
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 2' V:ARA

CRIMINAL FEDERAL -- 1; $UBSEÇAO JUDICIÁRIA DE SAO PAULO

Autos n'

4' Fase da "Operação Descarte"

O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por meio do
Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, vem, perante Vossa
Excelência, oferecer a seguinte MANIFESTAÇÃO.

\ Trata-se de Representação, formulada pelo
Delegado de Poli.cia Federal Vector Huno Rodrigues Alves
Ferreiro, na qual a autora.jade policial requer a decretação
de caule.lares de prisão temporária, expedição de mandados
de .busca e apreensão, quebra de slgilos bancário e
telefónico, bem como compartilhãmento de provas com a
Receita Federal e com a Controladoria Geral dd União e o

levantamento do sigilo dos autos. Às cautelaresl requeridas
pela Polícia Federal, este Parques acrescem outras, o que

resultou no seguinte quadro de requerimentos\ que será
abaixo abordado na presente manifestação: /' ""\
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PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SAO PAULO

(i) decretação da prisão temporária de RENATO

FIGUEIREDO, DJIAIMA BASCOS DE MORAIS, DAN'IEL PEIXOTO,
oswAI.DO BORGAS E FLAVIO JiaCQUXS CARNEIRO e a clecretação da
prisão preventiva de LUIZ CARLOS D'FONSECA CLARO.

(il) a expedição de mandado de busca e./ apreensão nos
endereços de REMATO DO AMARAM FIGUEIREDO, RICARDO LOPES
DELNER.l , CARDOS MATHIAS ALOYSlIJS BECKER NETO,' PEDRA VILLAS
BOAS PILEGGI, FERNANDO nnnn.leoa SCHUFFWER NETO/ DJialüaA
BA.SÃOS DE MORAIS,' OSWIALDO BORGAS DA COSTA, SA.ULO ALVOS

PENEIRA JUN10R, CHARLES 14ESSIAS B(JLDRINI FILOGON10, l LUIZ
CARDOS D'AFONSECA CLARO, ANTONIO CARDOS TE14ER BARBOSA,
ANTÓNIO CARDOS UARDELI, FLÀVIO aACQUES CARNEIRO, DANIEL

PEIXOTO CARNEIRO;,.tDIMAS FABlnNO TOLEDO, CLÚCIO DE MIRaNDo
LIMAR'''' GUSTAV'O TOLEDO LIMO e DOSE LIJIZ NASCIMENTO, bem como
das pessoas jura-dicas RENOVIA ENERGIA S/A,"'' ANDRADE
GUTIERREZ ENGENHARIA S/A; CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE
MINAS GERAIS, EDIMINAS S/A L- EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE
MINAS GERAIS -- e EDITORA MINAS EIRELI, SADESUL PROJETOS E
CON'STRIJÇOES, RADIO BEL BUDA. , REPOX AMBIENTAL E COMERCIAL,
DPC EIRELI e /PARE AQIJI PARTICIP.A.ÇOES LIDA.

Z

(iil) a quebra de sigilo bancários de ANTONIO CARDOS TEMER
BARBOSA, FLaVIO aiacQUES CARNEIRO, DANIEL PEIXOTO CARNEIRO,''"
MARIA JtJLIA b4E:NOZES DE TOLEDO FLORES'CIO, DIMAS \ FABIANO
rOEnDO, CLECIO DE MIRANDO LIMO e GUSTAIVO TOLEDO LAMA,-' bem
como das 'pessoas jurídicas l.RXNOVia ENERGIA s/A, lnNDRaDa
GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, EDIMINAS. S/A - EDITORA \GRÁFICA
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

IND(JSTRIAL DE MINAS GERAIS -- e EDITORA MINAS EIRELI,
SADESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES..Í RÁDIO BEL LIDA.'(
INTERCONS(JLT EMPRESARIAL LTD.A.,, ;'/ RHENSONS IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LIDA', CI.A.RO ADVOGA.OOS A.SSOCIADOS, { QI
IMPORTADORA E DISTRIBuIDolÍA LiDAr liüaz COMERCIAL LIDA. ,
REPOX AMBIENTAL E COMERCI.AI. e«SAN MERINO COMERCIAL

IMPORÁ.ADORA BUDA. , /DPC EIRELI e (PARE AQUI PARTICIPAÇOES
LIDA, referentes ao período compreendido entre 01/01/2014
a 31/12/2018

/

\

(iv) a quebra do sigilo telefónico del.nzcAnno DE LIMO
ASSAR/ (FRAN'CISCO BRANDÃO ANDRADE ,VILA, RENAMO DO AMARAL
FIGUEIREDO,''RICARDO LOPES DELNERI , CARDOS MATHIAS ALOYSIUS
BECKER NETOS' PEDRA VILI.AS BOAS PILEGGI Í' FERRANDO HENRIQUE
SCHUFFNER NETO, 'DJIAIMA BASTOU DE MORAIS', JOSWIADO BORGAS DA
COSTA, SA.ULO ALVOS PEREIRA/' JUNIOR, CHARLES }dESSIAS
BULDRINI FILOGÕNIO,' DANIEL PEIXOTO CARNEIRO, ' FIAVIO
aiacQUES CARNEIRO, 'ANTONIO CARDOS TEMER,' D.IMÃS FABlaNO
TOLEDO,'/'CLECIO DE MIRANDO. LIMO/e GUSTAIVO TOLEDO LIMO',
referentes ao pera-odo compreendido entre 01/01/2014 a
31/12/2015

(v) caso deferidos as medidas acima requeridas, o
compartilhamento das provas obtidas na presente
investigação com a RECEITA FEDERAL.

(vi) o levantamento do sigilo dos autos logo \após o
cumprimento das cautelares de busca e apreensão.
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PÀULO

1-) DO CONTEXTO DAS INVESTIGAÇÕES

Após a deflagração da I' fase da denominada
"Operação Descarte", descortinou se a existência de uma
organização criminosa chefiada por L(JIZ CARdos D'AFONSECA
CLARO e GABRIEL SILVEIRA D'AFONSECA CLARO, especializada na
prática dos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal
e corrupção atava e passiva, dentre outros

Com efeito, verificou-se que LIJIZ CARdos
D'AFONSECA CLARO e GABRIEL D'AFONSECA CLARO, j-untamente com
outras pessoas que trabalhavam na CLARO ADvoGADos
ASSOCIADOS e possuíam plena ciência dos i.lícitos cometidos,
operavam diversas empresas de fachada em nome de "laranjas", as
quais eram utilizadas para emissão de notas fiscais "frias" para
pessoas interessadas na utilização do esquema delituoso de
lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, dentre outros crimes.

Nesse contexto, durante .o cumprimento de mandados
de busca e apreensão da I' fase da "Operação Descarte", foi
apreendida no escritório do grupo CLARO ADVOGADOS

ASSOCIADOS a contabilidade da organização criminosa, a qual
foi compartilhada, após a obtenção de decisão judicial, com
a Receita Federal, que abriu procedimentos f=iÀlscais em
detrimento das pessoas físicas e :jurídicas que utilizaram o
e s queda crzmxnoso
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM' SÃO PAULO

Ocorre que. algumas pessoas intimadas pela Receita
Federal no âmbito dos procedimentos fiscais procuraram o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em São Paulo interessadas na
realização de acordos de relação premiada e. após a assinatura
dos acordos, passaram a colaborar com as investigações.

Assim, com a análise das provas já coligidas aos
autos, bem como com a realização de acordos de dilação premiada
e consequente fornecimento de novos elementos de prova e com os
dados constantes nas representações fiscais para fins penais
apresentadas pela Receita Fe(letal, desvendou-se o esquema
delituoso que é objeto da presente representação, o qual abarca
o desvio de recursos públicos (peculato), com a posterior
lavagem em diversas camadas até, por fim, as divisas serem
evadi-das ou ocorrer a entrega de valores em espécie para
beneficiários, os quais evidentemente não declararam esse
dinheiro ao Fisco (sonegação fiscal). Não bastasse. existem
indícios da prática de operação de instituição financeira
clandesti.lamente pelo grupo CLARO ADVOGADOS .

11-) DA CRONOLOGIA DOS FATOS

Em 06 de manei.ro (ie 2014. o advogado RICARDO DE
LIMO ASSAR assumiu a diretoria jurídica da empresa RENovA

ENERGIA S/A, especializada no ramo de energia renovável., após
receber convite, o qual fora intermediado por FERNANDO scbUPPnEn
- (iiretor .de novos negócios e participações da CEMIG \-, de
RICARDO DELNERI e RENATO AMARAL, sócios-fundadores da nEnovX.
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

Aproximadamente l (um) mês depois, no dia 13 de
fevereiro de 2014, RICARDO ASSAR vi.amou com RICARDO DELNERI e
RENATO AMARAM em avião particular (premi-xo PP-SKD) para o Rio de
Janeiro para tratar de assuntos do interesse da empresa.

Durante o voo, RICARDO DELNERI confidenciou a
RICARDO ASSAR. na presença de RENATO AMARAM, que a RENOVA

possuía alguns "compromissos" de repasses envolvendo
aproximadamente R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) de
modo clandestino e solicitou que ele operacionalizasse as
transferências. Ademais, foi mencionado que MATHIAS BECKER

(presidente da RENOVA) e PEDRA PILEGGI (CFO da RENOVA) tinham
conhecimento dos fatos e Viabilizariam seu cumprimento, por meio
da aprovação dos negócios no âmbito da diretoria e sistemas de
Gestão, bem como com a assinatura dos contratos necessários.

RICARDO ASSAR aceitou a tarefa de operacionalizar

os repasses clandestinos e, a partir daí, entabulou algumas
conversas com a finalidade de concretizar as transferências. De
início, por sugestão de RlcARDO DELNERI, RICARDO ASSAR procurou
SAULO ALVOS FERREIRO, funcionário da construtora ANDRADE

GUTIERREZ ENGENHARIA S/A e conselheiro da CEMIG. que demonstrou
ter ciência dos repasses clandestinos e sugeriu que RICARDO
ASSAR procurasse FLAvlo aACQUES CARNEIRO, presidente da empresa
EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS CEifA.iS - e

EDITORA MINAS EIRELI, o qual já teria prestado tais "siàrviços"
para a ANDRADE GUTIERREZ anteriormente. Ain(ia. SAULO suge\iu que
RICARDO ASSAR procurasse CHARLES FILEGONIO, outro funciona\io da
ANDRADE GUTIERREZ que poderia auxilia-lo na empreitada
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

Por oportuno, inata salientar que a .ANDRADE

GUTIERREZ era aclonista relevante da CEMIG e, segue(io o
colaborador RICARDO ASSAR. indicava membros para a Diretoria de
Novos Negócios da Estatal (FERNANDO SCHUFFNER) . Ademais, nessa
época a CEMIG havia adquirido ações do bloco de controle da
RENOVA, mediante o aporte de R$ 810.128.654.56 (oitocentos e dez

milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e seis centavos) e pela transferência
da empresa Brasil PCH pelo valor de R$ 739.943.143.10
(setecentos e trinta e nove milhões, novecentos e quarenta e
três mil, cento e quarenta e três reais e dez centavos),
consoante fato relevante publicado na CVM.

Ocorre que as negociações com os funcionários da
ANDRADE G(JTIERREZ não prosperaram nesse primeiro momento e
RICARDO ASSAR começou a sofrer pressão por parte de RICARDO

DELNERI e FERRANDO SCHIJFFNER - diretor de novos negócios e
participações da CEMIG -, que determinaram que ele entrasse em
contado com DJALMA MORAIS, presidente da CEMIG, que também tinha
ciência dos repasses clandesti-nos que seriam efetuados. RICARDO
ASSAR. então, reuniu-se algumas vezes com DIALMA MORAIS nas
dependências da presidência da CEMIG, bem como na sa]a .V].P da
líder táxi aéreo do aeroporto Santos Dumont e no apartamento de
DIALMA MORAIS no bairro de lpanema. no Rio de Janeiro/RJ\ para
tratar dos repasses clandestinos. Também participaram de alguns
desses encontros, RICARDO DELNERI e MATHIAS BECKER.

Rua Fz'e:i Caneca, n' 13ãO, Cerque=iza ('asar, Sâo Paulo/SP
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

Para a viabilização dos repasses, DIALMA MORAIS

também sugeriu o nome de FLAvlo aACQUES CARNEIRO, porém as
tratativas não evoluíram e DiALMA MORAIS e FERNANDO SCHFNNER

aumentaram a pressão, determinando que RICARDO ASSAR tratasse do

assunto com OSWALDO BORGAS, presidente da CODEMIG e Investigado
por ser operador do repasse de propi-nas segundo consta de

pesquisas efetuadas em fonte aberta, consoante relação de
executivos da empresa ODEBRETCH

Nesse contexto, RlcARDO ASSAR encontrou-se com
OSWALDO BORGAS na sede da CODEMIG, após a intermediação de
DIALMA MORAIS. Na ocasião, OSWALDO BORGAS mencionou que DIALMA
MORAIS comentara que RICARDO ASSAR era o responsável pelos
repasses "clandestinos" e passou a Indicar diversas

possiblli.danes de transferências, dada a urgência da situação.
Dentre as sugestões, OSWALDO BORGAS indicou FLAvlo JACQUES
C.FORNEIRO para a contratação de "serviços" de publicidade para a
RENOVA.

FLAVIO aACQUES CARNEIRO passou então a contactar
RICARDO ASSAR e, diante da enorme pressão que ele e MATHIAS

BECKER estavam sofrendo por parte de DiALMA MORAIS, bSWALDO

BORGAS e FERNANDO SCHUFFNER, foram assinados, em 06 de agosto de
2014, contratos fictícios entre a RENovA e o Grupo BEL (EbiTonA
MINAS e EDIMINAS) de FLÁVIO aACQUES CARNEIRO.

Rua Frei Caneca, n' .13ãO, Cerque.ira Casar, São Pau.Zo./SP
Telefone : (1].) 32695000
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Por esses contratos. foram repassados R$
2.700.000,00 (dois mi.Ihões e setecentos mil reais) a título de
compra de espaço publicitário, que jamais foi utilizado, sendo
que sequer foi emitida nota fiscal. Ademais, conforme garantido
por RlcARDO DELNERI, CEDRO PILEGGI teve que interferir para
viabilizar os pagamentos no prazo acertado, haja vista que tais
contratos e pagamentos geraram enorme desconforto na RENOVA, por
terem sido realizados em desconformldade com as regras (ia
tesouraria da empresa, conforme e-mails anexados pelo
colaborador RICARDO ASSAR

Paralelamente, RlcARDO DELNERI e RENATO AMARAL

informaram a RlcARDO ASSAR que numa reunião ocorrida entre
MATHIAS BECKER. RENATO AMARAM, MARÇO ARARIPE e o Colaborador

CLECIO ELOY, referente a aquisição de um prometo de geração de
energia eólica que a RENOVA estava adquirindo da empresa CASA
DOS VENTOS - de propriedade de MARlo ARARIPE e com CLEClo Elos

como principal executivo - fora acertado um sobrepreço de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), que deveria ser
operacionalizado por RlcARDO ASSAR junto a CLÉClo ELoy

O valor real do negócio fora de R$ 105.200.000,00
(cento e cinco milhões e duzentos míl reais) , porém constou como

sendo (ie R$ 145.200.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões e
duzentos mil reais), sendo que os R$ 40.000.000,00 (luarenta
milhões de reais) de sobrepreço foram repassados pela KbNovA a
título de sinal, no dia ll/08/2014, antes da íormaiizâção de
qua].quer contrato, com base em memorando de entendimento\ algo
absolutamente inusual, seja pela forma seja pelos valores.

Rua Fre:i Caneca, n' 1360, Cerqueíra Casar, Sâo Pau.Zo/SP
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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Acertada a operação, RlcARDO ASSAR sola.citou, para
].nzczar o repassa dos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais), que CLÉClo EI.OY fi.amasse um contrato fictíci.o com o
GRUPO BEL (EDIMINAS e EDITORA MINAS) de FLAvlo aACQUES CARNEIRO,
encaminhando, para tanto, minuta de contrato firmada entre a
RENOVA e o GRUPO BEL, que deveria ser uti.lizada pela CASA DOS

VENTOS. O contrato fictício foi, então, fi.amado entre a CASA DOS

VENTOS e o Grupo BEL(EDIMINAS e EDITORA MINAS) e foram
repassados R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) apenas 03
(três) di.as após o recebi-mento dos R$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de reais), sendo que nenhum serviço próximo a esse
montante foi prestado (minutas de contratos e e-mail em anexo,
na colaboração de CLÉClo Elos)

Ademai.s, RlcARDO ASSAR cooptou um anel.go amigo,
FRANCISCO VILA, para operacionalizar o rezasse do restante dos
valores combinados. Após acertar com FRANclsco VILA, RICARDO

ASSAR o apresentou a CLÉCIO ELOS e restou pactuado a elaboração
de um contrato fictíci.o de "corretagem" entre a CASA DOS VENTOS

e a empresa BARCELONA CAPITAL INVESTIMENTOS LIDA. , de FRANClsco

VILA, pela suposta intermediação da venda do prometo eólico pela
CASA DOS VENTOS para a RENOVA, que sequer havia sido fi.amado
defina.tivamente na época. RICARDO ASSAR, então, cjiaborou as
mi.natas e foram repassados R$ 15.000.000,00(quinze Imiihões de
real.s) para a BARCELONA INVESTlb4ENTOS (mi-nuta do c\)ntrato em

anexo, na colaboração de CLÉClo Elos)
\/
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No âmbito da RENOVA, o pagamento do sobrepreço era
de total conhecimento de RENAMO AMARAM e MATHIAS BECKER, os
quais trataram pessoalmente do assunto com MACIO ARARIPE, bem
como de RICARDO DELNERI e PEDRO PILEGGI

Após os repasses iniciais, foi firmado outro
contrato fictício entre a CASA DOS VENTOS e a BARCELONA

INVESTIMENTOS, dessa vez pela suposta intermediação da venda do
prometo ltaguaçu pela CASA DOS VENTOS. Tal contrato resultou no

repassa de R$ 10.600.000,00(dez milhões e seiscentos mil reais)
Porém, no aludido contrato, foram destinados R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais) diretamente para a
BARCELONA, R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mi.l reais)
para a CLARO ADVOGADOS e R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem
mil reais) para a INTERCONsuLT EMPRESARIAL LIDA., empresa
controlada pelo grupo CLARO ADVOGADOS, a título de

subcontratação. Tal contrato foi inicialmente encaminhado por
RICARDO ASSAR e, posteriormente por FRANCISCO VILA, consonante
documentos juntados na colaboração de CLÉClo ELOS

Por fim, para o repassa do valor remanescente,
fora fi.amado contrato fictício de R$ 9.400.000,00(nove milhões e
quatrocentos mil reais) entre a CASA DOS VENTOS e a SADESUL

PROJETOS E CONSTRUÇOES LIDA. , empresa gerida por
TE}4ER e indicada para realização dos repasses por
e CHARLE$ FILOGÕNIO (contrato fictício elaborado por
VILA e e-mail- trocados anexados na colaboração de CLÉClo

ANT .os
RI IAF

co
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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Após os valores ingressaram no caixa da SADESUL,
esta repassou valores para INTERCONSULT, operada por JUIZ CARdos
CLARO. Em busca e apreensão realizada na CLARO ADVOGADOS foi
localizado e-mail trocado por ANTONIO CARDOS TEb4ER com DOSE LUlz

DE SO(JZA NASClb4ENTO com a minuta de um contrato entre SADESUL e
INTERCONSULT, o qual fora encaminhado por FRANCISco VILA.

Após a transferência dos valores para a BARCELONA,

ASSAF apresentou DANIEL PEIXOTO para FRANCISCO VILA, aduzindo
que ele teria bom "trânsito" no mercado financeiro e poderá.a
auxilia-los na conversão dos valores em espécie e na sua
distribuição.

DANIEL PEIXOTO, então, marcou uma reuni.ão com
ASSAR na CLARO ADvoGADos ASSOCIADOS, localizado na Avenida Nove
de Julho, em São Paulo, e o apresentou a LUIZ CARLo$ DiAFONSECA

CLARO, a pessoa que segundo ele operacionalizari.a a conversão

dos valores em espécie. Na reunião, bUlE CARDOS CLARO apresentou
znumeras empresas que poderá.am receber transferências.

Alguns di.as depor-s/ após a decisão da utilização
do grupo CLARO ADVOGADOS, FRANCISCO VILA foi apresentado a JUIZ
CARDOS CLA.RO, que solici.tou que os valores fossem transfere.dos
para as empresas RHENSONS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA., SAN

MERINO COb4ERCIAL IMPORTAÇÃO, L E S ABRES B(JCAR }4E e pala as
pessoas físi.cas ALVARÁ p. JUNloR, KARINA E$PERIDIAO Mono:jnA e

LUIZ CARDOS D'AFONSECA CLARO (documentação das transterõLcias
anexada na colaboração de FRANClsCO VILA, notadamentd as
transferências diárias efetuadas para a RHENSONS)

Rua Frei Caneca, n' ].360, Cerquei.ra Casar. São Paulo/SP
Telefone :Í11) 32695000
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

Importante ressaltar que no escritóri.o do grupo
CLARO ADVOGADOS foi apreendi-da uma plana-lha na qual consta o
extrato da "conta corrente" da RENOVA :junto ao grupo CLARO

ADVOGADOS, com datas de depósito, saques, identificação dos
sacadores, pagamento de "custas" e recolhimentos de impostos,
tudo a indicar a operação de Instituição Fi-nanceira Clandestina

''''\

Ademais, friso-se que a empresa RHENSONS, i.ndicada
por LUlz CÀRLOS CLARO para o recebimento da maior parte dos
valores, foi objeto de nota.ficação pelo COAF por meio do RIF Ho
30877.22.3612.5495, de 28 de março de 2018, por estar regi.strada
em nome de pessoa que possuía ocupação informada de Garçom,
portanto um "laranja". Além di.sso, no período de 02/06/2014 a
02/10/2014 a RHENSONS regístrou 241 contratos de câmbi.o,
relativos a supostos contratos de importação, no montante de R$
244.300.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mi.Ihões e trezentos
mil reais) os quais, apesar de constarem dos sistemas do Banco
Central do Brasil, não constam dos sistemas da Receita Federal,
reforçando a conclusão de que tal empresa era operacionallzada
por "doleiro" para remessa de di.visas clandestinamente para o
exterior mediante a simulação de importações.

Não bastasse, todas os contratos de importação
foram fi.amados no BRB BANco DE BRASÍLIA S/A, agência 0023 (são
Paulo), recentemente alvo da denominada "Operação CIRCus
MAXIMUS", cujo objeto é a apuração de crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional e Lavagem de Dinheiro, dentre
Ainda, importante destacar que a RHENSONS recebeu va
outras empresas vi.nculadas ao grupo CLARO ADVOGADOS, a

Rua Frei Caneca, n' 1360, Cerqueira Casar, São Paulo/SP
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IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIDA, LMZ COMERCIAL LIDA. , CLARO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, REPOX Abm.MENTAL E COMERCIAL. e SAN MERINO
Cola:RCIAL IMPORTADORA LIDA.

Ademais, a partir de outubro de 2014, o canal de
remessa clandestina de divisas via BANCO BRB cessou, razão pela
qual a RHENSONS passou a transferir valores para a empresa PRIME

LINE, a qual faz parte de um grupo de lO (dez) empresas
intituladas pelo BCB como G-10 em relatório de Comissão de
Inquéri-to (CI) instituída no âmbito da liquidação extra:judo.cial
da PREVIBANK, à época instituição autorizada a operar no mercado
de câmbio. Neste relatório as empresas G-10 são apontadas como

principal fonte de recursos utilizados em R$ 3,4 bilhões de
reais enviados de forma fraudulenta para o exterior com a
utilização de Declaração de Importação "clonados" em que os
importadores eram grandes empresas. Assim, é provável que a
"estrutura" que uti.lizava "G-10" para envio de recursos para o
exterior também tenha sido uti.lizada pelo efetlvo "controlador"
da RHENSONS para enviar recursos ao exterior

Enfim, após a realização das transferências para
as empresas indicadas ou operadas pelo grupo CLARO ADVOGADOS,

RICARDO ASSAR passou a determinar, após receber orientações de
DJALMA MORAIS e FERNANDO SCHUFFNER, que FRANCISCO VILA efetuasse
"saques" de valores em espécie junto ao caixa pairalelo
operacionalizado por LUlz CARDOS CLARO e que entregasse dinheiro
em espécie para pessoas que ele indicava. Tais saques consl\am da
contabll i.dado apreendida no grupo CLARO ADvoGADos.

Rua Frei Caneca. n' 1360, Cerquei.ra César, São Paulo/SP
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Com efeito, foram realizadas 3 ou 4 entregas de
valores em espécie, que totalizaram aproximadamente R$
5.000.000.00 (cinco mi-lhões de real-s) para FLÁVIO JACQUES
CARNEIRO. Tais entregas ocorreram algumas vezes no escritório do
grupo CLARO ADVOGADOS, noutras na garagem de um apartamento
manta.do por FRANCISCO VILA e RICARDO ASSAR em São Paulo, no
bairro do ltaim Bebi. A maioria das entregas foi efetuada por
FRANCISCO VILA, porém RICA.RDO ASSAR acompanhou algumas (consta
do material entregue por RICARDO A.SSAF prints de telas de
conversas mantidas via aplicativo entre RICARDO ASSAR e FLAVIO
JiaCQ(JXS CARNEIRO com cobranças para as aludi.das entregas)

Ademais, RICARDO ASSAR mantinha informados sobre
os repasses RICARDO DELNERI, RENAMO ÀMARAL, SAULO ALVES FERREIRO

JR. DJIALMA MORAIS, FERNÀNDO SCHUFFNER, MATHIAS BECKER e PEDRO
PILEGGI.

Além disso, foram também efetuadas entregas de
dinheiro em espécie, por ordem de DJALMA MORAIS, a DAMAS FABIANO
TOLEDO. De fato, RICARDO ASSAR mencionou que DJIALMA MORAIS e

RICARDO DELNERI determinaram o repasse de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de real.s) a DIMAS TOLEDO com os recursos mantidos junto
ao caixa paralelo no CLARO ADVOGADOS. FRANCISCO VILA, então,
efetuou 2 ou 3 entregas de valores em espécie na garagem de seu
apartamento, totalizando aproximadamente R$ 3.700.000,00 (três
milhões e setecentos mil reais) a GUSTAvo TOLEDO LIMO, telefone:
(21) 98187-2721 e condutor de um veá.calo Mi.tsubishi
CLECIO DE MIRANDO LIMO, telefone: (11) 9999
respectivamente sobrinho e cunhado de DIMAS TOLEDO

Rua Frei Caneca, n' 1360, Cerquei.ra Casar. São Paulo/SP
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sobre tais entregas, RICARDO ASSAR mencionou que DIMAS
TOLEDO e pessoas ligadas a ele ligaram algumas vezes
pressionando para complementação dos valores prometidos,
porém foram informados que não seria possível a efetivação
de novos repasses

FRANCISCO VILA também pagou boletos e fez uma TED
determinados por RICARDO ASSAR em beneficio da RÁDIO BEI.. Tais

boletos totalizaram R$ 1.570.000,00 (um milhão quinhentos e
setenta mil real.s) e eram encaminhados a FRANClscO VILA por
ANTONIO CARLOS TARDELI, o qual esteve pessoalmente com FRANclsco
VILA em São Paulo no escritório da CLARO ADVOGADOS. Ainda sobre
tais bo].etos, FLAvlo aACQ(JES CARNEIRO entrou em contato com

FRANCISCO VILA no ano de 2015, com o objetivo de "regularizar
contratualmente" a situação, o que foi feito com a assinatura de

di.versos documentos pós-datados (documentos juntados na
colaboração de FRANCISCO VILA)

DANIEL PEIXOTO também recebeu valores encaminhados
pela BARCELONA, por meio da transferênci.a de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para a empresa MINASMAls

TELECOMUNICAÇÕES, pelo recebimento de um cheque de R$ 60.000,00
(sessenta mi.l reais), por meio da empresa DPC EIRELI e até\pelo
recebimento de valores na conta de sua esposa/ consoante
verifica-se à f. 68 da representação fiscal para \fins
perdi-s apresentada pela Receita Federal, lançamento\ MA
JULGA, confirmado por FRANclsco VILA.

Rua Frei Caneca, n' 1360, Cerquei.ra Casar, São Paulo/SP
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Sob outro vértice, importante mencionar que, na
época do repassa dos R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)
para a CASA DOS VENTos, CHARLES FILOGONIO comentou com o
colaborador CLÉCIO ELOS que a ANDRADE GUTIERREZ estava em
situação similar à da CASA DOS VENTOS, informação corroborada na
representação fiscal para fins penais formulada pela Receita
Federal

De fato, detectou-se que a RENOVA transferiu R$
65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) para a ANDRADE

GUTIERREZ aproximadamente 4 dias antes da transferênci.a dos R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para a CASA DOS

VENTOS. Além disso, os repasses constam da contabilidade da
RENOVA sob a mesma rubrica: Adiantamento a fornecedores. Não
bastasse, nenhum servi.ço foi prestado pela ANDRADE GUTIERREZ

para a RENOVA e mesmo a justificativa apresentada pela ANDRADE

GUTIERREZ para RICARDO ASSAR, no sentido de que deu.nha
participação no pro:feto adquirido pela RENOVA da CASA DOS VENTos
não se sustenta por nenhum documento, menos ainda pelos valores
envolvidos. Por fi.m, RICARDO A.SSAF mencionou que tal negócio
somente foi realizado após intensa pressão da ANDRADE GUTIERREZ.

E a síntese do essencial

Rua Frei. Caneca, n' 1360, Cerquei.ra Casar, São Paulo/SP
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11-) DAS BUSCAS E APREENSÕES

Existem fundadas razões que autorizam a
expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços de
RENAMO DO AMARAM FIGUEIREDO, R.ICARDO LOPES DELA'ERI, CARLOS
MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO, CEDRO VILLAS BOAS PILEGGI,
F'ERRANDO nnwniQUn SCHUFFUER NETO, DJiaLMa BASTas DE MORAIS,
OSWIAI.DO BORGAS DA COSTA., SAULO ALVOS PEREIRA JUNIOR,
CHARLES b4ESSIAS B(JLDRINI FILOGON10, L(JIZ CARDOS D ÍAFONSECA
CLARO, ANTONIO CARLOS TEMER BARBOSA, ANTÕNIO CARDOS

TARDELI , FLaivlo aia.CQUES CARNEIRO, DnNIEL PEIXOTO CARNEIRO,
DIMAS FABIAN'O TOLEDO, CLECIO DE MIRANDO LIMO, GUSTAVO

TOLEDO LIMO e DOSE Lulz NASCIMENTO, bem como das pessoas
jura.dicas REMOVIA ENERGIA S/A, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA

S/A, CEMIG -- COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, EDIMINAS
S/A -- EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS - e

EDITORA MINAS EIRELI, SADESUL PROJETOS E CONSTR(JÇOES, RADIO
BEL LIDA. , REPOX AMBIENTAL E COb4ERCIAL, DPC EIRELI e PARE
AQUI PARVA:CIPAÇÕXS LIDA, com o intui.to de apreender novas
provas que demonstrem a ocorrência dos crimes acima delineados.

De fato, as provas coligidas aos autos
demonstram inequivocamente que a empresa RENOVA simulou
contratos de prestação de serviços com o Grupo BEL IEDIMINAS e
EDITORA MINAS EIRELI), bem como dissimulou o velasse
clandestino de valores por meio de sobrepreço embutido em
contrato firmado com a empresa CASA DOS VENTOS. \

/'
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Tai.s fatos são exaustivamente narrados nos
relatos dos Colaboradores CLECIO ELOS, RICARDO ASSAR e
FRANCISCO VILA e são comprovados por diversos e-mails
juntados aos autos, por contratos fraudulentos, notas
fiscais "frias" e pela constatação por auditoria contratada
pel-a CASA DOS VENTOS. Ademais, a RECEITA FEDERAL demonstrou
a inexecução desses contratos

Outrossim, não restam dúvidas também que a
empresa CASA DOS VENTOS si.mulou contratos com o GRUPO BEL
IEDIMINAS e EDITORA MINAS EIRELI), com a SADESUL.
administrada por ANTONIO CARDOS TEMER, e com a BARCELONA

INVESTIMENTOS, conforme reconhecido pelos colaboradores
CLECIO ELOS e FRANCISCO VILA, o$ quais juntaram e-mails
trocados com as minutas dos contratos a serem assinados
para conferirem aparência de legalidade às operações
realizadas

Ai.nda, é certo que os va.Lotes recebidos pe].a
BARCZLonA INVESTlbãENTOS foram direcionados ao grupo CLARO
ADVOGADOS, liderado LUIZ CARDOS CLARO, conforme consta das
transições juntadas por FRANCISCO VILA, bem como da
Contabilidade apreendida na CLARO ADVOGADOS, que não deixa
dúvidas sobre a existência da "conta-corrente informal" em
nome da RENOvlA. Além disso, a BARCELONA repassou valores à
RADIO BEL, por Intermédio de ANTÕNlo CARLOS TARDELI,\ com
posterior envolvimento de FLÁvlo aiacQUxs CARNEIRO Fatal dar
aparência de legalidade aos repasses efetuados

Rua Frei- Caneca, n' 1360, Cerqueira Casar, São Paul.o/SP
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A utilização da RHENSONS para evasão de
divisas e geração de valores em espécie também restou bem
demonstrada na representação fiscal para fins penais
apresentada pela RECEITA FEDERAL.

A participação de FLA:VIO JACQUXS CARNEIRO
foi relatada por RICARDO ASSAR e FRANCISCO VILA e
demonstrada por prints de conversas mantidas por meio de
aplicativos que corroboram as solicitações de repasses que
FLAIVIO fez a RICARDO ASSAIE'. .A.inda, FIAIVIO JiaCQuns CARNEIRO
recebeu diversos pagamentos por serviços não prestados, o
que corrobora o relato dos colaboradores. Da mesma forma, o
envolvimento de CLEclO LIMO e GUSTAIVO TOLEDO fol mencionada
por RICARDO ASSAR e FRANC]SCO VILA e corroborada pe].os
dados informados pelos colaboradores a respeito das linhas
telefónicas utilizadas para combinar as entregas, bem como
pelo veiculo utilizado nas entregas

Por outro lado, a participação de DANIEL
PEIXOTO restou demonstrada pelos relatos de FRANCISCO VILA
e RICARDO ASSAF, bem como através da contabilidade
apreendida no grupo CLARO ADVOGADOS, que demonstra di.versos
saques e transferências no interesse de DANIEL PElxOTO
Ademais, verifica-se que DANIEL PEIXOTO e suas empresas DPC
EIRELI e PARE A.QUI PARTICIPAÇOES LIDA. foram alvo de
comunicação por parte do COAF em razão da movimentação
atá.pica de grande quantidade de dinheiro. Note-se, ainda.
que no aludido RIF são mencionadas diversas empa:\esas
operadas pelo grupo CLARO ADVOGADOS .
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No grupo CLARO ADVOGADOS, além da decisiva
participação de LUIZ CARLOS CLARO, também restou verificada
a participação de ROSÉ LUIZ NASCIMENTO, o qual atuou na
elaboração de contrato fictício entre a INTERCONSULT e a
SADESUL. Ademais, FRANCISCO VILA mencionou que DOSE L(JIZ
foi o responsável por algumas das entregas de dinheiro em
espécie na sede da CLARO ADVOGADOS. Além disso, verifica se
que a empresa REPOX, vinculada ao grupo CLARO ADVOGADOS

também remeteu valores para a RHENSONS, empresa atuante na
remessa clandestina de valores para o exterior

Sob outro vértice. a participação de MATnlAS

BECKER e CEDRO PILEGGI restou narrada no relato de RICARDO

ASSAR, bem como corroborada pelas assinaturas apostas no
memorando de entendimentos firmado entre a CASA DOS VENTOS e a
RENOVA (f. 26 da representação fiscal para fins penais ofertada
pela Receita Federal) , exatamente conforme mencionado como seria
a participação deles por RICARDO ASSAF

Já a participação de RICARDO DELNERI e RENAMO

AMARAM foi menci.onada tanto por RICARDO ASSAR quanto por CLÉCIO
ELOS e ficou evidenciada na reuni.ão que determi.nou o sobrepreço
no contrato da CASA DOS VENTOS. Ademais, é evidente que RICARDO

ASSAR, na qualidade de diretor jurídico da RENOVA, não tinha
autonomia nem interesse na viabi.lização de repasses clandestinos
para outras empresas, sendo certo que agiu a mando de pessoas
hierarquicamente superiores na cadei.a de comando da REnOvA., o
que vai de encontro ao seu relato.

Rua Frei Caneca, n' 1360, Cerqueira Casar, São Paulo/SP
Telefone :(11) 32695000

21/40



':7 o

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SAO PAULO

Além disso, a participação de FERRANDO HENRIQUE
SCHUFF'NER NETO, DJAIMA BASCOS DE MORAIS, OSViALDO BORGAS DA
COSTA, SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR, CHARLES b4ESSIAS BULDRINI

FILOGONIO e DIMAS TOLEDO restou mencionada por RICARDO
ASSAF e, em relação a CHARLES FILEGONIO, também por CLECIO
ELOS e é bastante plausível no contexto das investigações

Com efeito, é fato público e notóri.o que a
CEMIG adquiriu ações do controle acionárlo da REMOVIA e
aportou, no decorrer do ano de 2014, mais de R$
800.000.000,00 (oitocentos milhões) na RENOVA. Ademais,
também é público que a ANDRADE GIJTIERREZ possuía
significativa participação acionária na RENOVA, indicou
FERNANDO SCHUFFNER para a diretoria de novos negócios da
CEMIG e contava com SAULO como conselheiro da CEMIG. Ainda,
a ANDRADE GUTIERREZ também recebeu valores de modo simi].ar

à CASA DOS VENTOS, conforme revelado por CHARLES FILOGONIO,
que viabilizou repasses à SADESUL, e firmou acordo de
leniência reconhecendo que reali.zou diversos repasses
clandestinos no ano de 2014

Nesse contexto, o relato de RICARDO ASSAR
ganha força, notadamente porque a RENOVIA não teria, em
princá-pio, motivo aparente para realização de repassesl para
as pessoas investigadas no presente feito, bem jcomo
considerando que os repasses efetuados pela RENOVA
ocorreram tão logo a CEMIG aportou vultosa quantia na
RENOVA
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Saliente-se, por oportuno, que a primeira
menção aos repasses "clandestinos" ocorreu em Fevereiro de
2014, após a aquisição pela CEMIG de ações do controle
acionário da REMOVIA, num voo no qual estavam presentes
RICARDO A.SSAIE', RICARDO DELNERI e REMATO AMARAM.. Porém, os
repasses somente ocorreram após o efetivo aporte da CEMIG
na REMOVIA. Ademais, após o aporte o Diretor de Novos
Negócios da CEMIG, indicado pela ANDRADE GIJTIERREZ,
FERRANDO SCHUFFNER e o presidente da Estatal, DJALMA MORAIS
começaram a pressionar pelos repasses, evidenciando que o
"compromisso" mencionado por R.ICARDO DELNERI a RICARDO
ASSAR no voo mencionado envolvia o repassa de valores
recebidos da CEMIG .

''\

Ainda, RICARDO ASSAR mencionou o repasse de
valores a DAMAS TOLEDO a pedido de DJIALMA MORAIS, sendo
certo que os receptores do numerário repassado foram
identificados por outro colaborador, FRANCISCO VILA, e são
parentes de DAMAS TOLEDO, o que corrobora o relato de
RICARDO ASSAR. Não bastasse, OSWIALDO BORGAS, mencionado
como sendo uma das pessoas que pressionaram pelos reFasses
e que apresentou FLÀvlo JiaCQuns CARNEIRO, :já foi desatado
anteriormente como operador do rezasse de propinas, } que
por certo também reforça os relatos do colaborador
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Assim sendo, considerando que a ANDRADE

GUTIERREZ possuía notória influência na CEMIG e indicou
FERRANDO SCHUFFNER para a diretoria de novos negócios, bem
como que logo após o aporte de R$ 800.000.000,00
(oitocentos milhões) na RENOVA o presidente da CEMIG,
DJIAIMA DE MORAIS, teria, :juntamente com FERRANDO SCHUFFNER

e OSWIALDO BORGES, operador do repassa de propina,
pressionado para a realização de repasses a FLÁVIO JiaCQUES
CARNEIRO, o relato de RICARDO ASSAR é bastante plausível

Enfim, o con:junto probatório juntado aos
autos permite a expedição de mandados de busca e apreensão
em desfavor das pessoas físicas e jurídicas acima
mencionadas

Com efeito, o art 240 do CPP di.apõe

"Art . 24 0

ou pessoal

S I' Proceder se-á à busca doma-ali.ar, quando
fundadas razões a autora.zarem, para

A busca seta domiciliar

a ) prender cri.minosos ;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por inkios
crimino s o s ;

c) apreender instrumentos de falsificação oul de
contratação e objetos falsificados \ou
contrafeitos;
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d) apreender armas e munições, Instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a
fim delituoso ;

e)

inflação ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas
ao acusado ou em seu poder. quando haja suspeita
de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser
úti.l à elucidação do fato;

( . . . )

h) colher .al //

De fato, no contexto das investigações é
importante buscar objetos que possam refletir a verdade e ajudar
a elucidação dos fatos, tais como hard d.ísks (HD's) de
computadores e smartphones, anotações, bilhetes, planilhas, pois
há fortes indícios dos crimes sob investigação. Ainda, a
decretação da cautelar é fundamental para colheita de elementos
de corroboração da dilação de RICARDO ASSAR

Cumpre destacar que o direito constitua.oral de
inviolabilidade de domicílio não é absoluto e deve ser
flexi.balizado diante do interesse públi.co consubstanciado na

apuração de inflação penal, sendo pack-fico na doutrir\a e na
jurisprudência que o interesse privado deve ceder di.Ante do
interesse público de descobri.r a verdade real sobre\ fatos
inda.cativos da prática de inflação penal
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Por oportuno, em caso de deferimento requer-se
autorização para acesso ao conteúdo de quaisquer dispositivos
eletrõni-cos apreendidos, bem como autora.zação para arrobas
cofres e portas caso os investigados se recusem a abri-los.

Importante ressaltar que caso esse douto :juízo
não defina esta medida cautelar, referidos itens podem ser
destruídos ou ocultados, fato que acarretaria em enormes
prejuízos a esta investigação.

Dessa forma, presentes os requisi-tos
autorizadores da medida, o fumas bon.í .iur-ís e o per.icu.Zum .ín
mora, deve a medi-da ser deferi.da por este juízo, de modo que
sejam apreendidos objetos que possam auxiliar na elucidação dos
fatos e responsabilização dos culpados, ou colhido qualquer
outro elemento de convicção relevante à investigação.

III-) DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E TELEFÓNICO

E;xistem elementos de prova que permitem a
quebra do sigilo bancário de ANTONIO CARDOS TEMER BARBOSA,
FIAiVIO aiacQuns CARNEIRO, DnNIEL PEIXOTO CARNEIRO, MaRIA
.BULIA MENEZES DE TOLEDO FLORENCIO, DAMAS FABIAN'O TOLEDO,
CLECIO DE MIRANDO LIMO e CUSTAVA VaLaDO LIMO, bem como das
pessoas jurídicas REMOVIA ENERGIA S/A, ANDRADE G(JTIERREZ
ENGENHARIA S/A, EDIMINAS S/A -- EDITORA GRÁFICA
DE MINAS GERAIS - e EDITORA MINAS EIRELI, SADESUL
E CONSTRUÇOES, RADIO BEL LIDA. , INTERCONSULT
LIDA. , RHEN'SONS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA. ,

lnoubvnlAL
PRQIETOS

.IALEMPRE

:0
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ADVOGADOS ASSOCIADOS, QI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIDA,
lü4Z COb4ERCIAL LIDA., REPOX Ab4BIENTAL E COB4ERCIAL e SAN

MARINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. , DPC EIRELI e PARE n.Qul
PARTICIPAÇÕES LTDA, entre 01/01/2014 a 31/12/2018

Além disso, também é necessária a quebra do
sigilo telefónico de RICARDO DE LIMO ASSAR, FRANCISCO
BRANDA.O ANDRADE VILA, RENATO DO AMARAM FIGUEIREDO, RICARDO
LaPaS DELN'ERI, CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO, PEDRA
VILLAS BOAS PILEGGI, FERRANDO nnnnIQUE SCHUFFWER NETO,
DJIALMA BASTOU DE MORAIS, OSWIADO BORGAS DA COSTA, SA.ULO
ALVOS PENEIRA JUNIOR, CHARLES MESSIAS BULDRINI FILOGONIO,
DANIEL PEIXOVO CARNEIRO, PLÁvlo aACQ(JES CARNEIRO, ANTÕNlo
CARDOS TEb4ER, DAMAS FABIANO TOLEDO, CLECIO DE MIRANDO LIMO
e CUSTAVA TOLEDO LIMO.

Inicialmente, em relação à quebra de sigilo
telefõni.co, verifica-se que segundo os relatos de FRANCISco
VILA e RICA.RDO ASSAR diversos contados entre os
investigados ocorreram vi.a telefonemas, notadamente

cobranças de repasses clandestinos e designação de datas
para entregas de dinheiro em espécie

Assim sendo, a quebra do siga.lo telefónico
dos investigados é medida útil para o avança das
investigações, pois permitirá confirmar contitos realk.zados
entre os investigados e corroborar as declarações dos
colaboradores.
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Em relação aos investigados já mencionados no
requerimento de busca e apreensão este Parquet faz
referência à fundamentação exposta no item anterior. Em
relação a RICARDO ASSAR e FRANCISCO VILA é notória a
pertinência da medida, pois segundos seus relatos eles
foram contatados via telefone por diversas vezes por outros
investigados se:ja para combinar "repasses", cobranças,
entregas de dinheiro e reuniões.

Já em relação à quebra de sigilo bancário,
verifica-se que a medida é útil para rastrear o caminho do
dinheiro desviado e posteriormente lavado

Novamente, em relação aos investigados já
mencionados no requerimento de busca e apreensão este
Parques: faz referência à fundamentação exposta no item
anterior. Em relação a MARCA JIJLIA bdENEZES DE TOLEDO

FLORENCIO a medida é pertinente porque constatou-se na
planilha do grupo CLARO ADVOGADOS que ela recebeu valores
vinculados à "conta" cia RENOVIA, o que demonstra que
provavelmente seu esposo DANIEL PEIXOTO usou da aludida
conta para fins ilícitos

Em relação às pessoas jura.dicas INTERCONSULT
EMPRESARIAL LIDA., CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOSr QI
IMPORTADORA E DISTRIB(JIDORA LEDA., lüaz COMERCIAL LTDAI e SnN

MERINO COMERCIAL IMPORTADORA LIDA. , verifica-se q\ie são
todas operadas pelo grupo CLARO ADVOGADOS e \foram
utilizadas para repasses na presente investigação.
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Sob outro vértice, veria.ca-se ser medida úti.l a
quebra dos slgilos bancário das pessoas físicas e jurídicas
elencadas no presente tópico. Afinal, somente com a permissão do
acesso às informações acima explicitadas será possível reali.zar
um exame mai.s detalhado e profundo dos fatos e melhor direcionar
as investigações.

Neste ponto, sobreleva ressaltar que a garantia
dos signos bancário e telefónico não constitui óbice à
persecução penal. De fato, se, por um lado, a Consta.traição
Federal consagra como direito fundamental o direito à
preservação da privacidade e ao sigilo de dados (art. 5', inc. X
e XII), entre outros, a quebra do sigilo não os afronta, pois
este não é estabelecido para ocultar fatos, mas para revestir a
revelação deles de certas cautelas.

É cediço que os signos bancário e telefónico não

têm caráter incontestável nem absoluto, pois devem sempre estar
submetidos, como direi.tos i.ndivi.dual.s que são, aos interesses da
sociedade em geral e, por conseguinte, ao interesse maior da
preservação dos comandos estabelecidos pela lei. As liberdades
públicas submetem-se ao i.nteresse geral na repressão de
ativi.dados ilícitas prata.cadas por particulares.

Não se pode conceber que o direi.to à privacidade
chegue ao absurdo lógi.co e jurídico de permitir a ocultação de
crimes e o dano ao património público Público, que, em última
análise, é de toda a sociedade brasileira
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As liberdades públicas civi.s não devem ser
utilizadas como instrumentos de salvaguarda para prática
delituosa, pois ouvi.amente que o legislador constituinte, ao
consagrar o direito à intimidade, não consagrou sua utilização
na prática criminosa

Afi.na]., os direitos individuais fundamentais
foram incluídos no texto constitucional para garantir segurança
e dignidade da pessoa humana. Assim, quando se constata sua
utilização para o cometimento de crimes, não há que se falar em
liberdades públicas como direitos absolutos, para não se
consagrar a impunidade em detrimento da sociedade

Havendo indíci.os de prática delituosa. seria um
contrassenso que os signos bancário e telefónico, estatuídos
pela ordem jurídica em defesa dos cidadãos, pudessem ser usados
para feri.r essa mesma ordem jurídica, acobertando cri.mes que
lesem o patri.mini.o soa-al da generalidade dos cidadãos.

Logo, diante da fundada suspeita da prática
das condutas criminosas acima relatadas e visando a coletar
provas pala o desenvolvimento eficaz da investigação
criminal, bem como a evitar futura alegação de
processual, são perfeitamente cabiveis as
pleiteadas

daden

idas
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Nesse sentido, veja-se decisão proferida pelo STJ,
in vereis

CRIMINAL. RESP. INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO, TELEFONICO E FISCAL . F'ANDA)TENTAÇÃO

SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROTEÇAO ABSOLUTA AO
SIGILO. RESCALDO LEGAL. RELATIVIDADE DO DIREITO À
PRIVACIDADE . LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO .

1. Hipótese em que se apura a eventual prática de
reli.to de exclusão de créditos tributários no
sistema informatizado do INSS, em prejuízo à
autarquia
11. A proteção aos signos bancário, telefõni.co e
fiscal não é direito absoluto, podendo os mesmos

serem quebrados quando houver a prevalênci.a do
di.leito público sobre o privado, na apuração de
fatc>s delituosos ou na instrução dos processos
cri.mi.nai.s , desde que a decisão esteja adequadamente
fundamentada na necessidade da medida . Precedentes .

111. Recurso provido, nos termos do voto do
Relator

IRnSP 690877/RJ 2004/0146733-7, Rel. Min. b.tLSON

DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 30.05.2005, p. 4b-0)

grifo próprio.
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IV-) DAS PRISÕES TEMPORÁRIA E PREVENTIVA

Pugna a autoridade pollci.al pela decretação da
prisão temporária de DANIEL PEIXOTO, OSWAI.DO BORGAS, FLAIVIO

JACQUES CARNEIRO, DJALMA MORAIS e RENAMO AMARAM .

Os fatos até o momento apurados justificam a
decretação da prisão temporária de DANIEL PEIXOTO, OSWALDO

BORGAS E FLAVIO JiaCQUES CARNEIRO, bem como a decretação da
prisão preventiva de LUIZ CARDOS D'AFONSECA CLARO em
continuidade às investigações encetadas

Inicialmente, em relação a prisão preventiva de
LUIZ CARLOS D'AFON$ECA CLARO, dispõe o artigo 312 do CPP:

"Art. 3].2. A pri-são preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da

ordem econõmi.ca, por conveniênci.a da instrução
criminal-, ou para assegurar a ap].icação da ].ei.
penal, quando houver prova da existência do crime
e .índ.íc.ío suf.íc.lente da autor.ía"

Portanto, verifica-se que os requisitos mínimos
para a decretação da prisão preventiva são: prova da exislâjãncia
do crime (materialidade), indícios suficientes de autoria 4 uma
das situações descritas no art. 312 do CPP
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Desta forma, segundo ori.estação :jurisprudencial,
para a garantia da ordem pública deve ser visualizada a
gravidade da inflação e a repercussão social da conduta. Também

sob o tópico da ordem pública encontra-se a própria
credibilidade do Judiciário, como vêm decidi.ndo os tri.bunai.s.
Ainda, sob o título de garantia da ordem pública, a prisão
preventiva é decretada com a finalidade de impedir que o agente,
so[to, continue a de].inqu]r. ou de acaute]ar o meio socia],
garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem

grande clamor popular

Por outro lado, a prisão preventiva por
conveniência da instrução criminal ocorre para garantir a
existênci.a do devido processo legal, evitando com isso que a
instrução ocorra com sobressaltos provocados pelo acusado.

\ Aplicação da lei penal, por seu turno, abrange
aquelas situações em que se deseja assegurar a finalidade útil
do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercíci.o do
seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem for
considerado autor de inflação penal:

No caso em tela. as provas até o momento

amealhadas apontam a autoria e materialidade dos crepes de
peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e op\ração
cie instituição financeira de modo clandestino.

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 2. ed. Rev., atual. e ampl. SI
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 564/566.

Paulo
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Com efeito, as apurações até o momento

efetivadas revelaram que Ll:JIZ CARDOS D'AFONSECA CLARO
participou deck-vivamente nos crimes sob apuração no
presente feito, fato que somado a sua atuação já desvelada
noutra fase da presente operação policial denota sem sobra
de dúvidas a habitualidade da prática de crimes de desvio
de valores públicos, lavagem de dinheiro e operação de
instituição financeira clandestinamente o que justifica a
decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem
pública fulcrada em elementos concretos de prova

Assim, diante da gravidade dos fatos
narrados sob apuração, bem como da habitualldade das
práticas delituosas apuradas, a custódia cautelar torna se
imperiosa para garantia da ordem pública

Sob outro vértice, também devem ser
deferidos as prisões temporárias de OSWIALDO BORGAS e FLAIVIO
ú:acQtJxs CARNEIRO

Com efei.to, a lei 7.960/89, que rege a pri-são
temporária. dispõe que caberá a decretação da prisão temporária
nos seguintes casos, -in vero-ís:

Artigo ]-' Caberá prisão temporária

1 - quando imprescindível para as investigaçõ\ls do
inquiri.to policial;
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11 - quando o indicado não tiver residência fixa ou
não fornecer elementos necessários ao
esclarecimento de sua identidade;

111 - quando houver fundadas razões, de acordo com
qualquer prova admi-tida na legislação penal, de
autoria ou participação do indiciado nos seguintes
cr lme s :

a)homicídio doloso (art 121, capot, e seu S 2');

blseqüestro ou cárcere privado (art. 148, capuz, e
seus $$ 1' e 2');

c)roubo (art 157, capot, e seus SS 1', 2' e 3')

d)extorsão (art 158. capot. e seus $$ 1' e 2');

e)extorsão medi-ante seqtlestro (art. 159, capot. e
seus SS 1', 2' e 3');

fjestupro (art. 213. caput, e sua combinação com o
art. 223, capot, e parágrafo úni.co);

g)atentado violento ao pudor (art. 214, cahi)ut, e
sua combinação com o art. 223, capot/ e pa3:Vçraío
único);
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h)rapto violento (art. 219, e sua combinação com o
art. 223 capot, e parágrafo único);

i)epidemia com resultado de morte (art 2 67, S I') ;

j)envenenamento de água potável ou substânci.a
alimentíci.a ou medicinal qualificado pela morte
kart. 270, capot, combinado com art. 285>;

llquadrilha ou bando (art. 288), todos do Código
Penal;

m)genocídio (ans. 1', 2' e 3' da Lei n. 2.889, de
I' de outubro de 1956), em qualquer de sua formas
típicas;

n)tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368, de 21
de outubro de 1976);

o)crimes contra o sistema fi.nanceiro (Lei n. 7.492,
de 16 de junho de 1986)

A doutrina e a jurisprudência maioritárias
interpretam a lei da prisão temporária no sentido de que para a
sua decretação existem dois requisitos, quais sejam, lque o
delito investigado seja um dos previstos no inciso 111 d+ art
I' da Lei 7960/89, e que esteja presente uma das situações
previstas no inciso l ou ll do mesmo art. I' da Lei 7.960/89'
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Neste sentido é a li.ção de Denilson Feitoza, em
sua obra Direito Processual Penal, teoria. crítica e práxi-S, 3a
edição, página 1.041

"(...) A pri-são temporária pode ser decretada na
hipótese do i.nciso ]-(pericu]um ].ibertatis) ou na
do incisa .[l( periculum ].ibertatis>, desde que, em
qual-quer um dos doi.s casos, também concorra o
i.nciso lll(fumas bom buris) e apenas se for um

dos crimes mencionados em suas a].íneas(conde.ções
de admissibili.da de) ( . . . ) . "

Este também é o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO TEMPORÁRIA.

REQUISITOS. EXISTÊNCIA. NULIDADE. PACIENTE mÃo

DENUNCIADO.

1. Em se oferecendo suficientemente justificada a
prisão previ-sócia, evidenciando, como evidencia,
os seus pressupostos e motivos, definidos no
artigo I', incisos .[ e ]]], alínea ''n'', (ia Lei n'
7.960/89, além de encontrar-se foragi-do o

pac.lente, não há fa-Zar em constzang-ímento -i-lega-Z

2. Não desmembrado o fe-íto em re.cação ao pac.jent:e,
aüé porque não fo:i ofertada denúnc.ía contra\ eJe,
sendo somente .ínvest.içado em -ínquér.ito po.l.í}.ía.Z,
não há falar em ofensa ao artigo 366 do Códlçjç> de
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Processo Penal.
3. Ordem delegada
(HC 26.809/RJ, Rel. Mini.selo HAMILTON CARVALHIDO,

SEXTA TURMA, julgado em 07.04.2005, DJ 06.02.2006
P. 324)

Neste contexto, vê-se pelas investigações
encetadas que existem fortes indícios da prática dos crimes de
peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, operação de
insti.traição financeira clandestina e associ.ação criminosa, a
autorizar a decretação da prisão temporária de OSWIALDO BORGAS e
FIAVIO aACQuns CARNEIRO .

Assim sendo, no presente caso, a prisão temporária
é necessária, pois é i-mprescindá-vel às investigações, haja vista
que no momento é de extrema utilidade a colheita dos depoimentos
de todos os investigados e a confrontação das versões que serão
dadas aos fatos.

Quanto a OSWinLDO BORGAS e FiaVIO ÚACQUXS

CARNEIRO, ressalto-se que eles cometi.am dela.tos habitualmente,
sendo citados em outros feitos como operadores de propina e já
tendo sofrido Inclusive medidas cautelares por outros Juízos,
razão pela qual se permanecerem soltos poderão destruir provas,
bem como combinar depoimentos, tudo em detrimento da verdade
real dos fatos.
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Ainda, em relação a FIAVIO JiACQUXS CARNEIRO,
importante sala.untar que ele procurou FRANCISCO VII.A
aproximadamente l ano após os fatos com o intuito de for:jar
documentação para dificultar eventuais investigações. Ademais,
FLÁV].O utilizava aplicativo que autodestruía mensagens, atitude
claramente de quem atum para destruir provas-

É i.mportante também fazer uma análise detida dos
dados que serão obtidos com as buscas e questionar os principal-s
acusados sobre tais dados.

Por fi.m, este Parques manifesta-se pelo
indeferimento das prisões temporárias de DANIEL PEIXOTO, DJALMA
MORAIS e RENAMO AMARAM por não vislumbrar a presença dos
requisitos autorizadores.

V-) DO COMPARTILHAl@NTO DAS PROVAS

Pugna a autoridade policial pelo
compartilhamento da prova a ser obtida com a RECEITA
FEDERAL e com a CONTRO].A.DORIA GERAL DA UNIÃO.

De fato, verifica-se que o compartiJ-lamento
das informações obtidas com a RECEITA FEDERAL é medic\a útil
para a instauração de procedimentos fiscais e atende ao
interesse público, motivo pelo qual deve ser deferida
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Vl-) DO LEVANTA)UNTO DO SIGILO DOS AUTOS

Ao mai-s, pugna a autora.dado polia-al para que o
si.gi-lo dos autos seja levantado tão logo sejam cumpridas as
cautelares requeridas.

O requerimento deve ser deferido, haja vista
que em regra os processos devem ser públicos, consoante
dispõe a Constituição Federal em seu art. 37 $ 1', sendo o
sigilo a exceção, com a devida preservação dos documentos
sigilosos juncados aos autos

Desta forma, o MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL,
encampando a representação da autoridade policial, vem
pedir o deferimento de todas as medidas cautelares ali

requeridas

São Paulo, 12 de Março de 2019

<=:Â,/ )
\ L4/-r'-AXy l.

Vigente Solari de Moraes Rego Mandei
Procurador da República
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