproduzir, ainda, telas do sistema “ST” que demonstram o controle

da  “conta-corrente”  do  doleiro  NISSIM  CHREIM perante  os  colaboradores,  com  os

registros das transferências no banco Bradesco, entregas de cheques ou dinheiro como

contrapartida à compra de dólares por meio de operações dólar-cabo:
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As  ordens  para  as  referidas  operações  eram  passadas  por  NISSIM

CHREIM diretamente,  por  meio  de  telefone  (011  992951425)  ou  por  meios  de

comunicação dificilmente rastreáveis, tais como SKYPE e PDGIN:

“(...) QUE os meios de contato entre NISSIN e os colaboradores eram por
PIDGIN e SKYPE; (...) QUE na agenda dos colaboradores há registro de
um telefone celular  utilizado para contato com NISSIN, de número 011
99295 1425; (…) (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente ao
Anexo 73 – DOC. 08)”.

4.2 – DEMAIS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO:

Somando-se ao que já foi apresentado, em pesquisas nas bases de dados

desta  Procuradoria  da  República,  foi  possível  identificar  que NISSIM  CHREIM
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efetivamente compareceu nas salas dos colaboradores em São Paulo utilizadas

para o recolhimento e entrega de valores espúrios.

Com efeito, os registros de acesso de visitantes apreendidos a partir de

autorização expedida por esse Juízo demonstram diversas entradas de NISSIM CHREIM

para visitar as salas alugadas pelos colaboradores na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 e

na Av. Paulista, 2300, conforme reproduzido a seguir:
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Veja-se, a título de ilustração, que várias datas constantes no registro de

entrada de NISSIM CHREIM para visita a WALTER MESQUITA, um dos funcionários dos

colaboradores,  coincidem  exatamente  com  os  registros  do  sistema  ST,  com  as

observações “C/FARIA SR. NISSIN”, nos dias 08/12/2015, 13/012016 e 26/01/2016, por

exemplo:

52



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Além  disso,  o  relatório  de  inteligência  financeira  do  COAF  nº  36043

consignou  que  uma  das  contas  de  titularidade  de  NISSIM  CHREIM apresentou

movimentação financeira incompatível com sua renda declarada:
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No relatório da Receita Federal IPEI nº RJ20180063 (DOC. 11) também

foram  apontadas  movimentações  financeiras  incompatíveis  com  os  rendimentos

declarados por NISSIM CHREIM nos anos calendários de 2013, 2014 e 2017:
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As informações e provas apresentadas pelos colaboradores apontam para

a reiterada prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, em operações

que alcançaram cifras milionárias e envolveram complexas transações, com utilização de

inúmeras contas no exterior, cenário que demonstra ser imprescindível a decretação das

medidas cautelares requeridas ao final.

4.3 – DA OPERAÇÃO DE DÓLAR-CABO PARA CONTA OST INVEST & FINANCE

INC:

Segundo informado no Relatório  de Inteligência  Financeira  nº  36968,  a

conta número 62513402, no banco Barclays, na Suíça, é titulada pela offshore BENDOL

FINANCIAL CORP, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, sendo  NISSIM CHREIM e
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THANIA NAZLI  BATTAT  CHREIM os  beneficiários  finais  e  representantes  legais  da

conta.

A conta titularizada pela BENDOL na Suíça recebeu USD 20.000,00 (vinte

mil dólares) no dia 10/08/2012, por meio de transferência realizada por OST INVEST &

FINANCE INC, offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.

De acordo com informações públicas, disponíveis em fontes abertas, que

foram identificadas a partir das investigações da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba,

a  offshore OST INVEST & FINANCE INC pertence a Humberto Sampaio de Mesquita,

genro  do  colaborador  PAULO  ROBERTO  COSTA,  ex-Diretor  de  Abastecimento  da

PETROBRAS.

A referida offshore foi utilizada pelo então funcionário público para receber

milhares  de  dólares  de  propina  no  exterior,  como  exemplifica  o  seguinte  trecho  da

denúncia em anexo (DOC. 12):

56



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

A  informação  apresentada  por  meio  do  RIF  nº  36968  indica  uma

transferência de valor substancial da offshore OST, de PAULO ROBERTO COSTA, para

a offshore BENDOL dos doleiros NISSIM CHREIM e THANIA CHREIM, sem justificativa

lícita  aparente,  evidências  que apontam para a realização de operação de venda de

dólares por meio de dólar cabo, com o consequente recebimento de valores em reais no

Brasil também de forma paralela, à margem do sistema financeiro nacional.

Trata-se,  portanto,  de  mais  indícios  que  evidenciam  a  gravidade  e

lesividade das condutas dos doleiros  NISSIM CHREIM e de THANIA CHREIM que, ao

longo de décadas no exercício dessa atividade ilícita, movimentaram recursos oriundos

de  crimes  de  corrupção,  indicando  que  a  extensa  rede  de  clientes  desses  doleiros

abrangeu não só empresários do ramo de importações, mas também agentes públicos, o

que aponta para a necessidade das medidas ora requeridas.
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4.4  –  DA  MANUTENÇÃO  DE  NOVA  OFFSHORE NO  PANAMÁ  –  GALE

MANAGEMENT:

Como já  visto  acima,  por  meio  da colaboração  premiada  de CLAUDIO

BARBOZA e VINICIUS CLARET foi possível identificar 7 (sete) offshores utilizadas pelo

casal  NISSIM CHREIM e  THANIA CHREIM ao longo dos anos para a realização de

operações de dólar cabo, que movimentaram pelo menos cerca de USD 22 milhões.

Com o avanço das investigações,  especialmente  a partir  da análise  do

material  obtido  por  meio  de  ordem  judicial  de  afastamento  de  sigilo  telemático,

identificou-se uma nova offshore vinculada a NISSIM CHREIM, com sede no Panamá, a

qual teve seu registro renovado recentemente.

No dia 30/08/2018,  NISSIM CHREIM enviou e-mail sem assunto para o

endereço “concierge@thebistrol.com” com um documento de texto anexado:
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O documento anexado representa requerimento de renovação da offshore

GALE MANAGEMENT INTERNATIONAL INC, com sede na Plaza 2000, 10th floor, 50th

street, Panamá, República do Panamá, mediante pagamento da taxa de USD 2.270,00,

para a empresa “DUNES INTERNATIONAL FZE”, a título de serviços que, em tradução

livre, consistem em “renovação da empresa + pessoa designada (responsável)”:
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Verifica-se  que  alguns  minutos  antes,  NISSIM  CHREIM havia

encaminhado e-mail para o mesmo endereço “concierge@thebistrol.com”, com o assunto

“Print” (imprimir), porém sem arquivo anexado:

Em pesquisas na internet, verifica-se que “The Bistrol” é um hotel de luxo

localizado na cidade do Panamá:
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A sequência de mensagens permite concluir que NISSIM CHREIM esteve

hospedado no referido hotel e encaminhou para o  concierge o documento referente à

renovação da companhia  offshore GALE MANAGEMENT INTERNATIONAL INC para

que fosse impresso e certamente apresentado em escritório no Panamá.

Vale  ressaltar  que  a  offshore GALE  MANAGEMENT,  assim  como  as

outras 7 (sete)  offshores utilizadas por  NISSIM CHREIM e identificadas pelos sistemas

bankdrop  e  ST,  nunca  foram  declaradas  à  Receita  Federal,  como  se  verifica  das

informações obtidas a partir do levantamento do sigilo fiscal dos investigados.

Trata-se,  portanto,  de  importante  prova  que  corrobora,  de  forma

absolutamente independente os relatos e provas trazidos pelos colaboradores CLAUDIO

BARBOZA e VINICIUS CLARET, e demonstra a atualidade das condutas de  NISSIM

CHREIM relacionadas  à  manutenção de  offshores utilizadas  para  a  movimentação e

ocultação de recursos oriundos de crimes contra a ordem tributária,  contra o sistema
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financeiro  nacional  e  contra  a  administração  pública,  o  que  aponta  para  a

imprescindibilidade das medidas ora requeridas, para a garantia da ordem pública.

4.5 – DAS EVIDÊNCIAS DE OPERAÇÕES ATUAIS COM CHEQUES DE TERCEIROS:

A partir  da  análise  do  material  recebido  por  força  da  decisão  judicial

proferida nestes autos, foi possível identificar uma série de e-mails na caixa de NISSIM

CHREIM,  nichreim@gmail.com,  que  apontam  para  a  atualidade  das  operações

envolvendo  cheques  de  terceiros  –  uma  das  principais  formas  de  liquidação  das

operações de dólar cabo utilizada durante anos por esse doleiro com os colaboradores

CLÁUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET.

Nesse  sentido,  vale  rememorar  o  seguinte  trecho  do  depoimento  de

VINICIUS  CLARET,  já  acostado  aos  autos,  acerca  da  liquidação  das  operações  de

compra de dólares por NISSIM CHREIM:

“(…) QUE  as  operações  entre  NISSIN  e  os  colaboradores  consistiam
basicamente na compra de dólares; QUE após a operação BANESTADO,
NISSIN rompeu com CHAYA e deixou de trabalhar até o ano de 2010;
QUE  em  2010,  NISSIN  voltou  a  entrar  em  contato  e  operou  com  os
colaboradores até o ano de 2016; QUE em contrapartida às operações
de compra de dólares, os valores correspondentes eram depositados
em contas  do  BRADESCO,  trocados  por  cheques  ou  dinheiro  em
espécie, entregues sempre nas salas utilizadas pelos colaboradores
na  cidade  de  São  Paulo;  (…)  (VINICIUS  CLARET –  Termo  de
colaboração  referente  ao  Anexo  73  –  autos  n.º  0507089-
18.2018.4.02.5101 – DOC. 08)”.

Como  sabido,  a  utilização  de  cheques  do  comércio  ou  cheques  de

terceiros é uma das principais tipologias de lavagem de dinheiro identificadas a partir das

investigações que desencadearam a Operação Câmbio Desligo. 

Isso porque os cheques oriundos de contabilidade paralela do comércio,

especialmente de importadores e distribuidores,  são abundantes no mercado de São
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Paulo e a sua negociação por doleiros, em larga escala, permite a movimentação de

quantias milionárias em sistemática que praticamente impossibilita o rastreamento dos

recursos,  dada a pulverização desses cheques entre  diversas  contas,  a ausência  de

vínculos entre os sacados e especialmente pela utilização das chamadas “contas de giro”

ou “contas frias”, posteriormente utilizadas para o pagamento, por exemplo, de boletos

bancários  –  esquema  detalhado  no  capítulo  referente  ao  doleiro  SERGIO  REINAS

(“ROMA”) acima.

Na caixa  de  correio  de  NISSIM CHREIM foi  identificada  uma série  de

mensagens trocadas com representantes da agência  de turismo VEP TURISMO que

demonstram a existência de uma linha de compensação de créditos e débitos desse

doleiro perante a referida agência, operada por meio de depósitos de cheques variados,

aparentemente de terceiros. 

A  título  de  ilustração,  vale  reproduzir  o  seguinte  e-mail,  datado  de

05/10/2018 (DOC. 13):
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No arquivo encaminhado em anexo (IMG_9438.jpg) consta o comprovante

de  depósito  de  sete  cheques  variados  no  total  de  R$  23.406,16,  em favor  da  VEP

TURISMO:
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Várias mensagens de teor semelhante, a respeito de depósitos, débitos

por  faturas  emitidas  e  saldo  atualizado  do  doleiro  perante  a  agência  de  turismo  se

repetem com frequência quase que diária na caixa de e-mails de  NISSIM CHREIM, a

denotar que esse tipo de operação é rotineira e se mantém ao longo do tempo.

Não  bastasse,  as  mensagens  demonstram  que,  para  operacionalizar

essas  transações  suspeitas,  o  doleiro  conta  com  a  atuação  constante  de  seu  filho

JONATHAN CHREIM, principal ponto de contato com os representantes da agência de

turismo,  já  que  NISSIM recebe as  mensagens em cópia,  como destacado no e-mail

acima. 

Vale ressaltar que NISSIM CHREIM declarou saída definitiva do país para

a Receita Federal no dia 14/12/2017 (IPEI RJ 20180063 – DOC. 11), ocasião em que já
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havia fortes rumores a respeito da possível colaboração premiada dos doleiros CLAUDIO

BARBOZA e VINICIUS CLARET. No entanto, as mensagens deixam claro que, apesar de

declarar  saída  do  Brasil,  NISSIM  CHREIM  não  encerrou  seus  negócios  no  país  e

continua a operar com o apoio de seu filho.

A despeito  de  a  maioria  das  mensagens  para  a  VEP  TURISMO  ser

remetida por  JONATHAN CHREIM,  verifica-se que as mensagens são enviadas com

cópia para seu pai  NISSIM CHREIM,  o qual acompanha de perto os negócios, como

evidencia o e-mail a seguir, no qual a representante da agência de turismo se desculpa

por  não ter  colocado  NISSIM em cópia  na última atualização da “conta-corrente”  da

família perante a agência:
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Observa-se  que  os  valores  depositados  em  cheques  variados  são

utilizados para pagamentos de despesas pessoais de NISSIM CHREIM e de sua esposa

THANIA CHREIM, como exemplifica a emissão das passagens para o Panamá – país

onde o casal possui uma série de offshores:

No arquivo em anexo ao e-mail consta a fatura das passagens aéreas:
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Vale ressaltar que os diálogos localizados remontam a outubro de 2017 e

persistiram até outubro de 2018 – data em que foi autorizado o afastamento do sigilo

telemático  do  investigado  –  a  denotar  a  atualidade  das  condutas,  indicando  que  o

esquema certamente continua ocorrendo.

Além  disso,  em  consulta  às  bases  de  dados  da  Receita  Federal,

identificou-se que um dos  sócios  da empresa  VEP TURISMO LTDA – EPP é ZEEV
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IACOV CREIMER, cunhado de  JONATHAN CHREIM, como apontado no Relatório de

Pesquisa nº 751/2019 (DOC. 14):

O  fato  de  a  família  CHREIM ter  tradição  no  mercado  paralelo  de

movimentação  de  moeda  estrangeira  não  é  novidade  deste  juízo,  uma  vez  que  na

Operação Câmbio Desligo (autos nº 0060662-28.2018.4.02.5101) foi decretada a prisão

preventiva do doleiro CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), sobrinho de NISSIM CHREIM e

seu parceiro nos negócios ilícitos por um bom tempo.

Outros diálogos identificados nos e-mails de NISSIM CHREIM que dizem

respeito ao pagamento de despesas pessoais com o uso de cheques de terceiros ao

menos até outubro de 2018 se referem ao aluguel de casa de praia da família na Praia

da Baleia, em São Paulo – conhecido reduto de veraneio da comunidade judaica e de

diversos doleiros alvos da Operação Câmbio Desligo.

Com efeito, constam na caixa de NISSIM CHREIM diversos e-mails com o

assunto  “PAGAMENTOS  CASA  3  BALI  HAI”  dos  quais  é  possível  constatar  que

JONATHAN CHREIM também gerencia os pagamentos de alugueis e despesas da casa

de luxo por meio de cheques de terceiros, em sistemática de compensação de créditos e

débitos com a imobiliária responsável (GD8), de modo semelhante ao operado com a

agência de turismo VEP.
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No  site  da  incorporadora  GD88 é  possível  vislumbrar  o  luxo  do

empreendimento:

Em  e-mail  do  dia  05/10/2018,  JONATHAN  CHREIM encaminhou

comprovantes de depósitos para a administradora do imóvel, com cópia para  NISSIM,

indicando o depósito de valores para pagamento do aluguel de outubro e “adiantamento

para mês seguinte”, além do pagamento do condomínio (DOC. 15):

8 http://www.gd8.com.br/incorporadorasite/west_bali.php 
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Nas imagens anexadas ao e-mail,  verifica-se que os pagamentos foram

realizados mediante depósitos de cheques variados, com uma pequena complementação

em espécie (R$ 72,00), para alcance do valor exato referente ao condomínio do imóvel:

71



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

O e-mail transcrito a seguir não deixa dúvidas de que a sistemática de

pagamentos por meio de cheques é utilizada rotineiramente por  JONATHAN CHREIM

para pagamento dos alugueis:

A planilha que segue em anexo à mensagem demonstra que os alugueis

são pagos com valores fracionados, com adiantamentos e saldos para meses seguintes

ao menos desde março de 2017 (DOC. 15):
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Em pesquisas na base de dados da Receita Federal  identificou-se que

JONATHAN  CHREIM é  responsável  por  uma  empresa  de  importação,  LOTUS

COMERCIO  IMPORTAÇÃO,  EXPORTAÇÃO  DE  ARTIGOS  DO  VESTUÁRIO  LTDA

(CNPJ 97.519.017/0001-91),  a  qual  possui  sede declarada na Rua Margarida,  nº  92,

Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01154-030.

Em consulta ao  google maps, verifica-se que as imagens da fachada do

local,  entre  2011  e  2017,  não  se  mostram compatíveis  com o  exercício  da  referida

atividade comercial:
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O pagamento de despesas frequentes com cheques de terceiros perante

agência de turismo e imobiliária aponta para a manutenção do esquema de recolhimento

de cheques de comércio com importadores, em contrapartida ao depósito de dólares no

exterior, atividade essa coordenada por  NISSIM CHREIM, em conluio com sua esposa

THANIA CHREIM e seu filho JONATHAN CHREIM.

Os elementos de prova ora reunidos evidenciam, portanto, que  NISSIM

CHREIM se valeu de sofisticado esquema de remessa de valores ao exterior e geração

de recursos em espécie, comandado pelos doleiros “JUCA” e “TONY” – condutas que

configuram, em tese, os delitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

As investigações iniciais apontam que  NISSIM CHREIM possui relevante

papel no mercado de câmbio paralelo em São Paulo, sendo responsável por movimentar

quantias milionárias em cheques e recurso em espécie ao longo de décadas.

Diante  de  tal  quadro,  há  urgente  necessidade  das  investigações

aprofundarem e elucidarem a participação dos investigados na organização criminosa

que movimentou significativas cifras nos últimos anos, assim como trazer mais elementos

acerca do modus operandi utilizado pelos clientes de “JUCA” e “TONY”.

5. DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA

5.1 – SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS

O suporte  probatório  que  dá  base  aos  pedidos  cautelares  a  seguir

especificados é amplo e provém de fontes totalmente independentes, a saber:
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1. Termos de colaboração premiada de CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET

referentes aos anexos 01 (DOC. 01), 02 (DOC. 02) e 83 (DOC. 03) tratados na

presente cautelar;

2. Termos de colaboração premiada de LUCIO BOLONHA FUNARO (DOC.04);

3. Extratos dos sistemas BANKDROP (DOC. 05) e ST (DOC. 06);

4. Pesquisas na base de dados da Secretaria da Receita Federal acerca do CPF do

investigado; 

5. RIF do COAF nº 36170 (DOC. 07);

6. Dados  obtidos  na  caixa  de  correio  eletrônico  do  investigado,  obtidos  após  a

quebra de sigilo telemático deferida por este juízo, e

7. Pesquisas em fontes abertas.

Todos  os  elementos  citados  se  mostram  suficientes  a  demonstrar  a

atuação criminosa de SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS na prática de crimes

contra o Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa.

As informações reunidas apontam que o investigado desempenhava importante papel na

organização criminosa, em especial em sua atuação na parceria com os colaboradores

JUCA e TONY, auxiliando-os a implementar as transações de lavagem de capitais e dólar

cabo  em  benefício  dos  membros  da  ORCRIM,  movimentando  vultuosos  valores  de

origem ilícita.

De  fato,  SERGIO  REINAS se  utilizou  de  sofisticado  esquema  de

remessa de valores ao exterior e geração de recursos em espécie, comandado pelos

doleiros “JUCA” e “TONY” – condutas que configuram os delitos de lavagem de dinheiro

e evasão de divisas.

Diante de tal quadro, há urgente necessidade da decretação da prisão

preventiva de SERGIO REINAS para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia

da ordem pública e da instrução criminal.

Conforme  apontado,  SERGIO  REINAS foi  operador  de  LUCIO

FUNARO  em  movimentações  financeiras  espúrias,  com  recursos  provenientes  de
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infrações  penais  de  diversas  naturezas  e,  paralelamente,  também  operava  com  a

organização criminosa responsável por inúmeras transações de dólar-cabo, sendo um

dos grandes responsáveis pelas operações de geração de reais através de boletos.

Os  sistemas  informatizados  dos  colaboradores  demonstram  que  as

transações  realizadas  por  SERGIO REINAS junto  a  VINICIUS CLARET e  CLAUDIO

BARBOZA  movimentaram R$ 36.949.422,45 em transferência  de  reais,  enquanto  as

transferências de dólares movimentaram USD 2.221.250,88, apenas na  conta “ROMA”.

Já o extrato da conta “MISTER” registra o valor total de “compra” de dólares foi de USD

264.770,00,  o valor total  de “venda” atingiu o patamar de  USD 82.834,00,  o valor de

transferências  de  reais  movimentou  R$  531.751,37 e  as  transferências  de  dólares

movimentaram USD 130.937,20.

Considerando  que  o  requerido  permanece  atuando  no  mercado

financeiro, com a possibilidade real de movimentar recursos, evadindo divisas e lavando

ativos,  resta  evidente  a  necessidade  de  sua  prisão  para  garantia  da  ordem pública,

sendo claro que se permanecer em liberdade prosseguirá na prática de delitos.

Vale  registrar  que  SERGIO  REINAS já  responde  a  uma  ação  de

improbidade proposta pelo MPRJ e já foi administrativamente punido pela CVM em razão

de sua atuação ardil  no mercado financeiro.  No entanto, as apurações pretéritas não

foram  suficientes  para  que  cessassem  as  atividades  criminosas.  Não  resta  outra

alternativa, portanto, senão a decretação da prisão de SERGIO REINAS como forma de

garantia da ordem pública, interrompendo o ciclo criminoso.

De fato,  a  permanência  de  SERGIO REINAS em liberdade  representa

evidente  risco  à  ordem  pública,  sendo  grande  a  probabilidade  de  prosseguir  na

prática de ilícitos, inclusive quanto à ocultação do produto dos crimes praticados, sendo

ineficaz, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do

artigo 319 do Código de Processo Penal.
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Vale ressaltar que ainda não foram identificados todos os integrantes da

organização  criminosa,  sendo  que  os  elementos  colhidos  indicam  a  participação  de

outros  agentes  nos  crimes  levados  a  efeito  SERGIO  REINAS ainda  não  totalmente

identificados, tais como os responsáveis pelas empresas cujas contas são utilizadas nas

transações  ilícitas  e  os  agentes  que  promovem a  entrega  dos  recursos  em espécie

gerados com tais operações,  de modo que a prisão preventiva também visa evitar

que  o  investigado  promova  a  ocultação  e  destruição  de  provas  que  permitam

alcançar os outros membros da quadrilha.

O relato do colaborador CLAUDIO BARBOZA ainda indica que o requerido

se vale de instrumentos para dificultar  a ação das autoridades,  utilizando  técnicas de

criptografia de forma a evitar interceptação, pelas autoridades, das comunicações dos

membros da organização criminosa, utilizando o aplicativo PIDGIN, o que reforça o risco

de obstrução à investigação caso permaneçam em liberdade.

A  manutenção  em  liberdade  de  SERGIO  REINAS após  as  medidas

ostensivas requeridas nesta peça possibilitaria ampla movimentação do patrimônio ilícito

pelo requerido, em especial dos recursos que até o momento permanecem ocultos, uma

vez que somente se apurou até o momento parte dos recursos movimentados pelos

doleiros.

Como  bem  ponderou  o  juiz  Sérgio  Moro  sobre  análogo  contexto  em

sentença proferida nos Autos 5036528-23.2015.4.04.7000/PR,  “quando a corrupção é

sistêmica, as propinas passam a ser pagas como rotina e encaradas pelos participantes

como a regra do jogo, algo natural e não anormal, o que reduz igualmente os custos

morais  do crime”.  O magistrado identificou o mesmo fenômeno na Itália  a  partir  das

investigações  da  operação  Mãos  Limpas,  “com  a  corrupção  nos  contratos  públicos

tratada como uma regra 'geral, penetrante e automática' (Barbacetto, Gianni e outros.

Mani Pulite: La vera storia, 20 anni dopo. Milão: Chiarelettere editore. 2012, p. 28-29)”.
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Para justificar medidas cautelares extremas e interromper o “ciclo delitivo”,

Moro pontuou com precisão que “impor a prisão preventiva em um quadro de corrupção

e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art.  312 do CPP).

Excepcional no presente caso não é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração da

coisa pública revelada pelo processo”.

A  análise  da  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  leva  ao

entendimento  de  que  para  a  decretação  da  prisão  preventiva  com  fundamento  na

garantia da ordem pública, é importante restar demonstrada a periculosidade do agente,

o seu papel de destaque na organização criminosa, a gravidade dos fatos e o risco de

reiteração delitiva, o que se revela nas práticas delituosas em exame.

De fato, os critérios trazidos pela jurisprudência quanto à fundamentação

da prisão preventiva para a garantia da ordem pública se aplicam às circunstâncias do

caso  em  exame,  diante  do  relevante  papel  exercido  por SERGIO  REINAS na

organização criminosa, como doleiro responsável por vultuosa movimentação financeira

de recursos dos integrantes da ORCRIM derivados dos crimes de corrupção e lavagem

de  dinheiro  praticados,  da  gravidade  concreta  dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro,

evasão de divisas e pertinência à organização criminosa verificados, e do fundado receio

de reiteração delitiva por parte do requerido, em especial considerando o longo período

de funcionamento do esquema criminoso, em um incontestável contexto de corrupção e

lavagem de dinheiro sistêmicos. Os elementos probatórios revelam a prática habitual,

sistemática e profissional de tais ilícitos.

Em face dessas considerações, estando presentes o fumus comissi delicti

e também o periculum libertatis,  bem como,  diante  da imperiosa necessidade  de se

recuperar o produto dos valores desviados pela ORCRIM, requer, com supedâneo nos

arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva

de SERGIO REINAS a fim de assegurar a aplicação da lei penal, para garantia da ordem

pública e da instrução criminal.
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5.2. NISSIM CHREIM (“MIOJO”), THANIA CHREIM E JONATHAN CHREIM

O suporte  probatório  que  dá  base  aos  pedidos  cautelares  a  seguir

especificados é amplo e provém de fontes totalmente independentes, a saber:

1. Termos de colaboração premiada referentes aos anexos 01 (DOC. 01), 02 (DOC.

02) e 73 (DOC. 08) dos colaboradores CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET,

tratados na presente cautelar;

2. Extratos dos sistemas BANKDROP (DOC. 09) e ST (DOC. 10);

3. Relatório da Receita Federal IPEI nº RJ 20180063 (DOC. 11);

4. Registros de entradas nos prédios utilizados pelos colaboradores em São Paulo

(DOC. 16); 

5. Relatórios de Inteligência Financeira do COAF: RIF nº 36043; nº 37440; nº 36904;

nº 36968; nº 37441 e nº 37442 (DOC. 17);

6. E-mails identificados na caixa nichreim@gmail.com (DOCs. 13, 15 e 18);

7. Relatórios de Pesquisa nº 751/2019 e nº 6844/2018;

8. Pesquisas em fontes abertas

Os elementos de prova juntados aos autos são robustos e demonstram a

atuação de  NISSIM CHREIM,  vulgo MIOJO,  no sofisticado  esquema de remessa de

valores  ao  exterior  e  geração  de  recursos  em  espécie,  comandado  pelos  doleiros

“JUCA” e  “TONY”  – condutas que configuram os delitos  de  lavagem de dinheiro,

evasão de divisas e pertinência a organização criminosa.

Conforme  apontado, NISSIM  CHREIM atua no  mercado  de  câmbio

paralelo desde os anos 90, sendo responsável por promover a remessa ilícita para o

exterior de  mais de 22 milhões de dólares, apenas no período de janeiro de 2011 a

2016, tendo sido rastreadas mais de 400 operações de dólar-cabo por ele ordenadas,

com recursos destinados, em grande maioria, para contas na Suíça, mas também com

algumas operações para Hong Kong.
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Vale destacar que a expressiva atuação de NISSIM CHREIM no mercado

de câmbio ilícito não foi sequer comprometida pelo processo criminal a que respondeu a

partir do ano de 2007, em decorrência de provas obtidas na Operação BANESTADO. 

No processo nº  2002.70.00.0789822,  que tramitou na 13ª  Vara Federal

Criminal  de  Curitiba,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  ofereceu  denúncia,  em

10/08/2007,  em  desfavor  de  CHAAYA  MOGHRABI,  NISSIM  CHREIM,  CHARLES

MOGHRABI  e  TÂNIA  MOGHRABI  (o  primeiro  e  os  dois  últimos  sobrinhos  do

investigado), imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos arts. 21, parágrafo único,

da Lei nº 7.492/86, art. 16 (c/c art. 1º, parágrafo único, I e II), art. 4º, caput (c/c art. 1º

parágrafo único, I e II), da Lei 7.492/86, na forma do art. 70 do CP. Ainda, denunciados

pelo art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 (itens "a", "b" e "c" acima), na forma do art.

69, do CP, igualmente ocorrendo em relação aos crimes previstos nos art. 1º, VI e VII,

combinado com o art. 1º, § 1º, II, com o art. 1º, §2º, II e com o art. 1º, §4º, da Lei nº

9.613/98 (lavagem de dinheiro), e art. 228 do CP (formação de quadrilha). 

Segundo narrado na denúncia, CHAAYA MOGHRABI e NISSIM CHREIM,

valendo-se da empresa MÁRMORE REPRESENTAÇÕES, estabelecida no Brasil  e da

offshore MÁRMORE INTERNATIONAL promoveram a evasão de divisas por meio de

contas CC5 de valor equivalente a R$ 66.390.283,15. Operaram, ainda, conta no Banco

BANESTADO  de  Nova  Iorque,  em  conta  que  movimentou  USD  270.562.770,90,  no

período de 1997 a 1998. Além disso, no período de dez/1996 a fev/2000, os acusados

operaram no mercado de câmbio paralelo, de forma sistemática e contínua, com Alberto

Youssef,  em Londrina/PR,  comprando moeda estrangeira desse doleiro,  no montante

total de R$ 2.294.728,28.

Após lenta tramitação, o processo foi sentenciado em 14/05/2015, com a

absolvição de NISSIM CHREIM por insuficiência de provas e condenação de CHAAYA

MOGHRABI,  CHARLES  MOGHRABI  e  TANIA  MOGHRABI  (DOC.  19).  Contudo,  foi

reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição com base nas penas

aplicadas em concreto.
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Não obstante o resultado daquele processo tenha representado mais um

retrato  da  ineficiência  do  sistema  de  justiça  penal  pátrio,  a  sequência  de  provas

demonstra que nem mesmo o fato de responder a um processo criminal  serviu para

interromper ou minimizar as atividades criminosas do doleiro NISSIM CHREIM.

Verifica-se, pois, que, enquanto respondia à referida ação penal por crimes

de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, o doleiro  NISSIM

CHREIM permanecia em franca atividade com os seus negócios ilícitos, movimentando

quantias ainda mais altas e por meio de sistemática mais sofisticada do que aquela até

então desvendada pelos órgãos de controle. 

Tal cenário demonstra o absoluto desprezo do investigado pela Justiça e a

sua  predisposição  para  a  prática  contumaz  de  ilícitos  de  tamanha  gravidade,  que

constituíram o seu meio de vida ao longo de décadas, circunstância que aponta para a

necessidade e imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do doleiro NISSIM

CHREIM  para  garantia da ordem pública e da ordem econômica, havendo fundado

receio de que continuará a delinquir enquanto permanecer em liberdade.

Acrescente-se  que  NISSIM  CHREIM e  sua  esposa  THANIA  NAZLI

possuem ao menos 8 (oito) offshores identificadas até o momento com contas no exterior

que movimentaram cifras milionárias ao longo de vários anos. Em princípio, tais contas

ainda estão ativas e nunca foram declaradas à Receita Federal. Vale ressaltar que uma

delas, GALE MANAGEMENT, sediada no Panamá, foi recentemente renovada, conforme

e-mail identificado na caixa de NISSIM CHREIM. 

Não bastassem esses fatos, a partir  da análise da caixa de e-mails de

NISSIM CHREIM, identificou-se que o doleiro e sua esposa THANIA CHREIM são alvos

de investigação atual por crime de falsificação de documento público no Panamá.
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Em  mensagem  eletrônica  recebida  por  NISSIM  CHREIM no  dia

23/07/2018, foi encaminhado documento de texto anexo intitulado  “Reporte Expediente

2018-0745.docx”:

Ao acessar o referido documento (DOC. 18), verificou-se que se trata de

um relatório de acompanhamento de investigação criminal de NISSIM CHREIM e de sua

esposa  THANIA NAZLI, pelo crime previsto no art. 366 do Código Penal panamenho,

que  prevê  tipo  penal  semelhante  ao de falsificação  de  documento  público  no  direito

brasileiro:
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Nota-se  que  o  relatório  foi  produzido  em  10  de  julho  de  2018  e  faz

referência ao número do procedimento investigatório, Expediente 2018-0745.

Da  leitura  do  documento  que  segue  em  anexo  na  íntegra,  é  possível

constatar  que  a  investigação  foi  instaurada  em  razão  de  uma  possível  fraude  à

declaração de residência fiscal de  NISSIM CHREIM e de  THANIA NAZLI no Panamá,

conforme expresso no seguinte trecho:
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Como  já  narrado  acima,  na  IPEI  nº  RJ  20180063  a  Receita  Federal

informou  que  NISSIM  CHREIM declarou  saída  definitiva  do  país  no  final  de  2017,

declarando novo endereço no Panamá (OTR CALLE JOSE GABRIEL DUQUE, APTO 22

A MRE 680, BELLA VISTA, EXTERIOR, EX).

No entanto, como apontado pela própria Receita Federal, no ano de 2018,

NISSIM CHREIM apresentou  diversas  entradas  no  Brasil,  em praticamente  todos  os

meses do ano e por vezes permanecendo por mais de um mês:

Esse cenário demonstra a gravidade e a contemporaneidade das condutas

de NISSIM CHREIM, que vem tentando se furtar à aplicação da lei penal brasileira, ao

tempo  em  que  permanece  praticando  crimes  no  Panamá,  país  para  o  qual

aparentemente forjou a transferência de domicílio fiscal.

Existem, portanto, fundados indícios de que o casal  NISSIM e  THANIA

permanece até a atualidade praticando atos de lavagem de dinheiro, tendo em vista a

ocultação de valores oriundo de crimes de corrupção, sonegação fiscal, contra o sistema

financeiro  nacional  e  organização  criminosa  em  contas  no  exterior,  no  nome  de

offshores, os quais ainda não foram completamente mapeados.
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Outro  elemento  que  evidencia  a  contemporaneidade  das  condutas  de

NISSIM CHREIM em conjunto com o seu filho JONATHAN CHREIM são os inúmeros e-

mails  referentes à  utilização de cheques de terceiros  para pagamentos  de despesas

correntes, perante agência de turismo e imobiliária, a indicar que até o final de 2018 e

possivelmente até este momento, ambos vêm operando com recursos que não transitam

por  suas  contas  bancárias,  movimentando  de  forma  paralela,  valores  substanciais,

possivelmente oriundos de crimes de sonegação fiscal (cheques de comércio).

Nesse ponto, vale destacar que nem mesmo a deflagração da Operação

Câmbio  Desligo,  em  maio  de  2018,  na  qual  foi  decretada  a  prisão  do  sobrinho  do

investigado,  o  doleiro  CHAAYA  MOGHRABI,  serviu  para  interromper  as  atividades

criminosas de NISSIM CHREIM e de sua esposa e filho, THANIA NAZLI e JONATHAN

CHREIM.

Assim, existem fortes indícios de que NISSIM CHREIM e THANIA NAZLI

permanecem  praticando  crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  contra  o  sistema  financeiro

nacional e organização criminosa até a atualidade, razão pela qual mostra-se imperiosa a

decretação  de  suas  prisões  preventivas,  de  modo a  assegurar  a  garantia  da  ordem

pública e da ordem econômica.

Não bastasse,  as provas colhidas  demonstram que  NISSIM CHREIM e

sua  esposa  THANIA  NAZLI realizaram  declaração  de  saída  definitiva  do  país,

informando terem transferido seu domicílio fiscal para o Panamá. No entanto, as provas

indicam que tal  declaração tratou-se de ardil  para tentarem se furtar  ao avanço das

investigações, especialmente porque ambos entraram no Brasil  por diversas vezes ao

longo de 2018 e aqui permaneceram por longos períodos.

Além disso, existem evidências de que NISSIM e THANIA respondem por

falsidade de documento público no Panamá, ao que tudo indica, referente às declarações
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de residência fiscal naquele país – o que corrobora as suspeitas de que a declaração de

saída do Brasil não passou de expediente para tentar burlar o avanço das investigações.

É grave, portanto, o risco de que, caso permaneçam em liberdade, NISSIM

CHREIM e  THANIA NAZLI venham agir  para a ocultação ou destruição de provas e

impedir o avanço das investigações ou tentam se furtar à aplicação da lei penal, o que

torna  evidente  a  imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  para  a

conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal.

Ademais, também se mostra necessária a decretação de sua prisão para

assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  tendo  em  vista  que  grande  parte  do  recurso

remetido para  o exterior  foi  destinado  a  empresas  offshores de  titularidade  do casal

NISSIM e  THANIA.  Assim, manutenção em liberdade de  NISSIM e THANIA após as

medidas  ostensivas  requeridas  nesta  peça  possibilitaria  ampla  movimentação  do

patrimônio  ilícito  pelos  requeridos,  em  especial  dos  recursos  que  até  o  momento

permanecem  ocultos,  uma  vez  que  somente  se  apurou  até  o  momento  parte  dos

recursos movimentados pelos investigados.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva de  NISSIM CHREIM e de  THANIA

NAZLI,  sendo absolutamente ineficaz  a  aplicação de qualquer  outra medida cautelar

diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a

sua  liberdade  representa  grave  risco  à  ordem  pública,  à  ordem  econômica,  à

conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Além disso, observa-se que existem fundados indícios de que JONATHAN

CHREIM vem  auxiliando  seu  pai  NISSIM  CHREIM em  operações  com  cheques  de

terceiros, os quais fazem parte da sistemática utilizada pela família para a realização de

operações de dólar-cabo ao longo de anos.
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Considerando  a  necessidade  de  resguardar  a  colheita  de  provas,

especialmente diante da complexidade e magnitude do esquema criminoso que envolve

diversos  doleiros  e  terceiros  ainda  não  totalmente  identificados,  havendo  indícios  de

participação em crimes graves de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão

de divisas, mostra-se necessária a decretação da  prisão temporária de  JONATHAN

CHAHOUD CHREIM, na forma do art. 1º, da Lei 7960/89.

6. DOS PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO

O MPF requer, ainda, a decretação de medidas de busca e apreensão, a

serem cumpridas  nos endereços  (residenciais  ou  profissionais)  indicados  a  seguir,  a

serem confirmados na sequência pela Polícia Federal:

NOME CPF ENDEREÇO

SERGIO 
GUARACIABA 
MARTINS REINAS

255.227.618-06

Rua da Consolação, 3240, apto. 63, 
Cerqueira César, São Paulo

Rua Joaquim Floriano, 960, cj. 91, Itaim, São
Paulo (sede do Grupo Rio Alto e da Mais 
Asset)

NISSIM CHREIM 531.976.078-72
Rua Conselheiro Brotero, nº 1263, Apto. 181,
Santa Cecília, São Paulo

THANIA NAZLI 
BATTAT CHREIM

030.460.728-21
Rua Conselheiro Brotero, nº 1263, Apto. 181,
Santa Cecília, São Paulo

JONATHAN 
CHAHOUD CHREIM

363.178.068-02

Rua Conselheiro Brotero, nº 1263, Apto. 181,
Santa Cecília, São Paulo

ALAMEDA BARROS 677, APTO 51, SANTA 
CECILIA, SAO PAULO

R GOITACAZ, 71, AP 92, STA CECILIA, SAO
PAULO

Condomínio West Bali Hai – Av Deble Luiza 
Derani, 2539, Casa 03, Praia Da Baleia São 
Sebastião, SP
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LOTUS COMERCIO 
IMPORTACAO, 
EXPORTACAO DE 
ARTIGOS DO 
VESTUARIO LTDA 

97.519.017/0001-91
RUA MARGARIDA 92, BARRA FUNDA, SAO
PAULO – SP

O pedido tem fundamento nos termos do art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”,

“f” e “h”, do CPP, e tem por finalidade apreender quaisquer documentos, mídias e outras

provas encontradas e relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, contra o

Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental

e organização criminosa, notadamente mas não limitado a: 

a) registros  e  livros  contábeis,  formais  ou  informais,  comprovantes  de

recebimento/pagamento,  prestação  de  contas,  ordens  de  pagamento,

agendas,  cartas,  atas  de  reuniões,  contratos,  cópias  de  pareceres  e

quaisquer  outros  documentos  relacionados  aos  ilícitos  narrados  nesta

manifestação; 

b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer

espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas

ou eletrônicas,  dos investigados ou de suas empresas,  quando houver

suspeita  que  contenham  material  probatório  relevante,  como  o  acima

especificado; 

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos

utilizados  pelos  representados,  além  dos  registros  das  câmeras  de

segurança dos locais em que se cumpram as medidas;

d) veículos,  joias,  obras  de  arte  e  valores  em  espécie  em  moeda

estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 ou US$

10.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de

sua origem lícita;

Especificamente, requer o MPF a expedição individual de mandado de

busca  e  apreensão  para  cada  um  dos  locais  relacionados –  a  fim  de  que  o

conhecimento do conteúdo do mandado no momento da busca em um local não frustre o

sucesso do cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos
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posteriormente  –,  a  ser  cumprido  com  respeito  às  normas  constitucionais  e  legais

vigentes, no momento mais oportuno a ser considerado do ponto de vista da captura de

eventuais procurados e da colheita de provas.

Considerando ser comum que empresas utilizadas para a dissimulação de

operações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endere-

ços oficiais, justamente para esconder numerário (salas-cofre) ou documentos relaciona-

dos à prática de crimes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer autorização para

que a autoridade policial realize as buscas e apreensões nas sedes empresariais

objeto do mandado em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam identifi-

cadas como de utilização das empresas/pessoas acima listadas e que possam ser

de interesse da investigação e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adja-

centes quando utilizados pela mesma pessoa ou empresa.

Requer, ainda, que os celulares e tablets apreendidos sejam encaminha-

dos para a Perícia da Polícia Federal imediatamente após a deflagração da operação po-

licial, a fim de que seus dados sejam extraídos e juntados aos autos no prazo de 5 dias,

devendo ser apresentadas em prazo razoável as análises dos demais aparelhos. Requer,

outrossim, seja determinado por este juízo que os dados sejam extraídos por meio da

“extração por sistemas de arquivos”, se possível, uma vez que permite a coleta de um

número maior de informações do dispositivo. 

Requer, ademais, em relação a todos os equipamentos e mídias eletrôni-

cas apreendidos, a autorização para acesso a seus conteúdos, e, especialmente em

relação aos smartphones, o acesso a todos os dados armazenados na nuvem relaci-

onados a serviços vinculados aos celulares apreendidos.

7. OUTROS REQUERIMENTOS:

Por fim, requer o MPF:
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a)  seja  autorizado  que  as  diligências  possam  ser  efetuadas

simultaneamente,  permitindo-se  o  auxílio  de  autoridades  policiais  de  outros  Estados,

peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo  agentes da Receita Federal e

membros do próprio MPF;

b) seja mantido o sigilo sobre a decisão a ser proferida e sobre os autos

dos  processos  relacionados  tão  somente  até  a  efetivação  da  busca  e  apreensão.

Efetivadas  as  medidas,  não  sendo  mais  a  reserva  de  publicidade  necessária  para

preservar as investigações, protesta-se pelo seu levantamento.

Considerando  a  natureza e  magnitude  dos crimes aqui  investigados,  o

interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX,

CF)  impedem  a  imposição  da  continuidade  de  sigilo  sobre  autos.  O  levantamento

propiciaria assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o

necessário  escrutínio público  sobre a atuação da Administração Pública  e da própria

Justiça criminal.

c) Por  derradeiro,  protesta  no  sentido  de  que,  após  a  apreciação  dos

pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma sigilosa, a

fim de que, antes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, de condução

coercitiva, de prisões temporária e preventiva, sejam efetuadas as diligências policiais

cabíveis – inclusive levantamentos de campo complementares – para a ratificação ou

retificação dos endereços mencionados na presente peça.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage

Procurador da República

Fabiana Keylla Schneider

Procuradora da República

Marisa Varotto Ferrari

Procuradora da República
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