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['rata.-se de repl'efientação c].3 autoridac]e po]icia] percas seguintes
lucLJic[câs: a) dec:J'etação (.]a pl'isco temporal'ia c]e [(INATO DO AMARAL
F[C;UEIREDt:), 0SWALD0 BORGE]S ]]).f\ (:0STA F]1-1-']0, DJALMA RASTOS
DE MORAL:S, FLAV10 JACQUUS CP.RNEIRO c DANIEL PEIXOTO
CARNEIRO; b) busca e apreens;ão no clndereço tie ttiversas pessoas físicas c
jurildicas; c) (luebrca de sigilo telef(1)Rico dc' qucatorze F,cssoas físicas c clc três
números cil:rijos nas invesliÍ;açõ-:s; d) qual)rca cle sigilo bancál'io clãs ompi'usas
EDITORA [:[)Ih']IN.r\S, EDITC)RA ]v]]]q/\S EIRELL], IBARCELON CAPITAL E
INVESTJI'\41tir'JTOS, INTEE{CONTSULT EMPRESARIAL LTDA., SADESUL
PROFETAS E COlqSTRt.içc)ES, cl-/LRo ADVOGAR)os ASSOCIADOS,
RF].ENSOb]]:; IM.PROTAÇ,ztO E ]:XI'OIR'l'/\(=AO LTD/\., RADIO BEL LTDA. e
clc seis ])c:s;f;oa!; físicas; .e} autoii;:;açéio pa:ra compartilhcainento clãs provas
obtidas cona.o rei;ultcaclo tJd!; tiiligêncicas; coi.n a Receita l:ecieral e Contiolatloria-
Gel:al cJa Ui'iiêio.

Eln apel:tapa síntt:se, âfi.Finca que, o prosseguimento tias
investigaÇÕe:;s qtle resultaram Hí:t ''C)pe:ração Descarte", cÍeflagraclca em
O1/03/2018., apontou que l-,UIZ CARLOS CLARO e scu filho GABRIEL CLARO
são operacloi'es financeiro!; cle vário:s elsquenlas cie lavagem cle clinlaeiro,
caracterizados f)e]a en-Lis!;iiio de nota:; fi:scais sem lastro para justificcar a
transferênci.a de recua'sos com ocultiição cto:s reais beneí:iciários. Afirma que, no
procecliinerlto cle fiscaliztaç;ão instaulacio pela Receita Feclclal, icJentificou-sc club
una elos oit;!:ates clü CLAlliO, Crlsrí dos vP/idos E/ze/'g/rl Re/ioz'fiar/s S.Á. ("CASA
l)CiS VZ;P/Z'i:)S"), celebrou {:ontrato tlc com.e] c ializcação clc cncrgica eólica cona a
Re/!oz"7 E/!cr'!iín S..A. ("J?E?VOI/A"), cjenonlinaclcl F'rojcto Tomaclor, çom

sobrepreço clt3 R.$ 40 }nillnões. Adu;c que e$;ses ]'ecurso:; tcriann suta origem Vjf'



ocjiântaDtcDto tjb aumento tJc ccaF)leal da Ril;Nt)V,A lll'olneviclo pl3lEt itcionista
CEA,4/G GER,4 Ç,ÂO E 7'R 4NSA,4/SSÁt.) (l"t:E.?túJG GT") e que forarru'ealizadas
ciivel'sas operaçoer; simuladas depois; da transferência dos R$ 4:0 mil.h(5es pa]'a
ocultilr a itlcntitjat]e tios reais be.neficiátic-s dos recllrso:;. Afirma, ca:incha, (.lue ]-tá

indícios clc que' o mesmo Projeto 'rornador, que f)assou a f;el' íJcnonlinâcio
Prometo Zeus no âmbito cla REINOU'Á, foi obleto de nox;a transição pal'a justificar
o repasse dc R$ 65 rnillaões cita /?EbJOP'A para a empresa /qh'DR.At)E
GU7'rERREZ (cuja subsidiária AGC Enelg:ia é acioi.l.isto da CEI/t'lJG) sem a
efetiva prestação dos serviços col:relal:os.

C) MPF ]nanifesta-!;e favor'caves.inerlte à rel)res;e:citação cla
autoridade policial, com .exceção da prlisêio tempbrál'ia cle l)Ab:llill .PEIXOT(:),
DJALMA MOR.A.]S e REFqATO ANDAR.AL (f]s. ] 07). Requer, em corri.l:,lamento à
]'epl'esentação policial: a) a clecr'ctaçÍío cla prisiiío pií:ventava cle Cll,/\l.LO; b) a
autorização para t[usc.a e í]precnsão ]]o et]clc.rego cJc ntais tl'ês l:pessoas físicas c
três pessoas jurídicas; c) cltJebra tlc sigil-o telcfâr\ico clc: mais três pesa-í)as físicas;
cl) quebra tlc sigilo bancíirio tJc mais urna pessoa física e oito pí:ssoí'is; jurídicas
(fls. 69-109). Apresentou novos tiocutnelttos (fls. 11'10 e seguintes)

É a sín.teste do nelcessál'io

Funclamclnto e decido

C)!; (.documentos e ci-epoimentos que instruem o!; pecjiclos
apontam pela plausil)ibid.acre do contexto l:átlco RO[FâtlO pela autor'idade policial
e MPF

O suposto e'squema cle posa:íveis eles'ç'ios; de recursos oriundos
cia CEMIG Gei'ação e Triallsmiss.ão ("(l:lETilIG GT') tf:ria se miaterializi\do pela
realização cle um contrcato cle fol'ncci:q'lento c3e enf3rgia eólica supera.:.turatJo em
R$ 40 millaõcts, oriundos dc acliantai-n ent:o pa3'a aunlei\to de capital d.:. l=!El\.JOV A
e repassacjos a cliversâs pessoas físicas e jurídicas através cJQ!; seguirlt{21; passos:

1) 20/0:1/2014 a :Ç1/0:;/21014: acliantamenl:c ])ala futuro
aumento t]c capita] c]a clnprcsa Rrzlor"7 E]ilf/Wr7 f;/H ("R]ENC)VA''), pc,r meio clo
qual a CEMIG GT tl'ansferiu R$ 810 milhílies aos cofrcls tia REN(:bV.4..:

2) 11/08/2014: repense le R$ 40 !nilllõ-3s éla F:ll11~10VA à
e'mprc'sa Cíisrí r/ol; veiifos Élllc'/g/r7s Re/ioz.ãz,rfs S/Â ("CA.$.4\ DOS l/'El\ü'll'OS"), p-or
meio tjü conta'aj:o cle fornecinnento de c'nel'gia eóli(a quc! tem l)ol: .objeto o
Projeto Tombados (estruturado em operação na qual os atlx,os estico
representcacjos pela Sociedade de Propósito Específico Ventos tle SÊí:i Ct istóvÉio
Energia Renováveis S/ A);

3) quatro grupos cle trartsações que jut;tificalaln o rel:.at se de l($
40 milllões caca CASA DOS VEN'l'OS às empresas:

a) 14/08/1Z014: GRIJPO Bl:L - .Edínzflins S/7- ("1iDI
Ed/fo/'n À'í/17rls Bife// ("lEDlrTOR.\ IVtll'\IA:3"), miatet
contrato ])ara futura compra ci.e publica tlacle;
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b) 27/08/o-014:: Btii'ccloitn Capital llu,estillteittos Leda.
("BARCELll)NA"), ]nateJializatlo en] contrato cle intermetliaÇão
e corretagcrn no Prometo Tornbcador,
c) ll a 16/10H2014: Claro Adoogrzl/o!; Ássocfndos ("CLARO
ADV'OGAll)OS"), B.A.RClILOF'JA e /izfel'c'o/zslr/f E///presa/'in/

Lfdír. ("lNll'ERC'DblfSI.JLT"), inateriali=zatios em contrcato cle

ntermecliação no Prometo ltaguaçu e duas subcontrcatações;
d) 21 a 2ai/íop2í)I'i: Sadesi,í/ iD/'o/elos e Co/zsfl'zrções ("SADESUL"),
tnateria[izca(]o en'L conta:ato i=ic engenharia supostamente fictício
ior ter por objeto :servi';os cle engenharia que. já teiianl sitio
ealizacicls fJela empresa .4NIDR.f\DE (;IJTlL{RREZ.
:) ti'cansfel'ências e pagamclltos tjivei'sos ein favor cle pessocas

físicas e jurí'=iicas suposta:nlentc' irtclicadas pelo colaboiadoJ [tlCARDO DE
L[b4A ASS \IF ("ASSAR") seguinc]..) ciiretJ'iões tJü OSWALDO BORGES DA
COSTA Fll.l-lO ("O:SWALDO l::O.lIGEí;"), plc:siclente cl.a CODEMINAS, por
orientação de DJALMA BASCOS DE lvlORAIS ("DJALrvIA MORAIS"),
presidente (1la COMI(l;.

C) le]ato (]eta]]la-.]o clãs nel;ociaçõets qtle teriatn ocorrido entre
os envolvidos veio aos autos depois de forn\alizadas as colaborações preiniaclas
de -ASS.AJ: (c]ireto] jurídicca tJã RENOVA), C.LEC]O ANTON]O CAMPODONIO
ELOY ("Ci-l;C/O EI,Oy"), diretor geral da CASA l)OS VENTOS, e
FRANCl:3(:(]p I''lZ..4 (FRAI'JCISCO liIRAbJDAC) ALVES VILA), responsável pela
empresa B/ilRCIELONA. l Cada ui.n dele:; prestou relatos de fatos que se
relttcionam à$ fases de J-negociações que envolviana as clllpresas pol' eles
repiesentaclas;.

.:l.ÓCIO FJI,OY afia'mou que ca CASA DOS VENTOS iniciou
tratativas cle pai.feria no setor de energia cólica com a ANDRADE GUTIERREZ
(".4-G") en\ dezembro ttc 2010, o que culminou com a assinatura cie um
meinoranclo cíe entendimento ein abril cle 2011. envol'ç'então o Prometo
Tombaclor2. C) pl'incipcal c:wcutivo ertvolviclo nuas hat:atiras scrica CIH.ARLES
Fll,OGONJIO (CHARLES N4ESSIAS BI.JLt)liINI FILOGONIO), supcrintenclcnte
col-nercia] de cntlrgia da AG. A oportunidade concreta clo negócio se efetivou
em janeiro/fevereiro cJc 2012 com a lnaitifestcação tJc interesse cla RENOVA.
Sus;penscas as; negociações ctiante do insucesso cla RENOVA num leilão ocorrido
em 14/12/2012, as confere;as foram r'?tollaadas err\ abril clc 2013, mas alguns
fatos ocoiritios em sc:guid;a ilnpuseratn obrigações cle grandes investilncntos cla

Média a lls. 68;. )aula "Colaboração [)relniadtt", cont-1ln os. dcl)oimelitos dos co]aboradotes, ancxoN com
resui[[o dcs Ihtos por eles cona.:ci(Jo:; c a]]cxos cona os doc;u=]]cntos al)rcscntados.
Colaboração(ie CLr:CIO(anexo 1. DC)C C) 1, 03)



CASA DOS VENTOS, superiores ao c.a:.xa el:\tão dispor\íve] da emF'Tesa, o qt:te
aumentou a importância do Projetc Tombzldor. /\s bases do neg(Seio foram
concluídas em fevereiro dc 2014, com t:iefinlção cla -,'onda cje F'arte do I'rojeto
por IQ$:2 millaões.

CLECTO EI,O}' relat.] qi.ie, em 26/06/2(i14. RENATiC)
AMARAL (RENATO Dt:) AM.r\.R.AI, l;lÉ:l;UIETF<EDO), cicio:lista cJa RENOV.A,
agendou uma I'euilião para "negocial;êlc f:iRaI cle? fec'hi:.mento", dia qlual tc8mbém
participariam Mano Atalípc (presic[ente cja CASA D(-)S VET'JTOS) c: ]'i/].FLTH].4.S
BECKER (CARLOS MATHIAS SILO'rSIUS DECK:EIR NETO), pies-idente (:la
RENOVA. CLEC/O afirmou que REINAlrC) AM.AR.AI, narrou clificul=lacles junt:o
ao conse]ho c]a empresa parca apto'l'açã('l c]o negócio e, c]epois de RE]VATO
AMARAL e MATHlIAS IE;ECl<ER tereirt con'ç'cl'sad{.) cle l:ort'na f)Eivada com
Mano Alaripe, êste relatou ao colaborador (lue ll:Ebl.ab.T'O ,A.M.í\1<.4.E, propôs a
elevação tJo preço em R$ 40 mi]]lões, ma$ tai!; valores deveriam'n r;er [] cstinac]os. a
terceiros inclicatjos pela RENCIVA. A fase tlc elas)oração cjo col«itl'lato teve
participação relevante clo cliretor jurídico e de coinl:lJ as cla RENOV.A, ASS/LF
(RICARDO DE LIMA ASSAF), que p':diu uma l eunião na. segunLja cLuit\zela cle
julho para tratar clo pagamento adicional.

CLECIO l:l,-OY afirmou que /l.SSÁit comentou crie estavam
gentio colocados contra a pare'de pela .q.NDl;!ADlll GUTIEF:lRE;l: e ao final
foram inclicaclas inicicalmente af; ctmpresas t.io GILI.Jlr'C) Bl:L e B;hl=i.CELONA
CAPITAL, esta ú]tima representaL]a pcr ]E:Z{ANC]:SC'O v11,.4 (ffR.A]'JCISCO
BRANDÃO AND[ZADE VILA). Apresentou e-rnai] e as minuta:s (]os. co]ttratos
(DOC 07 e 08). Assinac]o o melnolancio c]e enter.cJimentos; comi\ co:adições (]a
VCHtjca clo P]'ojcto Tom.bCaclor, em Ci7/0f1/2{)14 ([)OC 09),
transferência tios R$ 4(} milhões f)al'a selim repilf;sacio:s ac
intjicaclos pela RllNOVA, o que ;acabou se concietil:ando
pagamentos a seguia'::'

elc! l:il., ou-se
S ÍO:t'llt3CcaL]O

por meio

Contratos c e-mails:IDOS lO, 11, 12. 13. 14
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EDI'FORA EDIMINAS
R$ 3 mi

Idois depósitosl
14/08/2014

(3 RU PO 13EL

jcontrato 06/08/20].4 para compra
futura de publicidacl-3 rádio e edito-'a)

' 1+/08/2014
ED MIN/\S EI RELLI

R$ 2 mi
jum depósitos

TOTAL R$ 5 MI

Cona:rato de} ínterme(fiação deveria
ser firmado entre SALUS FI e

BARC:ELO lqA
. 3.1\RCELC)bl/l. i::APi'l'/hl

suposta mente a títul-3 de carretagí:rr
ela operação Prajclto Tombadorl

27/08/2014 R$ 15; IVll (corretagem)

0t3/ICI/201.4 data contrato
F

15/10/2014
BARCEI.ONA CAPITAL

R$ 3,3 mi

CLAROAt)VOGADOS
(SU13CONTRATO

BARCELONA)
R$ $,2 mi

PROJETOISUAÇU
joperação de subcontrataçllio

;upost.amante simulada, de R$ 70
rTii[h.5es, para justificar comissão].5%

IR$ 10,6 -'ni)

14/[C}/20].4

'\

l RITO:RCONSU LT

(SUBCONTRATO
3ARCELONA)

lq$ 2,1 mi

16/10/2014

SABES iUL
(col)trato supostamente :;imulaclo com

CDV, faz menç:io z: !;erviços que já
terá:3m sido realizados na construção da
parque eólico pela Aildrade Gutierrez)

TOTAL Rl; l0,6 mi

01)/0g/2014 data contrato

20,21, 23 e
24/IC)/2014

R$ 9,4 mi

i\SS,4.F relatou que R.ICA.F:DO DELNllRY (RICARDO LOPEq
DELNERY),, sócio da RET'COVA, o incuJllbiu clc viabilizcal o colnXJ.omiss+l
assumido f)ela RElqOVA cle "fazer lepasses 'clancicstinos' cje vítkorcl



terceiros" no vca]ol' aproxil-macio de ]R$ 4D lnilJaões, c8lélu (ile tcr dito iào
co[aboratJor qual NIAT[[[AS B[iC[K[[111 (presidente RE['qO'VA) e: P]E])RO
PILEGG[ (PEDRC) VILLAS BOAS P]]-]:GG]), {jireto:l financeil'o c]a RENOVA,
cstcâvLom cientes e viabilizariam o cul'nF-ri:me:nta clo ct''mpromiss.o cle efetuar os
repasses/ pol meio t]â aprovaçêio c]a cair-:borla e sist{.:m;as de gestão, a]ém (]a
assinatura elos contratos neccssáJ'ios.

Sobre a suposta participíLçãn c]e pes;:;oas ]i.ga(]as .às} empresas
CEMIG, CODEMIG e AIVDR.'\DE G.UTlll:RllEZ, o colabor:.do:r relata que
RICARDO DELlqER.Y o incunnbiu de cotlvclsi r f;ot)re -) a:sf;unto do
compromisso c]e repasses com iDJA.t.),'i/i ]1.4C)RABI! (DJ.P Lb'IA 13/\SÃOS DE
MORAES), prcsiclent:e da CEMIG. o clua[ colocou o cc.]aboracjor eln ci)ntâto com
o então presidente cla CODEDalIG, OStW/tLl[)C} BO];iG]!S (C)S']/VALDO
BORGES DA COSTA F]Ll-íO), que chetllou a sugerir blue os valores fossem
rcpassatjos cle diversas fol'Idas:, já que llavia paul.ta urgência. C)SWALDO
130RGES co]ocou o co]aboracior eln {:orttato CQ]'n ];LA'VI(1) iCI.zLlllbTEIRl=)

(FLAV[C) JACQUES 'CAF:NEGRO), do (];RiU]''O ]3111L, o quca] já tin.ha sido
mencionat[o anterionnpJ"tte pot' n'JA].VEA M]O]XA]]i]S e SAULO P]EREIRA
(ANORAOE GU'rIERF{EZ).

Segundo o colâtlorâLloT A:;S,'IF. o assulnto dos repca:;E;es tal'nbém
foi tFatacjo com l;ERFIAF{DO StCFIUFFINEIR (FEFalqANDO hiETÇRIQt.JE
SCHUFFNER NETO), (]a CE=M](;, C]-IA]ZLES Fll.'C}GONID ('CHARLES
MESSIAS BULDRlbll FILOGOI'JIC)) e S;AI.JLil) PEI(EIR.A- 4(S-At-rT.,O ALVES
PEREIRA JUN[ÓR), ambos da AN])REDE GUTIE]q]]EZ. O co]aboiador re].ata
que FLAVIO CARNEIRO) ofereceu diversos sei"t'aços que poclerialn ser
pl'estados para dar aparência cle leal;il:ibid.ade cão e!;coamento tIoS valores e que
foi bastante pressionado por FI,.z\V[O, DJAL]vt.4\ h40IRAES, C)S],VALHO
BORGES e FERNADNC) t3CHUFFNIEIR l)ala quc leali2:ass;e o:s reF.a:ss.cts

Soba'e a cJistribu.içêío elos I'ecursos, .ASS.zl.F tn:.z dacjos
semelhantes aos apresent:actos por CI.ÓCIO EI.Oy. IHfL]Fn]OT] que ca d.istribuição
R$ 40 millaões, par meio tJd C.r\SA [)OS VENITOS, foi rea]izatja da seguinte
fol'lna: a) contrcatos com a li-ARCl11[.Obra. CAF'ITA.].., cJe} R$ 18,3 mi]hõcs, tios
quais R$ 13,8 t'ni]]-'iões fora.nn escocac]o!; elrl novas opa'aç(]es IR$ 9 rni:].h3es parca
RHENSONS IMPORTAÇ/\C) E nX]'(:)RTz\ÇAC) ("Rl-;lIEd\lSONIS'', in-E=lic:aLIa por
CLARO); R$ 1,570 mi]hõc-s para ED]h41]TqASVT{A])liOBEL em conta«ato fictício

3,3 nailh.3es. f)ar.:i VILA e .ASS,4Fl; b) contrato (lle
cJc Ri$ 2.1 milhétes à IN'rER(ll:ClblSUI.T

Llc' conlprca Llc crét'fitos; l<b
consultoria parca transferência tJc R:$ 2.1 milhétes
(inc[icat[a/t[etit[â por CLAR.O) e contrato (]e pies;ração c]e servi(lo!; jurídicos
para transferênf:ia cie R$ 5,2 para CLARCI ADVOGADOS, club? foram
majoritca['lamente con'ç'c].tidos ern es;pécie. Uma parte foi cíistribuíctí:
tjc trâHSfcl'êHcicâs ba:ncárias, seguir(to ol:tentações cle FRANClí5(:i
OANTEL PEIX01'0 (DANIEL PEllKOT(:.) CARNElIRC)) 5; c) acíjtí

por mei
) VILA
tnento cl

4 O conteúdo do dcpoimeiito indica (luc houve eno na grafia do noille de SAULO PEF:E
FERREIRA)

O colaboi'odor api'e:;euro.i contratos lIFH'iudC-S E.}JTRE renavEI e CLARO A[)'v
INTl=RCONSULT, e respectivas notas fisc;lis (DO(: 06)

O(DADOS\E



. r

PODiiKJUOiCiAKiO
JUS[']ÇA. F'EDE]iAL ]' SU13S]3ÇÂO JUD[Cl:ARIA

Z'' VARA FED]]iR/\.L (:R] NlINAL
ESt)ECIAL]ZA [)A E'p] CRIMES C0]\IT]tA 0 S]]STEi\4.A. FINAL'qCE] RO E "L.AVAGEM" ])E VALORES

contratos coi:n a SADESIJL, para viabiliziàJ' o impasses c outras pcnaJitlatles
devidas à S/\l)ESUL pol tlansações lícitas ca nEeriores.

JirC,ARDO .ASSAR afirntou que discutiu ttiverscas vezes com
AbÍTONIO CARLOS TEMER ("ANTE)fqlC) TENIER"), presidente cla
SADES-UL, e NIAT]]IAS IBIECKE]]: (]qEINOVA) sobre como viabilizariain os
repasses, tendo haviclcl participação clc l)AblIEL PEIXOTO e CLARO em
algumas rf?tnliões. AfirNlou que realizattos os repass;es, CLARO recebia os
valores e alguns dica:s depois clispol\ibilizélvca ern espécie (colll redução de um
percentucal {quc variava el'rl função da urglência). J':/CÁliDO ÁSS.,'!F tcalubém
relata que F:lCARDO DELrqERY coinc:nl:ou que DJALMA MORAES cJisse que
parte dos valor'es repcassados era clci;tinacla a Dlh/IAS TOLEDO (DAMAS
FABIANO TOLll:DO), o c;ual cllegou a fa;ccr cobrança\ pelo complcnlento cic
valores câo colcab.ircãclor. A-firma que llouve ente'c:ga cle cercca tte R$ 3,7 millaões,
em duas ou três ocasiões, .a GU.STAR'O' TC)LjiIDO c a ui-n possível naotorista
chamado C]Ll:CIO <intlicou o nomeio de telefone, objcto cJc )eLlicJo tlc qucbl'a
cle sigilo -- fli;. 65 - Cl-,ECIO DE h/CIRANDA LIM/q.).ó

\presentoi,i o prÍ/zl t:lc algunaas ltlensagens cic XA/hcatsapp

trocadcas com AbJTON]C) TENIE]{ (])OC 07) e dalguns e-mails sobre cas tratativas
(DOC 08). O conteúdo clãs mensagens ltãc. intiica ilicitutJe, mas capontam que
ANITOlqlC) TEl:blER se elxvol-.,eu ein trtttaEivas com o colaborador relcativcas à

emissão de ]-lota fiscal pela IRENOVA e que supostamente havida a cobrança pela
rccalização das transaçõcs l)oi' alguiln "ntinelro". Tcâmbélll apresentou p/';/zf cÍe
inenscagens supostamente trocctcJas entre FRÁNCISCO Vll,Á e FLAVIO
CA.RNEllR(1), na qual fazena menção a algum assu.nto pendente que envolve,
além dos interlocutor'es, LI.JLI, ASSAR, "ll)essoal cJe MG" e RENOVA (DOC ll)z,
além tlc me:nscag.:ln supostamente trocada e:ntre ASSAF e FLAVIO CARNEIRO
da qual rtãc. s;e erLtencle o :onteúdo, ma$ a parentelliente se rellere a ativiclcatles
ilícitas, pois; ASSAR escreve "Esse tei//rz í'p/o p /i/csíz /lias rl segrí/'rz/zçíz do s/sfe/l/rr /líío
pode ser lluelll'ítlia. Ltn'a jatLn P('a }lro }at. Até pq jó ca'fértil)ios riscos". (DOC 12). }
mensagens t:focadas com "Oswal'.to MG", " Matthias" e "DelneJ'i" cujo
talvez se refez'ida às transaç.3cs eltvolvcntlo os repôs:;es.

contDÚ

'' O 111csino i:únlc:io de teletbitc foi ndicudo l)or VILA.
' Merece inelhoresclarccimciitos }nque ASSAR' possuí iltensagcm tios:lda ciitre VILA e FLAVIO
CAltN1211{0



O colctbc.Factor irR,'ljVCISCC} W1.,4 também troa;a: r-elato cle

fatos compatíveis com o (lÍue foi narl'ado por CL'ÓCIO ELOS. Corifirnaou que, na
quca[ic[ac[e tje representante c]a ]];,q.]{.CEL[DNA CAi'ITAL participou das
transições fictícias para viabi]izaçêío de c]esvio c]e? recursos OI'i.ut\dos (]a
RENOVA, e indicou col'no partici})arLtc:s das ciivel'sa:; tJ:cansnçõc'si l)ArqlllL
PE[XOTO e LU]]Z C:A]i].LOS (:L/b.]].(C)-. Tai.nbén] it]clicou corno empresas e

pessocas físicas utilizadas f'ial'a os I'ep'a!;ses, alélrt tias :r:lertcionaclas l3(')r :CI,ECliC)
EI,OY e ÁSS,4F:. a) indica(ias por (:l./\RO: 11;an Marina Comercical linportaçii.o
(SAN MARINO), S. Ayres BuE;car NÍE, Alvaro P. )unior, Karma l:ispericliíío
Moleira, LUIZ (tAteLOS D'AFONSECa. CL/\RO (LUlÍ=ZI CLARO); b'} indicadas
por ASSAF: RADIO BEL LTDA., Jos(i T-eitãa Meirele!; Ml:, l)ANIEll, .l)El}(OT(:),
Jogo Fel'nantjes Pimentel.

FRÁNC/1;(:0 VILA i'elatit que, em datas div-31sas., retirou R$
4.550.000,00 e:« esoécie co:''- JO'SZ LU]:Z (JosE ]-ulz N.A.sclFvlEN'rc>),
funcional'io cle CLUB:O. T)esse montante, R$ 2 illi:leões foram c!:ntiegues a
pessoa tie prenome GUSTAVOn (supostamente GUSilrAVO TOLl11tll)O LIMO)
num apartamento na Rua Balldeira PcLulista e po:r meio de ;?alguém que
aparentava ser seu motoristas, e Rg; 2,55(:i nl.illlões foram entregues -:ila 3 ou 4
encontl'os para FLAVllO CARNIEIR.O ]].o cscFiti3rio dc CLA.RO. O c.olaboracJor
relatou, alHeIa que parte dcâs transferências feitas F'ial' meio cla FI.lli.DIO BEL
LTDA eram feitas com a participação cle ANTONIO CAlqLi=)S TARELI
(ANTONIO TAFlIDELI), o qual enviava (cliretalalen.te ou pc'r meio do
financeiro), boletos a :serelll pagos pe]o co]abo]ac]c-r (DOC 03). AT)]f.:sclntou ]0
boletos pagos nesses moldes (DOC 012) e os contrcatos club seriam p3si-clataclos e
que tel'iam sitio confeccionacíos paJ'a i=tãt' lastro êl êllgu:n-lca$ tl'cansaçõe:3 \DOC 04)

Ç) I'elato de CLEC'lCI E'LOY parece c-irnpatíveli. cola't &\ verslio
aprescntacta pela)s colaboradores .ASS,4F, da RENOV.A, e FRAIVCl!;Ci=) Vll,.A,
clâ BARCELONA CAPITAL tacto!; apa:t'e:ltelnente amparacJos err\ d-)cimentos
que, se não comprovam os relíttos, ao [ReFios tra: e-n] crétlito às vilrt;Ões Elos
colaboratlores e não c('.ntêm elemel\tc-s club at; infil'naern. \.

Obviamente que relatos; clo tipo "ful.ano disse cjue tlm terceiro
Ljisse algo" não podem sel' valor'acíof; como provas em clesfavol' de!;se terceiro.
Nesta fase cle busca de evidências pai'a refo]'çai as p]''ava.s iniciais al)]:ef;enxadas
pelos colaboradores, no entanto.. tiá. -luta !;e {:tar algum crédito ])os r latos para
identificar quais provas são necessárias e- passível.s de sererrl obti.l.iê::; para a
confirmação/tlesconfil'mação cle tais relatos.

Os fatos narrados acima podem colúigurar a prática (:le
peculato cm prejuízo cita CllMIG '"(artigo 31;!, cio CP), seguicjo de clive3:sos Latos

Lle lcavagem tjü ativos })or meio ci-e l:ransi:tções supostament:} f cl:ícias pare

):;sável motorista

clisponí\Cel em
1/'03/20

8

' Segundo a autoiiclíidc l:.oficial seria(.;USTAVO TOI.,FDO L.Ih4A:
Fot'ncceu o nl'lIDeI'o (lc telefone, o mesmo incjica 1{) por ASSAI:: con.o SÇHdLn CI,ECHO, p

cleGUSTAVOTOLEt)O.
i" Estlutlira socictátia da Cl;b/ll(} - Coinrninhia ErEcrgética cle fainas Gciais
htlil :çcD] lg:!n IJ}Ulçlb! :çç)!il b. Pt!)1 7(ll11ZOig;1lli(291g1lla .3}. 1..&Jllç$ !.1.:!?d I'>. .Acesso e n 2
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#'
pulverizar o sobrepreço cle R$40 }millnóes no contrato ViRCUlcâCIO cao Prometo
Toinador (art:igo 1- cla Lei 9613/98).

Além clo relato tios colaboradores e dos docui-alentos por eles
apresentaclcs, que já são suficientes; pi:tnl autor'ização clãs naecliclas tlc busca c
apreensão e cle quebra tule signos, a cautoridacie policial caprescnta uma
repl'esentaçÉici fis.cal ])arca fins penais cla Receita FecleJ'al, que aparentemente foi
feita como clecorr(}ncia cio material })OI ela reccbicio pln razão cJo
col'npartilhairlellto de f)rcvas defericlc judicialmente no bolo tlâ LJcHQmiHcâdco

"operação ].)escEute"
.,''\

) conteúci

inciicâtu que ca forma de
autoriclcades fiscais podem
provas a seiej:n obtidas fut
de investiga:çí5es crintinais,
judiciária e clo I','linistério
'' será deta].]ta(]o mil esqticlt a
pessotts $sictxs e ji{.líricas'' e
pnt'll cottlc'Xt tnllzríl' os tltl
co/abo/'rido/'t?s ''' (fl$. 07) .

o da replesentcação tl'az algumas carcacterísticas que
apulação que aparentes'intc: vel-n soneto feita polcas

á tl'fazer quem;ti(.lamentos s;obra a legaliclaclc clãs
oral-Rente. A autoridade fiscal utiliza termos próprios
'.lue a pri.ncípio s.ão incumbência exclusiva tld polícia
'úblico. O r:suirlo já consiglta que na replesentcação
fratidtitetllo de IniJngalt de dil1lteiro ettl'oit'ardo dit'asas
:lue o objetivo cla representação "é se/'z'i/ de sl/bsíd/os

tiottnlltetttos que dcpetão sct jeitos pm11 el'eitturtis

Essas; obsc'r'ç'ações têi-n que ser feitas nessa frase inicial Llc
investigações porque [aá questionclinento no Suprento Tribtula] Fec]erca] sobre os
[imites c]as at:ividac]es cJã ]Receita Federal, notatiamente cluanc]o câs ativicjacÍes
fmi; da instituição (iclentific-cação cle fatos tritaul:áveis) guz\rttarem relação caiu
fatos sul)osl:ainente crimii\asas scab invef;tigcação tla PF ou MPF. Recente
vazcanlento cle a])oração cjd IRcceita Fetle.real envolventlo o NfinistJ'o Gilincal
Mencles geJ'ou luíclos instituciollais e a cletel'ininação clq apuração clc
responsabilidades; na Receita Federal, t.anta pelo vazanaento, como
eventuais excessos nas atribuições institucionais do órgão.l l

' ' "0 illinistio Giltnar hlendcs. dcl !;i.lprclno Tribunal F:clç:rill(STF), chattiou dc "csclrú\ula c
investigação dil !icceiEtt Federal sollie clc, e criticoli c. ,/ias de invcstigaçiio criminal. o cine clc
ultrapassar as colnp:tências do óig:.o
Dispoil íve l cm :': l.]J,l]2bÜ.)!U }!.illt!!.j Xi31lilillçlg l l)IF.lluíg11tDIQ:ulç SJli!!::!!Uç!!!JSaçiJ ÇU:çççü1=3QIB211.1,9.>

blusita
considãa

O ministro (:filmar b/lci[cles. dt] ;SLip]emc] T]ibtEnal Feclcral (STF), disse que há un a "feira" nas
infotmaçõcs trocadas entre a Receita Federal e: o IVlinif;tédio Público. A Êtla I'oi feita cm comentário
rc6erente aojulg;lmento })revisto pit!'-a esta (l .tinta-feira(2 1/03) sobre it nossibilidadc clc comparlilhamcnto
dc infomlaçõcs ergue n Receita c o }.'lP scm autorizaçàojudicial.
Hoje é umti falta. Qi,ialqucr llsical pode ter acesso à qualquer coisa", (tis!;c o ministro. "N/lcslno o rito dc

tlc eles terem ac:t:t;se, :lão signillcn quc eles clcx,am ter acesso a clualclucr infonllação, relia cine ter dclitlo
de uma atividllcle funcional, poltaliLO t'undan ditada. 1: af)arcnteincnte isso virou unl jogo Hein quilrlel. c
que, claro, sc presta a coisas obviatT;t?nle indizívLris", comi)legou.



A c]iscussão que será tt'ava(-]a no ltl]. ;atnento c]o R]: ]..055.9'11
tem como cerne a va]icJac]e ou não, para fins penal.t;.. de c]ac]os t)anc.ários (]o
contribuinte que foral-n obtidos pela Receita Fccler.al :] repassados ao MP sem
autorização prévia clo Judiciário. lssc. porque a Receita:t Feclej'cal, :no exercício de
suas ativic]at]es de} fi!;cíi]i.zação, pode (.)bter in.fc.}rmaçõet; biài«tcárias (]e

contribuintes sem necessidade cie irttelv3nção judicial, o que não oc:orbe nas
investigações criminais proa\civil:ias l:.eles PF e N{PF

A realização de "fiscaliza.ções" pela !(e'celta Fe(.geral com foco
essencialmente criminal pode eventuallT\ente sel' qucstionacla no:s Tribuna.is
Superior'es, em função clo risco de camuillaretn tFâHSfel'êHcicâ das furnçõe's típicas
cJe polícia judiciária cta União à FieceiEa para bul'lar a lcÍ;islcação que exige prévia
autorização jucJicial para obl:enção cle claclos fn;cais e band:êirios nas
investigações criminais promovia.]-as l:.ela f'F e MPF

Tam})ém pode !;e] c.hiato tjc (]uestit.}riamentos nols Triburlais
Superiores se ]ah ]eÍ;ca]iLiac]e no uso 1.].= ínforrnações bancárias; o(istentes em
]'apresentação fiscal para fins penal:s com l)ase eln ElutorizaçãLo Judicial para
compaltillaamento cle piavas que caint:la não foram prc'tltlzicJas. Explico-me. Se o
juízo autoriza o comparti]]lamerLto com a Rct:eito Fec].et'al cle prova:; obtíLlcâs em
meclicJas clc busca c apreensão chefe:ritjas judícialmeilte e, antes mesmo cle se
saber quais serão as apurações feita\s ])ela Receita Fe(telas, já autor'iza o futuro
compcartilhamcnto com PF/MPF da(luilcn que será apurado pela }Receita, essa
segunda autorização de co].npartilharntinto potJe representar uln cheque em
branco para que as investigaçõcls criminais sej.lin }:ez.lizaclas pela Receita com
acesso irrestrito ca informcações bala(árl.as e fis;cais cle pessoas qtle a própria
Receita terá ampla discriciorlariedade para in.aluir na
fiscalização/"investigação

f/

A questão é noç'a c' ':ertamct-tte será enfrentaclíl. pelo Supremo
I'ribuna] Fec]era], mas cjirante c]il p]]ausibi]i(]ad: i=lc quc vcrtlaan\ a ser
consitleraclas como abusivas e ilegal:; apurações da IRcceita com viés criminal,
não levarei em . consideração a:; informitções que c(.)nstarn n.a rel:'re:sentaçlio
fisccal que não sejam essencialmente relacionadas a ati.viclacles fil)s d.a l í:ccitâ cle
icjentificação tlc fâtosi tributát'ios.

\.

Um c:los itens tla representação fisi.âl quc figura dentre as
ativitlatJes típiccâs Lja Receita é aquele relativo às operações envolvendo a
empresa RHENSONS Ih/[PORTAÇÃO E EXPORTA(;l.àO LTDA.. (J]]$. 360-41\r),
já que câ Receita FecJeral .: Banco Ccn.tJ'al atuan-t na fiscalização t.le cona'atou cle
câmbio atrelados a importações. i2 .A. Receia:a Federal apelou cine, entre
02/06/2014 e 02/10/2014, a empresa celebrou cotltratcs de cêl:t'ntlio para
pagamento tje importações no valor t'otcâl cíe USD 106,7 rr:illlõtls (cento e
milllões e setecentos nül dólares noJ'te americanos). .P- despeito da u<

[)isponível cm: <!!!!p! (»'w:iÉülJn 112611ZçklsLI l!:çDtl2QIJln4 [J.!EçjB:.Dti ]l :t}.]l nlikiiçi E.i a=çl ildi]blZQ( i;lllQ

1] 1)is]lon íve ] cm :<b!] 12;!].gçgjlg:gco1121111gllgSLbu ç)!.lluülçaçlZ!!duangii.&
c nmb ial -clips-ol)ci;lcpç uclc.-cQl\lclçl(!-ç lilç! k)r>. Cnn s u ITa em 24.'03/20 1 ';

F.QtEilÇ.';1-2ZÇ9llUÇ!!Ç
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elevado volume cJo contratos cle câmbio, verificclu-se que não constcam registros
cle importações I'eâlizcâdcãs pela emiti'esa no período cte 20L3 a 2015. Esses fcatos
apontam que terica havitjo remessa dc recua:;os ao exterior sem a efetivca
recalização da:s operações econõinica!; quc: não lastro caos contratos tlc câmbio, o
que: corúigu:ra, eln tef;e, a práticca do -:rima: cl.: evasão cle divisas (artigo 22, cJa Lci
7.4'92/87).

\ presença de incjícicls cl.a Prática cjo crime tÍc evasão justifica a
CC}MPEI'EE)11çlzlb deste Juízo especializado nesta fat;e pré-processucal, pois a
err\presa IRFlllNS;ONS possui :;ede em cidaclc: sob jurisdição da subseção tlc São
Paulo/SP (Szlntana clo Paranaíl)a/SP .- pasta COAli/Ficllas PJ - fls. 68).
Resscalte-se, ainda, que clicante cio contexto fálico narrado pelos colaborcaclores,
que pol' orça pal'ece verossímil, câs s;apostas, evasões guarciatn estreita conexão
com os alega\lhos desvios (ios cofres cla. (:EraIG (artigo 312, clo CP), na rrlcLliclcâ
el'n (iue as cvcâsões seriam a fase ulterior para garantia' que os beneficiários tios
desvios tivessem a ctisponit.ilicladc dos rc:cul'sos no exterior.

'osso ca apl'ecicar os f)ecÍidos de n'tetJidas construtivas

1) MIEP.!DAS Q!:U. ATINGEM
P.Rl\rACI l.)AD E/lbl TllW 1 1) ADE

o DIREITO À

As Daarcantias constituciol-naif; de iHviOlâLailicldclc tlâ intimitlatle e

vicia privada. previstas el:presscaincntc 110 castigo 5", incisa X, cita Constituição
Feclercal, clcvenl ccnvi\'e! cte falida l-t.31'rnoniosca com outras garantias
constitucionais if;ualmenle relevantes, o que obviamente intlica que os direitos
e &;arantias l:undamcntais l-lão são absoli.itos e insuscetívcis cle terem seu
e-xercício recluziclo ou st.zl)rinaiclo. Neste gemi:il=lo:

col\íis;sÃO PAl=iLAMENTAR Dn iPiQUKKtTC) PODERES DE
INVF.SrIGAÇ.\o (CF, ART. 58, !i3") - LIMITAÇÕES
CONA'rTTUCION/'\.IS - LEGITlIMIDADE DO CONTROLE
JUl<lS;DICIONAL - POSSA:131LIDADE DE A CPI ORDENAI<, POR
AUTOR::ID.\DE ]:'RÓP]].IA, A QUEBRA DOS SIGILOS ]{ANCÁR]O,
F[SC/\.L ]! TEL,EFoN]Cí) - bJECESSIDADE ])E FUNDAMENTAÇÃO
DO .VI'O 'DELII'IERATlvO - DELIBLtliAÇAO DA CI'I QUE, SEM
FUNl:)/\N41;NTAÇA(1), ORDENOU MEDIDAS DE RESTRIÇÃO A
D]RF'l'l'C)S - h/[ANIDAD(.) 1)1{ SEGURANÇA DE]:ERTDO. COMISSÃO
PARI- XMENTAR Di:i INQUEKI'rO - COx'iPliTllNCIA 0[<IGINÁRIA
DO SU ])REb40 Tlq113UbJAL l;lIDERAr

OS [)]:FEITOS E t=ARANT]/\S IND]VIDUA]S NÃO TÊM CARÁT]<R
AnS(.)l.,UTo. =\lão há, no :si:stenla

QIL94.1.Élnçias qy( se .Ulyj!&im dç ç.liiáj!=
razões de lclú?vaí-tte iiitt:r-ésse
lzll11dub..dg..sgoJülhlç&u.dw.]!bzldadl11..J

)

constitucional tlrasileiro Feitos
abs;oluio, lllcslllo oi'que

IS dou exiuênci.ts derivaúblic
ai n (t a:Éliti maná
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exKu$p1141alç!!!g...L.a!!gcílQ..nz..p31ilg.Ju..üsasi...slJ;al4i9..Eb
nlgdlsk!!..J,çei1l.iQu!!!..çlBX...jiilçri:ggi! !jXIÉ:ã..i!!d.yi4gt!!g..Q.u coletivas.
égide aue [g%!g!!a(]m os l:ermos .estabelecidos i2.!:la uróuila
Cona titulçãQ: C) es;tah.tto coilstitucioiizl Lias liberdades pútnlicas, a.o
cjplinear o rcglime jurídico a quc editas (suão sujeitas - e considerado o
sullstr;lto éti(o que 'ls infci'ma })t'rriiite blue :;abre elas; incidam
liniitaçõcs dt' or(lem Jul.íclica, tleslittacafi, cle um :ado, i2 f)roteger [a
inteflridade cjo interesse social e, de OLiii'o, a ?ssegtirar a cot'xistência
harmoniosa cl.\s iil)t:rdades, pais nenb.,im direito D11.g311gntia ooi;lÊ
!!:!.jtXgEçiglg.g11:LIL:!!ilU!;!ito da oi;dg!! L oública otl c-o il1.4s:alÊaiz:alia
ÉlQ$..direitos e taBU!!!jlg..J!!g..!g(!3Êíl::. A QUEBRA. 1)0 SIGILO
COblSTITUI PODER ll'.GERENTE Á COb,qPl:TENCIA
]NVEST]GATÓRIA. l)/.S. CONllSSoJIS PAliLAMEbJTARES DE
INQUÉRITO. O !;igilo bancário, ó s:ig;lo fiscal e o sigilo telefónico
(sigilo este que ir.ci.(]e sobre os d.l(tos/'l'egistias te]efânicos :3 (]ue não
se identifica com it inviolabilidatic. dí.s comunicações; l:elefõnicas)
tl ind.l que lepreser-tem projílções específica\s clc, cliieito à intimidade,
ftlnclatio no at't. 5', X.. da Cai ta Política - não s;c revelam opo:cíveis, e'm
nosso sistema juríc]ico, às C-olníssõe,s ]''car]amcntares Ljc ]nqi.mérito, eis
([ue o .âto que ll-te.s clec:eta a i.]uellra t'ntluz natui'ai d-:rivt\ção tios
potle'res clp inve:;tigação qi-le fcre71 conf(}ridr)s, l:'ela própi'ia
Cona;tituição dt\ l<epút liça, aos órgão! de investigação pal'hall'tentar.

(S['F, ]\']S 234.52/1q], ']'t'itnulld] P]ei]o, Rei. N'mini:;tro Censo (ie Melão, DJ
1:2/02/00)

Havelncio elemento:; co:ncrelns que apontem l)ela necessidacJe
cie flexibi[izaçãd t]ã in\.'io]cabi]ic]ac]e tlâ inütnida(]c! c cita vi(ta privada, tal
ponc[el'ação juríqiica ]aíi tie ser feita jucJicia]mente a firri de se' tutelar outros bens
jurídicos cal'os à ordem constituCiOHcâl

)

A Collstituição Fc'dcil'al. assegura o -=iil'eito à inti=iclc8de e à

privaciclatJe e estcat)falece que a ca!;ê\ é asilo inviolável do indivíduo (artigo 5",
incisos X e XI). O próprio texto collstitucional ressalva\ a inviolabilicla(:le
dolnicilial' nas hipótese!; d: fl.agranl:e clelâto ou cl?sastrt:, bem (omo para
prestação cle socorro ou pol' ordem jucíicial.

Desse) modo, haver:do alento:fetos col-cJ'etos que capontem pela
necessicJatje cle flexibi]ização c]a invio]abi]ict.:ttie é]a intimicJcacje e c]a vi(]a
privacja, tal poncle]ação jurídica há de se] feita jilclicialllaente a íitn cle se
tutelaram outl'os belas; jurídicos cãTcls .à ordem con: i:ltucioncal. Neste senticjo,
confira-se STF, h4S 23'152/RJ, Tribunal Pleno, Rel. lvlii\istro Celso cte Tx.{ello, DJ
12/o2/00.

[ .1) ]iUSCA E AH;H]N$z\Q
Ç) artigo 240, $1", do CPF', autcriza a realização de l aeclida clç

bu$çê e aoreellsão cauanclo funcjaclas razões indic:arfam que a nlec:litJa fol
necessária parca aprecncler instrumentos uEilizatjos :na pl'áticca cie crime o#
cJestinaclos a fin!; tJc,lutuosos, bclm ct.)lllo para cief;cobrir obietols n.ecess;brios
prova cJc infração penal ou para collxeita cle elementos de convi(ção (alíqleas d,le
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Confori-ne exposto nesta tiecisão, há indícios de que ]ecuJsos cla
CEMIG teriann sitio cJesviatJos por lneío de soba'epreço cíe R$ 40 milhões no
contrato que envolveu o Projeto Tolda(lor (artigo 312, cjo CP), com recursos
oriuncJos cle adiantamento para caun:ten.to de capital cita IRENOVA e tlistribuíclos
cle fOFmcâ dissilnulacla por tneio Lle t:;ucpssivcâs trCansações supostas'neste fictícias
(artigo 1, da Lei 9613/9é!), com possível remessa cle pare dos valores eln
contratos de câmbio sem lat;tro (artit;o 22. da Lei 7492/86).

/\ busca e apreensão clc clacuinento:s e outros elementos LJc
prova nos entlereços das pessoas llísicas e jurídicas en't'olvidar com as
transições (â ine:dieta nece!;séria para confirmetr o contexto fálico criminoso
narrado pelos CQlaborcadoFcs e iclentificai' c't-'entuais responsáveis. Esperta-sc que
hal.a registxos internos sobre a li!;ula ou não cJcas transições e ciocuinentos que
eluciclein qu.em são as pcssocas que se envolveram cJiretamente Dcâs trcansações.

\s emprcsits DPC EIREL], LMZ CO]\'IERC]AL LTDA., PARE
AQUI PAR.T]C]PAÇOES. e REPOX A&IBIENTAL E COMERC]AL forcem

incluídas no peciicjo colHI)leinelLtat do IMF'F, no et\tcanto, não está citara se as
in'vestigaçõcs chegcarcanl. a -:asas emprt3sià!; apenas con'L base na repl'csentcação
fisca[ c]a Rcc:efta Fet]cra] (e ofício RF13 n. (]08/2019) ou lie há outros e]elnentos de
prova do s;ul[osto envolvin[e[Lto com .]s tr.n]sações suf;peitas. Nenhuma cÍelas
aparece nas; pla:aill'la!; aFrt:endiclas el-l pocjcr 'dc CLARO e não constcâm no
anexo [ caos co]aborcac]clrels. O re]at(brio CO.AF 30877 não foi juntac]o aos autos,
razão pela qual há tjúvicizts se também foi dis;parado à PF e/ou ao MPF. Assim,
pelas razões exp(.)smas qualldo .'oi âbrJrdcâ(io o ot)feto do RE 1.055.941, os pccJiclos
cie busca e a}) reensão cle-ssa:; elltpresas {:levem ser por ola inclefcriclos.

''\

Qual\to âi.}:i ecluipalnento-} cletrõnicos cle carincazenamento cle
cJcaclos que sejam apr- enditlos, cjeverá ca âutol'iclcacÍe policial cliligencicar parca que
sejca feito eE;pellaainento cto material no mc'nor tempo pois;ível, a fim cÍe se
pi'ocecler à ct$1erc! restituiçã i dos e:quipamentof; aos in\re!;tigaclos.

1 .2) SIGILi=) BANCÁRjIQ

O sigilo l)â[-icã]io foi expressa]nente ]'egujaclo pela Lei
Complementar 105/01, que prevê a })ot;sibiliclacle clc quebrca cluanclo for

" }tecessária }aül(l nput'ação íÍe otorrêllciri ({t' .:ltttllqitt't' ilícito, {'tli tjtlnlqttc) jnsc do

í zqlrél';fo Olr do p/ocos!:o jríí/;cfr7/", cspccialmellte no caso (-le crime cle lcavcagem cJe
cÍirüteiro (artigo I", l$4", incisa Vlll, tia Lei Complementar 11)5/011).

Jão há cltlvidas de que a c,atenção da movimentação bancária
dos; envolvidos (} necessál'ica parca iclcntifi.car como E;c I'materializou o..fluxo
financeiro das ciiverscas trcant,açõe:s supostamente Jlictícias que teriam\ sido



cclebraclas para dar lastro caos alegados dtlsvios. Scitdo verídícc- o contexl:o
fálico narrado pelo'; colcaborãciores, grande pa.!'ie das tnovirnentações
financeiras se operou com utilização do sistenaa tlarLçário, rai:ão p-eia qual se
impõe o cleferil-nento das pedidos de qttel)ra cíe sif;ilo cti.):s envolvidos., com
algumas ressalvas.

As empresas DI'C EIRA:L.l, ILMZ CC)I',ÍERCIAl-. L'r[)A., PARE
AQUI PART]CIPAÇÕliS, REPOX AN4BIENTAI., E C01vIERCIAL QI
IMPORTADORA E DTSTRIBUIDCiF:A [..TDA. e ]-Triz COMERC].\] LTDA.
foram incluídas llo petJiclo colnplen\enter do Mt'l=, n(. LlnEanto, não está claro s;e
as investigações chegaram ca essa\s en\pl'es-as apenas cq:)'H base n.a rel:-rebentação
fiscal t]â Receita Fetjera] (e ofício RFB n. 008/201-9) ou s! há outros elc:mentes de
provca clo suposto en'volvimento col-n as ti'aJascaÇÕes :;i.ispeitas. T'Jerill.uma delas
aparece HcâS planilhas apreendidas em f)obter de CIL.ARC) e não constam no
anexo l caos colaboratjores. O relatório COÁ.F 3087:7 pião foi jur.rali.o aos autos,
razão pela qual há clúx.,itlas; se talnt)énl foi dispalaclc, à PF e/ou ao N'íPF. \.

DicâHte dias considet'ações feitas quantia abordei o clo RE
1.055.941, o pecliclo cle quebra {je !;igilc. deus.as em prestas deve $i-:r pol' ora
incjeferic[o, sem prejuízo (]e nova análise süe houveli' apresen.tição d:= outra\s
provas dc que elas têm algum envolvimento .:orn as fatos.

Quanto à!; demais pessoas; físicas . jurídica:.s, o:; pecliclos
comportam t]eferii'mento, senL]o I'azoáve] câ obtenção c]':! c]ac].os até o Etno de 20'[8
em razão clãs investiga(;ões ent'olv.eram aros cJ{3 lax/a$;em clc tlinheíro, qtle
ordinariamente se prolongam no tempo para ati1lglr .i escopo cle di:ssimulação
tlc origem e proprietjatle tios ]ecu rs-)!;.

Espccificcamente sobre PÁAnlIA JULI./K TOLED(') FLORENCIO,
incluítla apenas no pecliclo clo N/iPF. vel-ifica-.se que o Reine dela suf)ostainente
aparece na plaltilha apreenclicla em poder cle l,U12: CARLOS Cl-/:\RO como
beneficiária cle dois pagamentos, nos \.':.lares cle RS 21.) mil e R$ 40 }mil ("Cash -

DP"). É possível'que seu nome tenha siélo utllizttclo pía::'a recebam:'nt:o (Je vale,res
em favor tjo investigac]o ])ANIEL IPE[XOTO, (4ue ;;.:ria s;eu !naricío. Assim,
justificac[a a nccessitjacJe c]e afastamel=lto (]o sigilo ])a]]cário de M.A.B.IA JULIA

\.

A fim de viabilizar a expedição í:le ofícios às instituições
financeiras, elabol'ei pesquisa no :;istemi' (l:CS clo BA(:i!.N parra identificação das
instituições nas quais os; in'ç'esticados possuíam co:lied nQ período. Caberá à
autoriclacle policial ou órgão cio N4irtií;téi'io Público i:i expedição cJo-!; ofícios às
instituições financeiras, os quais pod.erião conter detaihat-nerlto sobra a melhor
fol'ma cle envio caos; clcados e evelal:ual incjicação ctiil cótJigo valiclaclor para
utilização clo sistema SIMB.A, que não fci fornecido nos peclidols cla Pl= e MPF

Não fc,i possível realizei pes;cluisa CC:l; quanto a IMAl:i:l/\ JULI
TOLEDO FLORENCIO, pois c] lvtl'F n;ão fol'11cceti o CPF da investigacl
Consitterarttlo que o h4PF possui acc.ssc- ao CCS/BA(:.llN, poderá icl-enEifi\ar
instituições final\ceifas c expetjir os ofícios ]'espectivos

14
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1.3) $!(;] LO COT'4UNICAÇOES TELEF;ÕN OCAS

A gcarantia i.]c $jgjlp.daj.
Xll clo artigo 5", /iz í,e/bís;

iQ!!111nJçilçéei vem esculpiLlca no incisa

Xll é ilK.{oláuel o sigilo tia cora'espoltdê)tcin e das
co.tttltticnçõcs telex)'á.ficas, de dni:ios t' das coiliitiiicnções
tel.e.©lJ.ices, sliloo, ilo Últilllo caso, pot' oldetit jltdicinl, nlls
llipóteses e lill jonlm que a lei cstRtlclcccl' prti'a .fi)is de
inpestignçõo ctitltilinl oil illsl:rtição }ll'ocessitnl })e)ial;

Vê-se que o texto constitucional diferencia o direito à
intimidade c villa privada, pi'evistos ilo incisa X clo mcsino dispositivo, clo
direito à inv-iolabilidacle clé\s comunicações, cvidcncianclo club cas informações
cadastrais e registros pl'etéritos tJc contados. il-ianticlos pol' via tqlefõnica não se
subsolncm .lo conceito tJü "conaunicação telefâriica", hábil tJc ScsF interceptcacla,
cJc forma que Q regramento previsto no cíispositivo acima transcrito há clc ser
apliccado tão somente para a captação e gra't'ação cla conversca.

O ]'egistl'o pretél'ito dcâs collluniccações telefónicas tios
envolvidos certamente pode contribuir' para esclarecer qucais eram as conexões
interpessocaiE; existentes (' se as datas em que ocorreram as comunicações
coincicJem com a]gunlcas (latas citadas; })elos colaboradores. Assim, comporta
cieferinlento o peciiclo tte quebrca das contunicações ocorritias entre 2014 e 2015,
períotlo ein (]ue se conce:ltr.al'alba os negócios jurídicos suspeitos.

''\

A quebra tie sigilo clãs infclmações constantes em arquivos cte
colnputaciores e dispositivos cle intlinól'ias eventualmente apreencliclos,
inclusive telefones celulares, iguala\ente t;e justifica como ilnprcscindível para
prova tios fE\tos crinainosos sob investia:cação, icleittificação cJe outros envolvidos
e cle eventuztis transaçõef; financeiJ'as feitas pelos inve},tirados. O teor cjcas

colaluniccaÇÕes/infol'maÇÕes âl'=dZCHâtÍâS taml)ém potje ser ielevcante para
identificar se calgui'n colCaborador fcaltou c-OH a verdat:lc em seu cldpoiincnto.

i!) l;R.lsÀo Tt;bljlQiKÁnIA E PREVENTIVA

\ orísão tilJ11]2j2];á ! é cabível quancjo foJ' il-npl'escinclível pcaJ'a

investigcaçõcts cle inquérito policial no qual llaja fundaclcas razões cle cautorica ou
participcação nos crimes [t llacioilados no cartigo 1", inciso 111, cla Lei 7960/89,
dentre os qt:tais figuram cria-nes contra o sistema financeiro (alínecas o).

.A ilEIXIÍQ. ntjlg; é ccabível quando
pressupc»'tos (/ill//lís co'l/l?.-ÍssÍ .Ír//cf/) e funLlcamentos (pei'/fclí/lr/iz f/l

e[encados nos artigos 312 c: 3113 do Código tie ]'rocesso Pena]. Os c]

presentes
l&)e }' tn ti

SPÜPitiv



legais exigem que ]lcaja indícios suficientes de a ut(,i'ía {: prova de materia]ic]acíe
cÍe crime doloso punicto com pena privativa cle !ibercl.laje máxima sl.lp'prior a 4
(quatro) anos, alétn cja exl.stência de elementos. que irttliquem (4ue € liberdade
c[o inc[ivícjuo acarrete periÍ;o à socie(]câc]t:

Não foram apresentados l:alas concretos que indiquem a
necessicJacje cJü prisão cautelar dos investigados. Os latos sob capuração datam
c[e 2014-2015, não ]aá piavas robustas; cjc pari:icipação cie]itiva cie cada
investigado, inclusive portlue a [têlrrãtí\ra provén\ ct(. colaboradores, as
investigações estão no início e não laouve procluçã'.) tlc nenhuma diligência
policial ou clepoXmento de testemullllas e dos en\olvicios parca ofelecí3rem suas
versões sobre os fa tos.

Ó cumprimento simultâneo clãs medidas cje bu:;ca e apreensão
já é suficiente pal'a impedia que os investigacicls plejucliquein as diligências,
pois hcãvcrá policicais e'm todos os cnLlereços i] sel'em ctili:;en('iaclos. As mecJidas
cjc quebra clc sigilo não podetn ser obstam:iâs pelos' il'lvestigaclos, já que as
informações buscaclas se encontram em. poder tie tlmpresas de telefonia e
bancos. O uso cje fertarrLcntas; cte comunica:çÊ.e dotacJas tle requisitos cle

segurançca para proteção cio sigilo não é proibic]o pt:']a or(]em lul'ídica brasileira,
a qual assegurca que o indivíduo não é cbrigaclo a produzir plcJva contra si ou a
cJeixal' intactos os rastros de eventuais comportamentos dclitivos;

Além disso, eventuais concit.iras c].e obstrução no lrtomcnto do
cumprimento Lias medidas autor'izcam a reali2=ação tli\ prisão em :flaêl;unte e,
caso laaja condutas específicas e in(tivid.Hall;':actas que indiquem'i .] ileces!;idade
tle prisão tempos'ária ou preventiva, o pctJitjo f)ocJciá scr FcnQvâcjo.

O ordenamento jurídico não cautorízi?- quc a flrisão temporária
seita utilizatja pêra constranger o investigatlo a colam)orar e il\exi.ste vedação
legal tlc quc in\jestigacjos tratem da melhor' estratél$1a pala suas defesas, eln
especial porque laá direito ('onstitucional câo silêncio e inexiste crime de perjúrio
no Brasil.

Ás reE;ras sobre colbpetênci.a jurisdicional têm pot' finalicíaclc
identificar a autoridade judicial autc-l'izada a pl'abicar fitos clecisól'ios
relacionados a cleterminaclos fatcys sti])testa:tnente crime.Rasos. Reconhecida a
competência jul'isdicional para os fatos sob investiÍITação, as orcíerts do juízo
competente potlem incluir fitos ]uãtcricâis que irracíiern seus efeitos et'n clualquer
pal'te clQ território nacional, f;endo cle-sHcnc2ssáriâ a ot.tenção de "cumpl'a-se" cJe
outrosjuízes.

O pec[ido de çglDp4di[kiamei;llQ cje provas merece parcial
acollaimento

Os fatos; investigatlos envolvem transaçõe$; co].n
económicos expressivos e negócios jurídicos supostalllerLte fictícios (lu
ocultar fatos económicos; sujeitos ca tritautação clivets;l daqui:la
LlocumcHtcâclâ pêlos enval-./idos. O material l)robatório obtido com as

valores
{ pode

ue
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orça defeliclits potle trazer subsídios para a autoridactc fiscal identificar a
situação fálica real por tias tios ]leÍl;(ócios; jurídicos, o que potle ter repercussão
na incidência cJc tributo!; federais. Desse modo, há relcação ;clip'eta cona as
atix/itJacles filas da Receita fieclcral.

Por outro lacjo, consiclerantlo que não há intlicação cla
participação tJc Órgãos Laca União, não se justifica o compcartilllcanlento tlc provcas
à Conttolâcloriâ-Gcl'câl tlã. Llnião, que não tietém catribuições tJc fiscalizar calos cle
socieclcatle de economia m.isto que conta com participação acionária cle Estcaclo

clâ fecJcração (artigo 'l", da Portaria CGU n" 677/.2017).

Diante tJcâs cone;iclerca.iões feitas nef;ta decisão sobre o RE
1.055.941, nãcl llá como cÍeferir o colnpart:ilhamento cJc futuro e incerto incaterial
produzido pela Rcccitcâ ]l''etJcl'al sem quc ante.s o juízo tenha acesso a estes
documentos pal'Et valor'á-los, inclusive cJiât\te das missões institucionais cla
Receita Federal, Polícica Fe :lera: e Ministério FJúblico Federal.

O interesse pt)blico no ages.se à:$ açõcs estatais tlc prevenção e
repressão cao crime deve conviver de forma hcarnaoniosa caiu a proteção à
privaciclcade Lias CDvolvicii.,s e nccessiclaclc de ggjjle para garantir a eficácia dca
ação estatal (artigo 5" inciÉ;o L.X e castigo ç)3. inciso IX, da CF/88, alugo 20, do
r'pp\

\s mectidia!; de busca e apreensão pcltlcm se] frustracJas com a
pul)licitJacJe, pois esta pcrinilc que os investigatJos remavam ou clcstruam
provas e<isEentes nos locais clãs buscas. Assim, imperiosa a mcanutenção cJe
sigilo total até o efetivo cu.nprilaento de totlas as meciitjas cle busca e
apreensão, o que impõe à zlutoric]cacie po]icia] o tiever de infolinar o Juízo assim
que tactos; o:; locais lá tiverem t;ido tjiligenciaclos.

''\

Cumpridas; as meclitiali cle buscca e apreensão, não se justifica a
manutenção cle sigilo totzll. Por outro tacto, cansicleral\clo que o conteúdo clo
mcâtcrial arrecadatjo em rneditlas tje busca e capreensão Ofdincâl'icamcntc não se
resume aos fatos. investif11EI.ios, podendo h'câzet claclos privados cuja Llivulgcação
não sc justifica, (deverá sci inantitio sigilo documental após o cuinprimcnto clãs
diligências. O sigilo cíocuir.entcal preserva a privaciclacle dos envolvitios c
ass;egui'a q'ue haja publicidcade clo conteúdo cla cação cstatcâl e caos fatos
in''.'esticados, pois há cli'/ulê:ação das decisões judiciais e clo a
prc'cessual.

lciamento

mLNaclAnl:e c] exp: .to, DEFIRO parcialmente os peciicjf)s fo
para




