
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5071379-25.2014.4.04.7000/PR  e  5049169-
72.2017.4.04.7000/PR.

Classificação no e-Proc: Sigilo nível 4

Classificação no ÚNICO: Confidencial

Classe: Pedido de Busca e Apreensão Criminal

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários, no exercício
de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  comparecem,  respeitosamente,  perante  Vossa
Excelência,  para  requerer  as  MEDIDAS  CAUTELARES  de BUSCA  E  APREENSÃO  CRIMINAL,
PRISÃO  PREVENTIVA, PRISÃO  TEMPORÁRIA  e BLOQUEIO  DE  ATIVOS,  pelos  fatos  e
fundamentos a seguir expostos.

I. EVIDÊNCIAS

2. Inicialmente, cumpre destacar que os elementos probatórios indicativos dos atos
ilícitos que serão pormenorizados nesta peça foram revelados a partir de uma série de provas
documentais e depoimentos. Tais evidências, que consistem nos anexos ao presente pedido e que
doravante,  para  facilitar  a  leitura,  serão  referenciadas  apenas  em  notas  de  rodapé,  seguem
elencadas na tabela a seguir:

Anexo Descrição

Anexo 2 Interrogatorio Judicial HILBERTO MASCARENHAS

Anexo 3 Interrogatorio Judicial LUIZ EDUARDO

Anexo 4 Interrogatorio Judicial ISAIAS UBIRACI

Anexo 5 Interrogatorio Judicial MARIA LUCIA

Anexo 6 Interrogatorio Judicial ANGELA PALMEIRA

Anexo 7 Interrogatorio Judicial MARCELO RODRIGUES

Anexo 8 Interrogatorio Judicial OLIVIO RODRIGUES

Anexo 9 Interrogatorio Judicial OLIVIO RODRIGUES

Anexo 10 Interrogatorio Judicial OLIVIO RODRIGUES

Anexo 11 Interrogatorio Judicial FERNANDO MIGLIACCIO

Anexo 12 Interrogatorio Judicial FERNANDO MIGLIACCIO

Anexo 13 Acordo de Colaboração Premiada - OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR
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Anexo 14 Acordo de Colaboração Premiada - LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES

Anexo 15 Acordo de Colaboração Premiada - FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA

Anexo 16 Acordo de Colaboração Premiada - VINICIUS VEIGA BORIN

Anexo 17 Acordo de Colaboração Premiada - MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI

Anexo 18 Acordo de Colaboração Premiada - LUIZ FRANÇA

Anexo 19
Supremo  Tribunal  Federal  -  Petição  6641/DF  (STF).  Autorização  de  remessa  de  cópias  de
documentos,  entre os quais,  termos de depoimento 1,  2,  3,  4,  6,  e 9 do colaborador OLÍVIO
RODRIGUES; e  00, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 e 10 do colaborador LUIZ EDUARDO SOARES

Anexo 20

Supremo  Tribunal  Federal  -  Petição  6533/DF  (STF).  Homologação  do  Termo  de  Acordo  de
Colaboração Premiada firmado por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA. Autorização de remessa
de cópia dos Termos ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 ao juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba/PR

Anexo 21
Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.  Processo 5029481-61.2016.404.7000. Homologação dos
Acordos de Colaboração Premiada firmados entre Ministério Público Federal e LUIZ AUGUSTO
FRANÇA, MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI e VINÍCIUS VEIGA BORIN.

Anexo 22 Termo de Colaboração N° 01 - VINÍCIUS VEIGA BORIN

Anexo 23 Termo de Colaboração N° 03 - VINÍCIUS VEIGA BORIN

Anexo 24 Termo de Colaboração N°  01 - MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI

Anexo 25 Termo de Colaboração N°  01 - LUIZ AUGUSTO FRANÇA

Anexo 26 Termo de Colaboração – ANEXO 3 - OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR

Anexo 27 Termo de Colaboração – ANEXO 4 - OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR 

Anexo 28
Colaborador OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR. Planilha de controle sobre o esquema com o BANCO
PAULISTA (Anexo 4.b - planilha Banco Paulista).

Anexo 29
Termo de Declarações de 18 de agosto de 2017 (IPL 0919/2017-SR/DPF/PR) - OLIVIO RODRIGUES
JÚNIOR.  

Anexo 30
Termo de Autodeclaração de OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, de 5 de fevereiro de 2019. Informações
sobre JR GRACO e BANCO PAULISTA

Anexo 31 Termo de Colaboração N°  14 - FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA

Anexo 32
Termo  de  Declarações  de  18  de  agosto  de  2017  (IPL  0919/2017-SR/DPF/PR)  -  FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA.  

Anexo 33 Termo de Colaboracao - ANEXO 3  -  LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES

Anexo 34
Contrato  de  Prestação  de  Serviços  firmado  entre  Banco  Paulista  S.A.  e  BBF  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 

Anexo 35
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre Banco Paulista S.A. e BILINSKI ASSESSORIA E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 

Anexo 36
Contrato  de  Prestação  de  Serviços  firmado  entre  Banco  Paulista  S.A.  e  CRYSTAL  RESEARCH
SERVICES PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA, 

Anexo 37
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre Banco Paulista S.A. e JR GRACO ASSESSORIA E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 

Anexo 38
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre Banco Paulista S.A. e LAFRANO ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PRESARIAL LTDA. 

Anexo 39 Contrato  de  Prestação  de  Serviços  firmado  entre  Banco  Paulista  S.A.  e  MIG  CONSULTORIA
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ECONÔMICA E FINANCEIRA I.TDA. 

Anexo 40
Contrato  de  Prestação  de  Serviços  firmado  entre  Banco  Paulista  S.A.  e  VVB  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 

Anexo 41
Notas  Fiscais  Eletrônicas  de  Serviços  (NF-e).   Prestador  de  Serviços:  BBF  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Anexo 42
Notas  Fiscais  Eletrônicas  de  Serviços  (NF-e).   Prestador  de  Serviços:  BILINSKI  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

Anexo 43
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NF-e).  Prestador de Serviços: CRYSTAL RESEARCH SERVICES
PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA,  

Anexo 44
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NF-e).   Prestador de Serviços:  JR GRACO ASSESSORIA E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,  (PARTE 1)

Anexo 45
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NF-e).   Prestador de Serviços:  JR GRACO ASSESSORIA E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.  (PARTE 2)

Anexo 46
Notas Fiscais Eletrônicas  de Serviços (NF-e).   Prestador de Serviços:  LAFRANO ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PRESARIAL LTDA.

Anexo 47
Notas  Fiscais  Eletrônicas  de  Serviços  (NF-e).   Prestador  de  Serviços:  MIG  CONSULTORIA
ECONÔMICA E FINANCEIRA I.TDA

Anexo 48
Notas  Fiscais  Eletrônicas  de  Serviços  (NF-e).   Prestador  de  Serviços:  VVB  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Anexo 49 Banco Central do Brasil.  Ofício 18427/2017-BCB/DECON - PE 114109. 

Anexo 50 Banco Central do Brasil. Procuradoria-Geral. Nota Jurídica 2915/2017-BCB/PGBC - PE 114109. 

Anexo 51
Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DEC0N). 

Anexo 52
Grupo Paulista.  Memorando 0138/2017.  Relatório  de Auditoria  Interna realizada pela  FINAUD
AUDITORES  INDEPENDENTES,  em  atendimento  a  requisição  do  Banco  Central  do  Brasil,
relativamente às empresas JR GRACO, MIG, CRYSTAL, VVB, BILINSKI, LAFRANO e BBF.

Anexo 53

Grupo Paulista.  Memorando 0165/2017.  Relatório  de Auditoria  Interna realizada pela  FINAUD
AUDITORES  INDEPENDENTES,  em  atendimento  a  requisição  do  Banco  Central  do  Brasil,
relativamente às empresas QMK, FER & ROS, C&J, NUMBER ONE, DIAL, E-FRAME, POLETTI.  -
PARTE 1

Anexo 54

Grupo Paulista.  Memorando 0165/2017.  Relatório  de Auditoria  Interna realizada pela  FINAUD
AUDITORES  INDEPENDENTES,  em  atendimento  a  requisição  do  Banco  Central  do  Brasil,
relativamente às empresas QMK, FER & ROS, C&J, NUMBER ONE, DIAL, E-FRAME, POLETTI.  -
PARTE 2

Anexo 55
Grupo  Paulista.  Memorando  0070/2017.  Respostas  a  requisição  do  Banco  Central  do  Brasil.
Processo 5035586-20.2017.4.04.7000/PR, Evento 35, PROCADM4. Páginas 16 a 20.

Anexo 56 Grupo Paulista. Memorando 0078/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil. 

Anexo 57 Grupo Paulista. Memorando 0135/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil. 

Anexo 58
Receita Federal do Brasil. Informação de Pesquisa e Investigação – IPEI  PR20180022 de 04 de
abril de 2018 – RFB/Copei/Espei na 9a Região Fiscal)

Anexo 59 ASSPA-PR-PR - Relatorio Informacao 43-2019

Anexo 60 Polícia  Federal.  INFORMAÇÃO  n°  179/2017-DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR  (  IPL  0919/2017-4-
SR/PF/PR).   Análise de materiais apreendidos visando identificar vínculos entre investigados e
Banco Paulista e menções ao codinome “Lance”.
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Anexo 61
ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários,
Câmbio e Mercadorias. Consulta PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO - Agente Autônomo
de Investimento.

Anexo 62
CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Dados Cadastrais de Agentes Autônomos. PAULO CESAR
HAENEL PEREIRA BARRETO - Agente Autonomo de Investimento

Anexo 63
MPF-PR.  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático  Nº  314/2019.
Pesquisa sobre  PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO 

Anexo 64
MPF-PR.  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático  Nº  315/2019.
Pesquisa sobre  TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM 

Anexo 65
MPF-PR.  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático  Nº  316/2019.
Pesquisa sobre  GERSON LUIZ MENDES DE BRITO 

Anexo 66 Estrutura Funcional Banco Paulista

Anexo 67
Contrato  de  Prestação  de  Serviços  firmado  entre  Banco  Paulista  S.A.  e  DIAL  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA . 

Anexo 68
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre Banco Paulista S.A. e FER & ROS COMECIAL E
SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA

Anexo 69
Contrato  de  Prestação  de  Serviços  firmado  entre  Banco  Paulista  S.A.  e  QMK MARKETING E
QUALIDADE S/C LTDA

Anexo 70
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre Banco Paulista S.A. e ZERA PROMOTORA DE
NEGÓCIOS LTDA

Anexo 71 Relatório de Pesquisa Automático _946_2019 - QMK

Anexo 72 Relatório de Pesquisa Automático _947_2019 - FER & ROS

Anexo 73 Relatório de Pesquisa Automático _948_2019 - DIAL ASSESSORIA

Anexo 74 Relatório de Pesquisa Automático _949_2019 - SG CONSULTORIA

Anexo 75 Relatório de Pesquisa Automático _950_2019 - ZERA

Anexo 76 Relatório de Pesquisa Automático _952_2019 - JEHKF

Anexo 77 Relatório de Pesquisa Automático _953_2019 - SERCOR

Anexo 78 Relatório de Pesquisa Automático _954_2019 - CIMO

Anexo 79 Relatório de Pesquisa Automático _955_2019 - COFICAM

Anexo 80 Relatório de Pesquisa Automático _956_2019 - POLETTI

Anexo 81
Contatos telefônicos entre FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e PAULO CESAR HAENEL PEREIRA
BARRETO.  Dados  extraídos  de  Quebra  de  sigilo  telefônico  decretada  nos  autos  5008883-
86.2016.404.7000

II. CONTEXTUALIZAÇÃO

3. No curso da “Operação Lava Jato” restou comprovado o funcionamento de uma
ampla organização criminosa, pelo menos entre 2004 e 2014, dedicada à prática reiterada de ilícitos
em  certames  e  contratos  da  PETROBRAS.  Dentre  os  crimes  praticados  merecem  destaque  a
formação de cartel, a frustração do caráter competitivo de licitações e o pagamento sistemático de
propina, a mando de altos executivos de empresas nacionais e internacionais, por intermédio de
profissionais  da  lavagem  de  dinheiro  (operadores  financeiros),  aos  diretores  e  gerentes  da
PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal, consoante já foi
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reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal em dezenas de casos1.

4. Nesse contexto, o Grupo ODEBRECHT foi uma das empresas que participou
ampla  e  consistentemente  nesse  esquema criminoso.  Inclusive,  no  interesse  de  se  manter  e
promover o esquema ilícito na PETROBRAS, o Grupo ODEBRECHT ofereceu e pagou propinas a
agentes públicos (funcionários da Petrobras) e políticos, conforme reconhecido por esse Juízo em
sede dos Autos nº:

a)  5036528-23.2015.4.04.7000,  em  que  denunciados  CELSO  ARARIPE,  PAULO
ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, no contexto de contratos firmados para
obras da REPAR, da RNEST, do COMPERJ, da Sede Administrativa de Utilidades e de fornecimento
de NAFTA;

b)  5054932-88.2016.4.04.7000,  em que denunciados ANTONIO PALOCCI FILHO,
JOÃO VACCARI NETO, EDUARDO COSTA VAZ MUSA e RENATO DUQUE, no contexto do “Projeto
Sondas” e da SETE BRASIL;

c)  5015608-57.2017.4.04.7000,  em  que  denunciado  ROBERTO  GONÇALVES,  no
contexto de contratos para obras do COMPERJ;

d)  5035263-15.2017.4.04.7000,  em  que  denunciado  ALDEMIR  BENDINE,  no
contexto  das  demandas  do  grupo  empresarial  junto  à  Estatal,  inclusive  relacionadas  às
consequências da Operação Lava Jato, e de contrato de financiamento mantido com o Banco do
Brasil; e

e)  5017409-71.2018.4.04.7000,  em  que  denunciados  DJALMA  RODRIGUES  DE
SOUZA,  GLAUCO  COLEPICOLO  LEGATTI,  MAURÍCIO  DE  OLIVEIRA  GUEDES  e  PAULO  CEZAR
AMARO AQUINO, no contexto dos contratos firmados para obras do PTA e do POY-PET.

5. Os fatos que evidenciam a existência desse esquema criminoso também foram
narrados em sede das Ações Penais em curso nº:

a) 5051379-67.2015.4.04.7000, em que denunciados PEDRO BARUSCO e RENATO
DUQUE, no contexto de contratos firmados para obras da RNEST, do COMPERJ, do Terminal de
Cabiúnas, do Gasoduto GASDUC III e das plataformas P-59 e P-60;

b) 5063130-17.2016.4.04.7000, em que denunciados LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
e ANTONIO PALOCCI FILHO, no contexto de contratos firmados para obras da REPAR, da RNEST,
do COMPERJ, do Terminal de Cabiúnas, do Gasoduto GASDUC III e das plataformas P-59 e P-60;

c) 5021365-32.2017.4.04.7000, em que denunciado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,
no contexto de contratos firmados para obras da RNEST e do COMPERJ;

d) 5054787-95.2017.4.04.7000, em que denunciado SIMÃO MARCELINO DA SILVA
TUMA, contexto de contrato firmado para obras do COMPERJ;

1 Merecem  destaque  os  autos  5083376-05.2014.4.04.0000,  5083838-59.2014.4.04.0000,  5083258-
29.2014.4.04.0000,  5023121-47.2015.4.04.0000TRF,  5023162-14.2015.4.04.0000/TRF,  5012331-
04.2015.4.04.0000/TRF,  5083401-18.2014.4.04.0000/TRF,  5083360-51.2014.4.04.0000/TRF,  5083351-
89.2014.4.04.0000/TRF,  5039475-50.2015.4.04.0000/TRF,  5023135-31.2015.4.04.0000/TRF,  5027422-
37.2015.4.04.0000/TRF,  5025692-25.2014.4.04.0000/TRF,  5045241-84.2015.4.04.0000/TRF,  5061578-
51.2015.404.0000/TRF,  5022179-78.2016.4.04.0000/TRF,  5030424-78.2016.4.04.0000/TRF,  5013405-
59.2016.4.04.0000/TRF,  5022182-33.2016.4.04.0000/TRF,  5051606-23.2016.4.04.0000/TRF,  5046512-
94.2016.4.04.0000/TRF,  5054932-88.2016.404.0000/TRF,  5036518-76.2015.4.04.0000/TRF,  5015608-
57.2017.4.04.0000/TRF,  5014170-93.2017.4.04.0000/TRF,  5024879-90.2017.4.04.0000/TRF,  5000553-
66.2017.4.04.0000/TRF,  HC nº  5012110-69.2015.404.0000/TRF,  HC nº  302.605/PR/STJ,  Reclamação  17.623/STF,
Questão de Ordem nas Ações Penais nº 871 e 878/STF.
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e)  5023942-46.2018.4.04.7000,  em  que  denunciados  ALUÍSIO  TELES  FERREIRA
FILHO,  RODRIGO  ZAMBROTTI  PINAUD  e  ULISSES  SOBRAL  CALILE,  no  contexto  de  contrato
firmado para prestação de serviços de SMS;

f) 5033771-51.2018.4.04.7000, em que denunciados ANTONIO PALOCCI FILHO e
GUIDO MANTEGA,  atinentes  ao  atendimento  de interesses  do  grupo  empresarial  perante  as
decisões adotadas pela alta cúpula do Governo Federal; e

g) 5059586-50.2018.4.04.7000, em que denunciados ARMANDO RAMOS TRIPODI,
ANTÔNIO  SÉRGIO  OLIVEIRA  SANTANA,  CARLOS  ABERTO  RIBEIRO  DE  FIGUEIREDO,  GILSON
ALVES DE SOUZA, RENATO DUQUE e JOÃO VACCARI NETO, no contexto de contratos firmados
para obras do Conjunto Pituba, em que seria instalada a nova sede da PETROBRAS, em Salvador.

6. Nessa  senda,  no  intuito  de  viabilizar  o  grande  volume  de  pagamentos
necessários  à  consecução  de  seus  interesses  escusos,  o  Grupo  ODEBRECHT  idealizou  e  deu
funcionamento  ao  denominado  Setor  de  Operações  Estruturadas,  que  se  destinava  ao
pagamento maquiado de valores indevidos e o controle da contabilidade paralela da empreiteira.

Para a realização de suas atividades, o Setor de Operações Estruturadas se valeu
de diversos operadores financeiros, na medida em que necessitava da intercessão de agentes que
ocultassem  e  gerissem  contas  bancárias  no  exterior,  bem  como  de  operadores  que
disponibilizassem recursos em espécie no Brasil, os quais seriam destinados a agentes públicos e
políticos corrompidos2.

7. Por ocasião da homologação de acordos de colaboração premiada firmados
por agentes ligados ao Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República bem como a
análise dos fatos por eles abarcados, o Supremo Tribunal Federal definiu que a Força-Tarefa Lava
Jato em Curitiba é responsável por conduzir as investigações atreladas ao Setor de Operações
Estruturadas do grupo empresarial, especificamente no âmbito da Petição nº 6641/STF, que trata
especificamente do funcionamento desse Setor, a qual restou remetida por aquela Corte a esse
Juízo  por  meio  do  Ofício  nº  19270/2017,  encartado  em  sede  dos  Autos  nº  5049169-
72.2017.4.04.7000.

8. Nesse  contexto,  a  presente  representação  visa  ao  aprofundamento  das
investigações dos fatos narrados no âmbito da Petição nº 6641/STF , na medida em que se
mostra  necessário  elucidar  a  forma  de  internalização  de  valores  milionários  custodiados  no
exterior  pelo  Grupo  ODEBRECHT  para  honrar  os  compromissos  escusos  assumidos  por  seus
representantes junto a agentes públicos e políticos.

2 Ressalte-se, por oportuno, que uma parcela dos fatos envolvendo o Setor de Operações Estruturadas do Grupo
ODEBRECHT restou denunciada em sede dos Autos nº 5033771-51.2018.4.04.7000, 5054787-95.2017.4.04.7000,
5023942-46.2018.4.04.7000, 5036808-86.2018.4.04.7000, 5059586-50.2018.4.04.7000, 5021365-32.2017.4.04.7000,
5019961-43.2017.4.04.7000, 5020421-30.2017.4.04.7000, 5019727-95.2016.4.04.7000, 5063130-17.2016.4.04.7000,
bem como restou reconhecida por esse Juízo nas já sentenciadas ações penais de nº 5017409-71.2018.4.04.7000,
5035263-15.2017.4.04.7000,  5015608-57.2017.4.04.7000  e  5054932-88.2016.4.04.7000.  Por  sua  vez,  referidos
operadores financeiros restaram denunciados por fatos perpetrados no bojo da Operação Lava Jato em sede dos
Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000 e 5054787-95.2017.4.04.7000, bem como tiveram suas práticas criminosas
reconhecidas por  esse  Juízo em sede  dos Autos nº  5012331-04.2015.4.04.7000,  5037800-18.2016.4.04.7000 e
5035263-15.2017.4.04.7000.
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9. No  âmbito  da  “Operação  Lava  Jato”  foi  comprovado3 que  os  repasses  de
vantagens indevidas efetuados pelo Grupo ODEBRECHT a agentes públicos e políticos se deram
por  meio  da  entrega  de  valores  em  espécie  no  Brasil  e/ou  mediante  depósitos  em  contas
mantidas  no  exterior.  Para  tanto,  a  ODEBRECHT  criou,  no  âmbito  interno  da  Companhia,  o
denominado  “Setor  de  Operações  Estruturadas”,  dedicado  ao  controle,  gestão  e
operacionalização de pagamentos secretos não contabilizados.

Os  líderes  empresariais  do  grupo  endereçavam  ao  “Setor  de  Operações
Estruturadas” os pedidos de pagamentos ilícitos, repassando juntamente todas as informações
necessárias para a concretização do pagamento (valor, codinome, locais de entrega, dados de
conta no exterior, etc.).

Para a transmissão das ordens de pagamentos indevidos, o “Setor de Operações
Estruturadas” se utilizava de dois sistemas de informática específicos: (1) o sistema “MyWebDay”,
para alimentação e  controle  dos dados  financeiros relativos  à  contabilidade paralela;  e  (2)  o
sistema  “Drousys”,  para  a  comunicação  secreta  entre  os  membros  da  equipe  do  “Setor  de
Operações Estruturadas” e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de
contas mantidas no exterior).

O “Setor de Operações Estruturadas” tinha estrutura hierarquizada de pessoal e
divisão  de tarefas,  composto  por  pessoas  de confiança  da cúpula  do Grupo ODEBRECHT.  O
funcionamento dessa complexa engrenagem financeira, voltada à ocultação e dissimulação de
pagamentos, é corroborado em depoimentos prestados perante esse Juízo por integrantes do
referido  setor  da  ODEBRECHT,  especificamente  HILBERTO  MASCARENHAS  ALVES  DA  SILVA
FILHO4, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES5, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS6, MARIA LÚCIA
GUIMARÃES  TAVARES7,  ÂNGELA  PALMEIRA  FERREIRA8,  MARCELO  RODRIGUES9,  OLÍVIO
RODRIGUES JÚNIOR10, e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA11.

Mais  especificamente,  nas  oportunidades  em que  ouvido perante  esse  Juízo12,
OLÍVIO RODRIGUES confirmou que se dedicava à  prestação de serviços  exclusivos  ao  Grupo
ODEBRECHT entre 2006 e 2015. Suas atividades consistiam em operacionalizar pagamentos não
contabilizados, utilizando-se de estruturas corporativas no exterior (declarou que eram cerca de
15  offshores).  Confirmou, ainda, que se comunicava com funcionários do “Setor de Operações
Estruturadas” da ODEBRECHT por meio do sistema “Drousys” utilizando-se do codinome “Gigo”.
Aduziu que movimentava contas controladas pelo Grupo ODEBRECHT, entre elas as contas em
nome  das  offshores CONSTRUCTORA  INTERNATIONAL  DEL  SUR,  KLIENFELD  SERVICES,
INNOVATION  RESEARCH,  SELECT  ENGINEERING,  TRIDENT  INTER  TRADING  e  MAGNA
INTERNATIONAL.

3 A exemplo das ações penais 5035263-15.2017.404.7000, 5017409-71.2018.404.7000, 5019727-95.2016.404.7000.
4 ANEXO 2 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 772, TERMOTRANSCDEP2.
5 ANEXO 3 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP3.
6 ANEXO 4 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP3.
7 ANEXO 5 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 772, TERMOTRANSCDEP1.
8 ANEXO 6 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP1. 
9 ANEXO 7 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 774, TERMOTRANSCDEP4. 
10 ANEXOS  8 a  10 – Processo  5054932-88.2016.4.04.7000,  Evento  867,  TERMO2;  Processo  5015608-
57.2017.4.04.7000,  Evento  208,  TERMOTRANSCDEP3;  Processo  5019727-95.2016.4.04.7000,  Evento  774,
TERMOTRANSCDEP3
11 ANEXO 12 – Processo 5023942-46.2018.4.04.7000, Evento 227, TERMOTRANSCDEP3
12 ANEXOS 8 a 10
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10.  No âmbito  da  estrutura  financeira  engendrada  pelo  “Setor  de  Operações
Estruturadas”, o MEINL BANK (ANTIGUA) LTD., localizado nas ilhas de Antígua e Barbuda, Caribe,
figurou entre  as  instituições  financeiras  em que o Grupo ODEBRECHT abriu  e  manteve,  pelo
menos entre 2010 e 2016, diversas contas bancárias operacionais para movimentação ilícita de
valores. 

Na época dos fatos, o MEINL BANK tinha como administradores VINÍCIUS VEIGA
BORIN [VINÍCIUS BORIN],  MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI [MARCO BILINSKI]  e  LUIZ
AUGUSTO FRANÇA [LUIZ FRANÇA].

Esses  três  administradores,  ao  lado  de  OLÍVIO  RODRIGUES,  FERNANDO
MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO, detinham controle o societário MEINL BANK.

11. Os  três  operadores  vinculados  ao  “Setor  de  Operações  Estruturadas”  da
ODEBRECHT  e  os  três  administradores  do  MEINL  BANK  celebraram  acordo  de  colaboração
premiada  com  o  Ministério  Público  Federal13 14 15 16 17 18,  homologados  pelas  autoridades
judiciárias competentes19 20 21.

12. Os colaboradores revelaram o contexto criminoso das operações bancárias da
ODEBRECHT por intermédio do MEINL BANK.  A partir  dos depoimentos,  foi possível também
compreender o contexto em que iniciada a parceria criminods entre executivos do MEINL BANK e
operadores do Grupo ODEBRECHT.

O  MEINL  BANK  iniciou  suas  atividades  em  01/10/2010,  com  aproveitamento
parcial das estruturas física e de pessoal do ANTIGUA OVERSEAS BANK [AOB], que tinha sido
recém-liquidado.  As  novas  contas  abertas  no MEINL BANK substituíram as  contas  do Grupo
ODEBRECHT que haviam sido encerradas no AOB por conta da liquidação do banco. 

As contas operacionais do Grupo ODEBRECHT no AOB, no período 2006-2010,
eram já administradas por VINICIUS BORIN, MARCO BILINSKI e LUIZ FRANÇA. Quando o banco
AOB enfrentou problema de liquidez, estes executivos, além daqueles vinculados ao “Setor de
Operações Estruturadas”, LUIZ EDUARDO, FERNANDO MIGLIACCIO e OLIVIO chegaram a avaliar a
possibilidade de se tornarem sócios do AOB, mas, ao final, avaliaram que o banco era insolvente.
Como a compra de parte do AOB não se concretizou, resolveram então adquirir uma participação
no MEINL BANK, dando-lhes assim o controle de uma filial inativa em Antígua. 

Adquirido o controle societário do MEINL BANK (ANTÍGUA) LTD., a administração
ficou a cargo de VINÍCIUS BORIN, MARCO BILINSKI e LUIZ FRANÇA. Os executivos recebiam um

13ANEXO 13. Acordo de Colaboração Premiada - OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR
14ANEXO 14. Acordo de Colaboração Premiada - LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES
15ANEXO 15. Acordo de Colaboração Premiada - FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA
16ANEXO 16. Acordo de Colaboração Premiada - VINICIUS VEIGA BORIN
17ANEXO 17. Acordo de Colaboração Premiada - MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI
18ANEXO 18. Acordo de Colaboração Premiada - LUIZ FRANÇA
19ANEXO  19.  Supremo  Tribunal  Federal  -  Petição  6641/DF  (STF).  Autorização  de  remessa  de  cópias  de
documentos, entre os quais, termos de depoimento 1, 2, 3, 4, 6, e 9 do colaborador OLÍVIO RODRIGUES; e  00, 1,
2, 3,4, 5, 6, 7 e 10 do colaborador LUIZ EDUARDO SOARES
20ANEXO  20.  Supremo  Tribunal  Federal  -  Petição  6533/DF  (STF).  Homologação  do  Termo  de  Acordo  de
Colaboração Premiada firmado por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA. Autorização de remessa de cópia dos
Termos ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR
21ANEXO 21.  Juízo da 13ª Vara  Federal  de Curitiba.  Processo 5029481-61.2016.404.7000.  Homologação dos
Acordos de Colaboração Premiada firmados entre Ministério Público Federal e LUIZ AUGUSTO FRANÇA, MARCO
PEREIRA DE SOUSA BILINSKI e VINÍCIUS VEIGA BORIN
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salário  fixo  mensal  de  USD  10  mil  dólares,  valor  que  era  pago  por  meio  da  empresa  BBF
ASSESSORIA E CONSULTORIA, de propriedade dos três executivos (iniciais de seus sobrenomes).
Os demais sócios do banco, OLÍVIO, LUIZ EDUARDO e FERNANDO MIGLIACCIO, não recebiam
salários, mas sim eventuais dividendos. 

Além  do  salário,  VINÍCIUS  BORIN,  MARCO  BILINSKI,  LUIZ  FRANÇA,  OLÍVIO,
FERNANDO MIGLIACCIO, e LUIZ EDUARDO, bem como o MEINL BANK (a título de cobertura de
despesas), recebiam  comissão (“fee”) sobre cada ingresso de valores nas contas operacionais do
Grupo ODEBRECHT controladas e gerenciadas por OLÍVIO.  O total da comissão destinada a esse
grupo  de seis  pessoas  (executivos  do MEINL BANK e  operadores  do  Grupo ODEBRECHT)  era
inicialmente  depositada  em  conta  titularizada  por  offshore controlada  por  OLÍVIO,  que  se
encarregava de distribuí-la das seguintes formas: (i) por meio de transferências a contas bancárias
de titularidade de outras  offshores; (ii) em espécie, por intermédio dos doleiros conhecidos como
“Juca” e “Dragão”; ou ainda (iii) emitindo notas fiscais falsas em favor do BANCO PAULISTA.

13.  Nesse contexto,  a presente peça destina-se, especificamente, à análise da
prática de crimes relacionados à lavagem de dinheiro por meio do BANCO PAULISTA.

Há fortes evidências da atuação de PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO, de
TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM e de GERSON LUIZ MENDES DE BRITO na lavagem dos ativos
ilícitos percebidos pelos executivos do MEINL BANK (ANTÍGUA) LTD. e integrantes do “Setor de
Operações Estruturadas” do Grupo ODEBRECHT.

À  época  dos  fatos,  PAULO  CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO,  TARCÍSIO
RODRIGUES JOAQUIM e  GERSON LUIZ MENDES DE BRITO atuavam no BANCO PAULISTA na
qualidade  de,  respectivamente,  agente  autônomo/funcionário  da  mesa  de  câmbio,  Diretor
responsável pela área de câmbio, e Diretor-Geral. 

Em que pese todos os indícios de que tenham se envolvido nos crimes descritos
nessa  peça,  TARCÍSIO  RODRIGUES  JOAQUIM e  GERSON  LUIZ  MENDES  DE  BRITO  ainda
desempenham  funções  estratégicas  no  Banco  Paulista,  visto  que  ocupam,  respectivamente,  a
DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTERNACIONAIS e a DIRETORIA GERAL DE CONTROLADORIA
(a qual estão vinculados os departamentos: Compliance; Controladoria; Ouvidoria; Processamento
e Liquidação; e Recursos Humanos).

Os elementos probatórios colhidos revelam a existência de mecanismo ilícito de
compensação financeira em que OLÍVIO disponibilizava ao BANCO PAULISTA dinheiro em espécie,
para que aquela instituição efetuasse pagamento aos beneficiários finais daqueles recursos ilícitos,
o que se dava por meio de transferências eletrônicas em favor de suas empresas de “fachada” (BBF,
JR GRACO, VVB, LAFRANO, MIG, CRYSTAL e BILINSKI).  Os pagamentos do BANCO PAULISTA a
estas  empresas  de  “fachada”,  por  serviços  nunca  prestados,  eram  fraudulentamente
justificados por contratos fictícios com elas firmados e notas fiscais falsas. Apenas no período
de 2009 a 2015, o BANCO PAULISTA efetuou, sem a efetiva contraprestação de serviços,
pagamentos  em  favor  das  empresas  BBF,  JR  GRACO,  VVB,  LAFRANO,  MIG,  CRYSTAL  e
BILINSKI no total de R$ 48.439.315,11.

Adicionalmente, conforme identificado no curso das investigações, há fortes
evidências da adoção da mesma sistemática de aquisição de notas pelo BANCO PAULISTA em
pagamentos realizados para as empresas POLETTI, QMK, FER&ROS, DIAL, ZERA, S.G., JEHKF,
SERCOR, COFICAM e CIMO, totalizando montante da ordem de R$ 286 milhões.
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III. LAVAGEM DE DINHEIRO ENVOLVENDO O BANCO PAULISTA

III.I. Lavagem entre o Banco Paulista e empresas de “fachada”de MARCO BILINSKI, LUIZ
FRANÇA, VINÍCIUS BORIN, OLÍVIO, LUIZ EDUARDO e FENANDO MIGLIACCIO

.
14. Conforme abordado no item anterior, o MEINL BANK (ANTIGUA) LTD. figurou

entre as instituições financeiras em que o Grupo ODEBRECHT abriu e mantece diversas contas
bancárias  operacionais  para  movimentação  de  valores  gerenciados  pelo  “Setor  de  Operações
Estruturadas”. 

De acordo com depoimentos dos colaboradores, os executivos do  MEINL BANK
(ANTIGUA) LTD, VINÍCIUS BORIN, MARCO BILINSKI e LUIZ FRANÇA, e os executivos e operadores
do “Setor de Operações Estruturadas”, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO e OLÍVIO, bem
como o próprio MEINL BANK, recebiam um “fee” (tarifa, comissão) no valor total de 2% sobre
cada ingresso de valores nas contas operacionais do Grupo ODEBRECHT controladas por OLÍVIO.
Esta comissão era distribuída da seguinte forma: 0,5% eram destinados aos três executivos do
banco;  0,5% ao próprio  MEINL BANK a  título  de  cobertura  de  custos;  e  1% a  OLÍVIO,  LUIZ
EDUARDO e FERNANDO MIGLIACCIO.

O repasse destas comissões era feito a partir das contas operacionais do Grupo
ODEBRECHT, tais como: Klienfeld Services Ltd.; Innovation Research Engineering and Development
Ltd.; Trident Inter Trading Ltd..; Fasttracker Global Trade; Intercorp Logistic; Magna International, os
Fundos Apex Investment Fund; Granite Investment Fund; e Strategic Project Planning Ltd, sendo
que 0,5% era repassado ao MEINL BANK e o restante, 1,5%, era depositado na conta titularizada
pela offshore SERVICE SUMMIT, sob controle de OLÍVIO, para que este então efetuasse a repartição
dos percentuais devidos a ele próprio e a MARCO BILINSKI, LUIZ FRANÇA, VINÍCIUS BORIN, LUIZ
EDUARDO e FERNANDO MIGLIACCIO.

Os repasses aos executivos e aos operadores eram então realizados: (i) por meio de
transferências a contas bancárias de titularidade de outras offshores; (ii) em espécie, por intermédio
dos doleiros conhecidos como “Juca” e “Dragão”; ou ainda (iii) emitindo notas fiscais falsas em
favor do BANCO PAULISTA.

Cabe, portanto, descrever os fatos relacionados a esse terceiro método de repasses
(via BANCO PAULISTA).

15.  Conforme fontes abertas22,  o BANCO PAULISTA é uma sociedade de capital
fechado, constituído sob a forma de banco múltiplo, tendo como objetivo a atuação em operações
de crédito para pessoas jurídicas de médio a grande porte, em operações de câmbio de comércio
exterior  e  financeiro e na prestação de serviços,  de custódia  e  administração de fundos e de
estruturação de operações para venda e distribuição. As operações são conduzidas no contexto de
um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas

22 BANCO PAULISTA S.A. Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
Disponível em: <https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/
17.03.2017_banco_paulista.pdf>.Acesso em 25/01/2019.
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operações têm a coparticipação ou a intermediação de sua controlada Sociedade Corretora Paulista
S.A. [SOCOPA] e demais empresas pertencentes aos controladores.

O BANCO PAULISTA e sua controlada SOCOPA CORRETORA estão sediados no
edifício corporativo localizado na Avenida Brig. Faria Lima, n° 1355, São Paulo/SP.

16. A  partir  das  colaborações  premiadas  e  outros  elementos  probatórios,  foi
possível  identificar  a participação de pessoas vinculadas ao BANCO PAULISTA no processo de
internalização das comissões ilícitas auferidas por  MARCO BILINSKI, LUIZ FRANÇA, VINÍCIUS
BORIN, OLÍVIO, LUIZ EDUARDO e FENANDO MIGLIACCIO, por meio de expedientes de lavagem
de capitais.

Nos casos em que os executivos e operadores optavam por receber a comissão
ilícita  por  intermédio  do  BANCO  PAULISTA,  OLÍVIO  realizava  o  seguinte  mecanismo  de
compensação financeira: após a internalizado de recursos ilícitos do exterior,  ele disponibilizava
dinheiro  em  espécie  ao  BANCO  PAULISTA,  e  o  BANCO  PAULISTA  efetuava  pagamento  aos
destinatários finais dos recursos por meio de transferência eletrônica em favor de suas empresas de
fachada, sob o aparente amparo de contratos fictícios de serviços com elas firmados.

17.  Para a geração de dinheiro em espécie, OLÍVIO RODRIGUES, e também LUIZ
EDUARDO, periodicamente efetuavam transferências de valores em moeda estrangeira para contas
no exterior em nome de offshores controladas por doleiro, o qual por sua vez, disponibilizavam a
OLÍVIO o equivalente, em reais, no Brasil (operação dólar-cabo).

Os beneficiários finais dos pagamentos (executivos do MEINL BANK ANTIGUA  e
executivos e operadores do Grupo ODEBRECHT), emitiam notas fiscais falsas,  a partir de pessoas
jurídicas de “fachada” que controlavam, tendo como tomador dos serviços o BANCO PAULISTA.
Amparado por essas notas fiscais e contratos fictícios, o BANCO PAULISTA efetuava transferência
eletrônica de valores em pagamento a serviços nunca prestados.

18. OLÍVIO entregava então dinheiro em espécie, correspondente ao valor faturado
deduzido de desconto de 10% acordado entre as partes, para o seu contato no BANCO PAULISTA,
PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO (doravante denominado somente PAULO BARRETO),
predominantemente na sede do Banco (Av. Faria Lima, em São Paulo/SP).

19.  Este esquema de Lavagem de Dinheiro foi detalhado de forma uníssona nos
depoimentos prestados por OLÍVIO, VINÍCIUS BORIN, FERNANDO MIGLIACCIO e LUIS EDUARDO e
restou  confirmado  materialmente  nos  contratos  fictícios,  notas  fiscais  faturadas  e  pagamentos
realizados.

20.  O colaborador OLÍVIO, em depoimentos  23 24,  esclareceu que, no período de
2007 a 2015, realizou operações mensais com o  BANCO PAULISTA para conseguir internar no
Brasil os recursos obtidos no exterior. Para essas operações, afirma, a sua empresa JR. GRACO tinha
um contrato fictício de comissionamento.  O colaborador declarou que seu contato no  BANCO
PAULISTA era com PAULO BARRETO. 

OLÍVIO detalhou que as operações funcionavam da seguinte forma: todo mês trazia
para o Brasil algo em torno ao equivalente de USD 100 mil dólares. Para tanto, transferia o valor no

23ANEXO 27. Termo de Colaboração – ANEXO 4 - OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR 
24ANEXO 29. Termo de Declarações de 18 de agosto de 2017 (IPL 0919/2017-SR/DPF/PR) - OLIVIO RODRIGUES
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exterior, da conta da offshore Service Summit para a conta de um doleiro (“Juca”). O doleiro fazia
uma operação “dólar-cabo” e disponibilizava o equivalente, em reais,  no Brasil. Ato contínuo, o
colaborador entregava o dinheiro em espécie para PAULO BARRETO sempre na própria sede do
Banco (Av. Faria Lima, em São Paulo/SP) e emitia uma nota fiscal da JR GRACO contra o BANCO
PAULISTA, como se o colaborador estivesse recebendo comissão de corretagem de clientes que
teria indicado para operar naquele Banco. Essa indicação de clientes, afirma, jamais ocorreu. 

OLÍVIO desconhece qual destinação era dada aos valores em espécie entregues no
BANCO PAULISTA. 

OLÍVIO afirmou ainda ter conhecimento de que VINÍCIUS BORIN, LUIZ FRANÇA,
MARCO BILINSKI,  FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO também fizeram uso de contrato
fictício com o BANCO PAULISTA e de idêntico mecanismo para internar recursos no Brasil e que
sabe disso porque era ele próprio quem tinha o contato no  BANCO PAULISTA e finalizava as
operações.

21. O colaborador VINÍCIUS BORIN, em depoimentos 25 26, revelou que, em relação à
“compra” de notas do BANCO PAULISTA, simulava uma prestação de serviço de sua empresa (VVB
Assessoria e Consultoria Financeira) para o BANCO PAULISTA e este lhe fazia um pagamento em
conta, mediante a emissão da respectiva nota fiscal; o colaborador afirmou que não havia efetiva
prestação de serviço, mas apenas uma simulação para o recebimento dos valores. Esclareceu que o
pagamento (compensação financeira) ao BANCO PAULISTA ficava a cargo de OLÍVIO.

VÍNICIUS  BORIN  informou que  os  outros  executivos  do  MEINL  BANK,  MARCO
BILINSKI e LUIZ FRANÇA, também recebiam dinheiro desta forma aqui no Brasil,  por meio das
empresas pessoais deles, respectivamente BILINSKI Consultoria Ltda. e LAFRANO Consultoria Ltda.

22.  O  colaborador  FERNANDO  MIGLIACCIO,  por  sua  vez,  declarou27 que  a
ODEBRECHT,  pela  utilização  de  contas  bancárias  no  exterior,  remunerava  OLÍVIO  com  um
percentual em torno de 2% sobre cada operação financeira. OLÍVIO então dividia parte da comissão
com o colaborador e com LUIZ EDUARDO, e também com os executivos do MEINL BANK (quando
as contas utilizadas fossem desse banco). O colaborador explicou que recebia os valores dessas
comissões de três  formas diferentes:  i)  recebia em contas no exterior;  ii)  recebia em reais,  em
espécie, por meio de entregas efetuadas por emissários de doleiros; iii) via BANCO PAULISTA.

Nos  casos  em  que  os  pagamentos  eram  efetuados  via  BANCO  PAULISTA,  o
procedimento, explica o colaborador, consistia em entregar reais em espécie no BANCO PAULISTA
e, por meio de emissão de nota fiscal falsa, receber os valores de volta, com o devido pagamento
de impostos, e tendo a comodidade de receber em conta corrente. O colaborador assinou um
contrato com o BANCO PAULISTA a fim de dar aparência lícita ao negócio. 

FERNANDO MIGLIACCIO detalhou em seu depoimento perante a Polícia Federal 28

que OLÍVIO ofereceu-lhe os serviços do  BANCO PAULISTA por volta de 2010.  O colaborador
acredita que OLÍVIO tinha um relacionamento prévio com o banco e/ou com PAULO BARRETO,
cuja função no banco o colaborador desconhece. FERNANDO MIGLIACCIO relata ainda que OLIVIO
marcou um almoço com  PAULO BARRETO,  no qual também compareceu  o chefe de PAULO
BARRETO, cujo nome o colaborador não se recorda. Nesse almoço, PAULO BARRETO confirmou

25ANEXO 22. Termo de Colaboração N° 01 - VINÍCIUS VEIGA BORIN
26ANEXO 23. Termo de Colaboração N° 03 - VINÍCIUS VEIGA BORIN
27ANEXO 31. Termo de Colaboração N°  14 - FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA
28ANEXO  32.  Termo  de  Declarações  de  18  de  agosto  de  2017  (IPL  0919/2017-SR/DPF/PR)  -  FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA.
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ao colaborador que o BANCO PAULISTA poderia prover a ele os reais "esquentados", por meio
de emissão de nota fiscal,  já que havia o interesse do banco em dispor de recursos em
espécie, para utilização que o colaborador desconhece.

FERNANDO MIGLIACCIO explica que OLIVIO passou então a avisar  sempre que
houvesse “saldo” referente à "comissão" e perguntava como o colaborador queria receber: se em
conta no exterior; em reais, em espécie; ou por meio do BANCO PAULISTA (com nota). Quando o
colaborador optava por utilizar o BANCO  PAULISTA, utilizava sua empresa, a MIG CONSULTORIA,
para a emissão de nota fiscal contra o Banco. FERNANDO MIGLIACCIO ressalta que a MIG foi
utilizada apenas para faturar notas contra o  BANCO PAULISTA. O dinheiro que era recebido na
MIG  CONSULTORIA, declara, foi utilizado com o custeio de despesas e investimentos. Explica, por
fim,  que o dinheiro que era  entregue no  BANCO PAULISTA nunca passou pelo colaborador,
cabendo  a OLIVIO  operacionalizar essa entrega.

23. O colaborador LUIZ EDUARDO, por sua vez, declarou29 que internava recursos
no Brasil por meio de venda de Nota Fiscal de uma empresa, CRYSTAL, para o BANCO PAULISTA,
esquema que implementou com a ajuda de OLÍVIO. 

LUIZ  EDUARDO,  em  sua  perspectiva,  descreve  que  o  esquema  funcionava  da
seguinte forma: todo mês o colaborador trazia valores para o Brasil;  para tanto, o colaborador
transferia o valor no exterior, de uma das suas offshores para a conta de um doleiro (Juca). O doleiro
realizava uma operação de “dólar-cabo” e disponibilizava o equivalente, em reais, no Brasil. Ato
contínuo, OLÍVIO entregava o dinheiro em espécie na própria sede do Banco, e o colaborador
emitia uma nota fiscal da CRYSTAL contra o BANCO PAULISTA, que depositava o valor da nota na
conta de sua empresa CRYSTAL.

24. Os depoimentos, observa-se, são convergentes e são corroborados por outros
elementos probatórios, conforme será demonstrado.

25. A tabela a seguir relaciona as empresas de “fachada” com as quais o BANCO
PAULISTA firmou os contratos fictícios 30 31 32 33 34 35 36 e indica os respectivos beneficiários finais dos
pagamentos ilícitos que lhe deram origem 37.

Tabela 1 – Relação das Empresas Contratadas
Empresa Contratada Beneficiário Vínculo do Beneficiário

BBF Ass. e Cons. Financeira Luiz Augusto França
Marco P. de S. Bilinski

MEINL BANK

29ANEXO 33.  Termo de Colaboração - ANEXO 3 - LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES
30ANEXO 34.  Contrato - BBF ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
31ANEXO 35.  Contrato - BILINSKI ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 
32ANEXO 36. Contrato - CRYSTAL RESEARCH SERVICES PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA
33ANEXO 37.  Contrato - JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
34ANEXO 38. Contrato - LAFRANO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
35ANEXO 39.  Contrato - MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA I.TDA.
36ANEXO 40.  Contrato - VVB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
37Cópias  dos  contratos  de  prestação  de  serviços  e  das  Notas  Fiscais  Eletrônicas  de  Serviços  (NF-e)  foram
extraídas  do  Processo  5035373-14.2017.4.04.7000/P  (Evento  5),  em  que  foram  deferidas  quebras  de  sigilo
bancário e fiscal.
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Vinícius Veiga Borin

VVB Ass. e Cons. Financeira Vinícius Veiga Borin

LAFRANO Ass. e Cons. 
Empresarial

Luiz Augusto França

BILINSKI Ass. e Cons. Financeira Marco P. de S. Bilinski

JR  GRACO Ass. e Cons. Financeira Olívio Rodrigues Júnior Operador Financeiro da 
ODEBRECHT

CRYSTAL Research Serviços Ltda. Luiz Eduardo da Rocha 
Soares Setor de Operações 

Estruturadas da ODEBRECHT
MIG Cons. Econômica e Financeira Fernando Migliaccio da Silva

26.  A partir desses contratos fictícios, o  BANCO PAULISTA, com base em notas
fiscais falsas 38 39 40 41 42 43 44 emitidas por aquelas empresas,  efetuou 401 pagamentos por serviços
declarados pelos colaboradores como nunca prestados, totalizando R$48.439.315,11 no período
de 2009 a 2015, conforme apurado por área técnica do Banco Central do Brasil, de cujo trabalho
extrai-se a tabela a seguir: .

Tabela 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados 45 46 47 48

38ANEXO 41. Notas Fiscais - BBF ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
39ANEXO 42.  Notas Fiscais - BILINSKI ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
40ANEXO 43.  Notas Fiscais - CRYSTAL RESEARCH SERVICES PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA
41ANEXOS 44 e 45. Notas Fiscais - JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
42ANEXO 46.  Notas Fiscais - LAFRANO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESARIAL LTDA
43ANEXO 47. Notas Fiscais - MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA
44ANEXO 48.  Notas Fiscais- VVB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
45Trecho do Documento: Banco Central do Brasil. Relato Sucinto das Ocorrências. Documento 47 do PE 114109.
Processo 5035586-20.2017.4.04.7000/PR, Evento 35, PROCADM32. Páginas 132
46ANEXO 49. Banco Central do Brasil. Ofício 18427/2017-BCB/DECON - PE 114109
47ANEXO 50. Banco Central do Brasil. Procuradoria-Geral. Nota Jurídica 2915/2017-BCB/PGBC 
48ANEXO  51. Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DECON)
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27.  As inclusas cópias dos contratos de prestação de serviços e das Notas Fiscais
Eletrônicas de Serviços (NF-e) foram extraídas do Processo 5035373-14.2017.4.04.7000/P (Evento 5),
em que deferidas quebras de sigilo bancário e fiscal.

28.  A  título  de  prova  de  corroboração,  o  colaborador  OLÍVIO  apresentou  ao
Ministério Público Federal a planilha “Banco Paulista (Paulo).xls” 49, por meio da qual controlava a
liquidação em espécie ao BANCO PAULISTA em contrapartida aos pagamentos feitos por aquela
instituição das notas fiscais faturadas pelas empresas de “fachada”.  

Nessa  contabilidade  informal  constam  referências  àquelas  empresas  e  seus
beneficiários (“JR”, “CRISTAL”, “MIG”, “VINI”, “MARC”, “LUIS”) e aos valores por elas faturados, bem
como o registro do valor e local das liquidações em espécie para o BANCO PAULISTA ou, conforme
veio a ser esclarecido em informações complementares por OLÍVIO 50, eventualmente por meio de
depósito em contas indicadas por PAULO BARRETO.

29.  Em atendimento à requisição do Banco Central do Brasil,  Finaud Auditores
Independentes51 conduziu uma auditoria interna no BANCO PAULISTA, e relatou ter constatado
uma série de irregularidades praticadas pelo BANCO PAULISTA na contratação e pagamentos
em benefício das sete empresas em questão, o que reforçou os indícios de crimes Lavagem de
Dinheiro  e  de  Gestão  Fraudulenta  de  Instituição  Financeira  que  levaram  aquela  autarquia  à
comunicação com o Ministério Público Federal.

Os trabalhos daquela auditoria, que serão mais detalhados no capítulo IV sobre
atuação  de  diretores  do  Banco  Paulista,  constataram  irregularidades  como:  i)  ausência  de
formalizações essenciais, incompatível com pagamentos da ordem de dezenas de milhões de reais,
dificultando a identificação e verificação do serviço prestado; ii) ausência de diligência na aplicação
da política "Conheça seu Fornecedor / Parceiro de Negócio"; iii) falhas na formalização de contratos
de  prestação  de  serviços  e  ausência  de  revisão  desses  contratos  por  parte  do  departamento
jurídico; iv) não apresentação de relatórios de prestação de contas por parte dos contratados com
aprovação do Grupo Paulista; v) emissão de notas fiscais com ordem numérica sequencial, a indicar
que as empresas prestavam serviço tão somente ao Banco Paulista.

30.  Confirmando o teor do depoimento dos colaboradores e a natureza de suas
empresas, a Receita Federal do Brasil, por sua vez, apurou52 que os recebimentos das empresas VVB,
LAFRANO, MIG, CRYSTAL e BILINSKI são  quase exclusivamente (99%) originados do BANCO
PAULISTA S.A., fato que chamou atenção do Fisco, haja vista tratar-se de empresas de consultoria
empresarial que, praticamente, não prestam serviços a outras empresas.

49ANEXO 28.  Colaborador OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR. Planilha de controle sobre o esquema com o BANCO
PAULISTA (Anexo 4.b - planilha Banco Paulista).
50ANEXO 30. Termo de Autodeclaração de OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, de 5 de fevereiro de 2019. Informações
sobre JR GRACO e BANCO PAULISTA
51ANEXO  52. Grupo  Paulista.  Memorando  0138/2017.  Relatório  de  Auditoria  Interna  realizada  pela  Finaud
Auditores Independentes, em atendimento a requisição do Banco Central do Brasil, relativamente às empresas JR
GRACO, MIG, CRYSTAL, VVB, BILINSKI, LAFRANO e BBF. 
52ANEXO 58. Receita Federal do Brasil. Informação de Pesquisa e Investigação – IPEI  PR20180022 de 04 de abril
de 2018 – RFB/Copei/Espei na 9a Região Fiscal)
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A Receita  Federal  também ressaltou  que,  apesar  do faturamento expressivo,  as
empresas citadas não contrataram   nenhum   empregado formalmente  , com exceção da Crystal, que
contratou três.

31. Desta forma, com base no procedimento de branqueamento de valores descrito
pelos colaboradores,  na natureza fictícia  dos contratos firmados,  e  na materialidade das notas
fiscais  falsas  e pagamentos realizados,  tem-se fortes  indícios  de que pessoas vinculadas ao
BANCO  PAULISTA  tiveram  participação  ativa  no  branqueamento  de  R$  48.439.315,11
destinados aos mencionados agentes do MEIL BANK ANTIGUA LTD e do Setor de Operações
Estruturadas da ODEBRECHT.

III.II Indícios de esquemas de Lavagem de Dinheiro no âmbito do BANCO PAULISTA
envolvendo outras empresas

32. Conforme será pormenorizado nesse capítulo, no curso das investigações foram
identificadas, ainda, evidências robustas de que a técnica de lavagem de dinheiro pormenorizada
acima (celebração de contratos ideologicamente falsos com empresas com a finalidade de obter
dinheiro em espécie) pode ter sido utilizada por executivos do Banco Paulista com as seguintes
empresas:

a) POLETTI JOIAS TURISMO E TRANSPORTADORA LTDA. (R$ 100,4 milhões);
b) QMK MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA. (R$ 58.759.841,92);
c) FER & ROS CONSULTORIA FIN. E APOIO ADM. LTDA. (R$ 28.343.241,72);
d) DIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (R$ 23.986.375,84);
e) ZERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA. (R$ 17.654.866,83);
f) S.G. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (R$ 20.334.760,63);
g) JEHKF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. (R$ 14.340.686,34);
h) SERCOR CONSULTORIA ADM. E FINANCEIRA LTDA. (R$ 11.541.147,45);
i) COFICAM ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. (R$ 5.601.446,16);
j) CIMO CONSULTORIA E ASSESSORIA FIN. E COM. EXTERIOR LTDA. (R$ 5.884.545,64).

Os valores muito expressivos envolvidos nos contratos do Banco Paulista com tais
empresas, que totalizam mais de R$ 286 milhões de reais, que conflitam com a aparente total
falta de estrutura de tais pessoas jurídicas para prestar os serviços pelos quais foram contratadas,
denota a necessidade aprofundar as investigações em relação a elas e seus sócios também.

A) POLETTI JOIAS TURISMO E TRANSPORTADORA LTDA.

33.  Conforme  mencionado  acima,  em  atendimento  à  requisição  do  Banco
Central do Brasil, a Finaud Auditores Independentes53 conduziu uma auditoria interna no BANCO
PAULISTA,  sendo  que  no  âmbito  dessa  apuração  constatou  uma  série  de  irregularidades
praticadas pelo BANCO PAULISTA na contratação e pagamentos em benefício não apenas das
empresas  JR  GRACO,  MIG,  CRYSTAL,  VVB,  BILINSKI,  LAFRANO  e  BBF,  controladas  pelos

53ANEXO  52. Grupo  Paulista.  Memorando  0138/2017.  Relatório  de  Auditoria  Interna  realizada  pela  Finaud
Auditores Independentes, em atendimento a requisição do Banco Central do Brasil, relativamente às empresas JR
GRACO, MIG, CRYSTAL, VVB, BILINSKI, LAFRANO e BBF. 
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integrantes do Setor  de Operações Estruturadas da ODEBRECHT e executivos do MEIL BANK
ANTIGUA LTD, como também outras pessoas jurídicas.

Entre essas empresas está a Poletti Jóias Turismo e Transportadora Ltda. ME,
uma microempresa que, em três anos, celebrou com o Banco Paulista contratos que superam a
quantia de R$ 100 milhões.

Analisando  os  procedimentos  e  controles  internos  adotados  pelo  BANCO
PAULISTA no tocante  à  compra de ouro-ativo  financeiro  da  empresa Poletti  Jóias  Turismo e
Transportadora Ltda. ME, a FINAUD – Auditores Independentes e identificou indícios de diversas
irregularidades: 

a) Incompatibilidade de movimentação de recursos relacionada à venda de
ouro para o Grupo Paulista no período de 20/07/2015 a 21/07/2017, no valor total de R$ 100,4
milhões,  superior  à  capacidade  econômico-financeira  declarada  pela  empresa  no  início  de
relacionamento com o Banco Paulista,  conforme informações contidas no dossiê cadastral do
cliente (Capital Social: R$ 30.000,00; Patrimônio Líquido de R$  500.000,00; Faturamento médio
mensal de R$ 30.000,00);

b) No período de 20/07/2015 a 21/07/2017, foram realizadas compras de ouro
no valor total de R$ 100,4 milhões mediante emissão de aproximadamente 900 notas fiscais de
aquisição  de  ouro.  As  notas  apresentam  ordem  de  numeração  sequencial,  evidenciando
exclusividade de fornecimento de ouro ao Banco Paulista;

c) A Poletti Turismo e Transportadora Ltda-ME, nos exercícios de 2015, 2016
até  julho/2017 emitiu  notas  fiscais  contra  o  Grupo Paulista,  cujos  valores  totais  de  R$ 100,4
milhões, correspondentes a média anual de faturamento anual de R$ 33,4 milhões. Superaram
assim, e muito, o limite de receita bruta anual de R$ 360.000,00 em cada ano-calendário, o que
caracteriza faturamento de valores incompatíveis com o definido em lei para essa categoria
de empresa (Lei Complementar n°  123/06, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte);

d)  A  Poletti  Jóias  Turismo  e  Transportadora  Ltda,  pessoa  jurídica  que
comercializa  jóias,  pedras  e  metais  preciosos,  conforme  Resolução  COAF  n°  23  de  20  de
Dezembro de 2012, está obrigada junto ao COAF – Controle de Atividades Financeiras, a cumprir
regras e procedimentos a fim de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do
terrorismo em consonância com a Lei n° 9.613/98, alterada pela lei n° 12.863/12. No entanto,
não foram adotados procedimentos pelo Grupo Paulista para se certificar que a referida
empresa adotava os mecanismos adequados, tais como: Solicitação, obtenção e avaliação da
política de prevenção implementada pela fornecedora de ouro (Polettti); Obtenção de evidênçias
que permitam identificar se os funcionários e colaboradores da fornecedora de ouro que atuam
na atividade de compra e venda de ouro, já foram treinados, o tipo de treinamento realizado e o
planejamento relativo às novas ações de treinamento, quando necessário. 

e)  Não foram  identificados  nos  registros  internos  do  Grupo  Paulista
evidências  de  seleção  das  operações  de  venda  de  ouro  realizadas  pela  Poletti,  para
posterior análise de operações atípicas e reporte à Diretoria visando a tornada de decisão de
efetuar  ou  não,  comunicações  ao  COAF,  em decorrência  de  operações  realizadas,  apesar  da
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recomendação  da  Área  de  Compliance  de  23/07/2015  para  incluir  o  cliente  em  regime  de
monitoramento reforçado de suas movimentações;

g) Insuficiência de procedimentos relacionados à coleta de documentação
suporte que comprova a  origem do ouro  ,  cujo  procedimento  restringiu-se  a  obtenção de  
declaração de origem emitida pelo representante da própria fornecedora do ativo. A Auditoria
avaliou que, considerando a relevância da quantidade/volume de ouro fornecido no período e
seus respectivos valores, a formalização da “Declaração de Origem” assinada pelos representantes
da Poletti Jóias Turismo e Transportadora Ltda, por si só,  não é suficiente para comprovar a
origem de recursos movimentados,  haja vista que não há evidências de realização de "due
diligence"e/ou testes por parte do Grupo-Paulista que comprovem que a Poletti Jóias Turismo e
Transportadora Ltda adotou procedimentos e controles internos previstos na Resolução COAF n°
23 de 20 de Dezembro de 2012, visando a identificação de operações suspeitas, tais como: a)
Qualificação e Cadastro de Clientes; b) Identificação do beneficiário final das operações.

B) QMK MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA.

34. A  empresa  QMK  MARKETING  E  QUALIDADE  S/C  LTDA. (CNPJ:
01.503.461/0001-40), foi beneficiária de Rendimentos Tributáveis, procedentes e declarados pelo
BANCO PAULISTA, no montante de R$ 58.759.841,92 (cinquenta e oito milhões, setecentos e
cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos). 

35. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a QMK
MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA tenham totalizado, em 7 anos, mais de R$ 58 milhões, há
robustas evidências  de que tal  empresa não esteve,  nesse período, minimamente estruturada
para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não   apresentou  funcionários  
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

b)  No endereço cadastrado pela QMK MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA
junto à Receita Federal do Brasil (Rua Coronel Madureira, 40 – Saquarema/RJ – CEP: 28990-000)
está localizado o Fórum da Comarca de Saquarema.54 

54 Imagens extraídas do Google Street View. Pesquisa realizada no dia 20/02/19 (https://www.google.com.br/maps) e imagem
capturada em agosto de 2016.
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

01.503.461/0001-40    58.759.841,92  16.304.856,11    4.292.417,89    4.381.338,00    9.496.046,05  11.988.419,89  11.276.857,49    1.019.906,49 

RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL

QMK MARKETIN E QUALIDADE S/C 
LTDA
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c) Embora o site oficial divulgado na internet (portais infojobs e linkedin) seja o
www.qmk.com.br, este link direciona para o site de uma terceira empresa de nome Solarconsult
com telefone de contato distinto daquele da QMK marketing em cadastros oficiais, e sem menção
a endereço físico.  A  ausência de página de internet oficial  específica para uma empresa cujo
alegado objeto é a consultoria em TI corrobora o indício de sua inexistência. Em consulta ao
portal registro.br, constata-se que o domínio qmk.com.br pertence ao sócio da empresa, João
Romero Lopes Filho, cujo endereço registrado é Avenida do canal, 801, Teresópolis – RJ;

36. O Banco Central do Brasil também apurou55 que o faturamento da empresa
QMK marketing (total de NFs emitidas), entre 2009 e 2016, de  R$ 62,3 milhões, bem como as
demonstrações financeiras de 2014,  que apresentam Receita Líquida de R$ 15,5 milhões,  são
incompatíveis com  situação de Microempresa (ME) da QMK, constante no comprovante de
inscrição no CNPJ da Receita Federal do Brasil (RFB).

A área técnica da Banco Central relatou, ainda, ter constatado que, em planilha
denominada  "Demonstrativos  Operações  Câmbio  RJ",  apresentada  pelo  Banco  Paulista  para
amparar os pagamentos efetuados à QMK, não há indicação de que as operações ali relacionadas
são decorrentes da prestação serviços pela QMK. Só foi possível relacioná-la com a QMK através
da conciliação do valor das NFs com os valores constantes na coluna "Valor NF" da planilha. Além
disso,  a  planilha  não  evidencia  que  os  valores  foram  pagos  como  previsto  em  cláusula  do
contrato de prestação de serviço. 

37. No relatório de auditoria56 já  mencionado acima,  a  FINAUD – Auditores
Independentes destacou que:

a) a QMK foi constituída em 18/10/1996, e o relacionamento comercial com o
Banco Paulista teve início em 01/05/2008, por meio de atividades de Prestação de Serviços de
Prospecção e indicação de clientes e/ou  Operações de Câmbio; contudo, tal atividade   não   estava  
prevista  no contrato  social  da empresa,  o  que ocorreu  somente  em 25/01/2009,  a  partir  da

55 ANEXO  51.  Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DEC0N). 
56 ANEXOS 53 e 54.  Relatório de Auditoria Interna realizada pela FINAUD AUDITORES INDEPENDENTES, em
atendimento a requisição do Banco Central do Brasil, relativamente às empresas QMK, FER & ROS, C&J, NUMBER
ONE, DIAL, E-FRAME, POLETTI.

19/52

http://www.qmk.com.br/


Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA LAVA JATO

primeira  alteração  contratual  da  sociedade,  portanto,  8  (oito)  meses  após  a  formalização  do
contrato com o Grupo Paulista.

b) No período de 2009 a 2016, o Banco Paulista efetuou pagamentos à QMK
Marketing, no valor total de R$ 62,3 milhões, sendo que deste montante, segundo informações
dos gestores da área de câmbio,  R$ 40,3 milhões foram pagos antecipadamente, mensalmente,
dentro do respectivo mês da prestação do serviço com base em projeções; contudo, a Auditoria
não   verificou, no dossiê do prestador do serviço ou nos registros internos do Grupo Paulista,  
qualquer  evidência  de  formalização  e  aprovação  desses  adiantamentos,  conforme  diretrizes
corporativas geralmente adotadas;

c)  Em  alguns  meses  houve  emissão  de  notas  fiscais  com  ordem  numérica
sequencial, caracterizando exclusividade de prestação de serviços ao Grupo Paulista;

d)  Não  foi  aplicada,  tempestivamente,  a  Política  “Conheça  seu  Parceiro  de
Negócios/Fornecedor”, conforme diretrizes da Circular N° 3461 de 24/07/2009 em consonância
com Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998. A Auditoria não   identificou, por ocasião do início do  
relacionamento com o prestador de serviço, evidências de obtenção de histórico dos serviços
prestados  pela  empresa  no  segmento  de  câmbio,  bem  como  informações  relativas  ao
relacionamento destes parceiros com os potenciais clientes, inclusive aqueles que posteriormente
realizaram operações de câmbio com o Grupo Paulista, procedimentos que foram implementados
somente em 09/10/2015;

e)  A  Auditoria  observou  que  a  Microempresa  QMK Marketing,  empresa  de
pequeno porte, emitiu no período analisado notas fiscais contra o Grupo Paulista, cujos valores
totais anuais, superaram o limite de receita bruta anual de R$ 360.000,00 para microempresas e
de R$ 3.600.000,00 / R$ 4.800.000,00 em cada ano-calendário, o que caracteriza faturamento de
valores incompatíveis com o definido em lei para essa categoria de empresa.

C) FER & ROS COMERCIAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.

38. A  empresa  FER  &  ROS  CONSULTORIA  FINANCEIRA  E  APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. (CNPJ: 01.811.585/0001-92), foi beneficiária de Rendimentos Tributáveis,
procedentes e declarados pelo  BANCO PAULISTA, no montante de R$ 28.343.241,72 (vinte e
oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois
centavos). 

39. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a FER &
ROS CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tenham totalizado, em 4 anos,
mais de  R$ 28 milhões, há robustas evidências de que tal empresa não esteve, nesse período,
minimamente estruturada para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não   apresentou  funcionários  
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

01.811.585/0001-92    28.343.241,72                  -                    -        794.143,16    9.544.765,34  11.948.771,13    6.055.562,09                  -   

RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL

FER&ROS COMERCIAL E SERVICOS 
DE CONSULTORIA LTDA
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cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

b)  O  endereço  cadastrado  na  Receita  Federal  do  Brasil  (Rua  Marques  de
Abrantes,  90  Apto.  112  Chácara  Tatuapé/SP.  -  CEP:  03060-020.)  corresponde  ao  endereço
residencial do seu sócio responsável FERNANDO ANTÔNIO RAMOS (CPF: 949.457.138-04);57

c) Em consultas ao nome e CNPJ da empresa nos portais Google e Registro.br,
não   foi localizada página da internet da empresa  .

40. O Banco Central do Brasil também apurou58, a partir da análise do conjunto
das Notas Fiscais de Serviço emitidas pela FER & ROS e pela empresa DIAL Assessoria (tratada
mais  adiante),  que  as  duas  empresas  prestaram serviços  ao  Banco  Paulista  praticamente  no
mesmo  período,  envolvendo  operações  de  câmbio  das  mesmas  instituições  no  mercado
interbancário, havendo indício de que havia um   rodízio entre elas na emissão das Nfs  .

41. No relatório de auditoria59 já  mencionado acima,  a  FINAUD – Auditores
Independentes destacou que:

a)  a  empresa  FER  &  ROS  foi  constituída  em  02/04/1997  e  teve  início  de
relacionamento com o Banco Paulista em 31/10/2012 nas atividades de Prestação de Serviços de
Assessoria e Consultoria Financeira e comercial na área de câmbio e comércio exterior por meio
do contrato de Prestação de Serviço; contudo, não foi aplicada a Política Conheça seu Parceiro
/Due Diligence conforme diretrizes da Circular n° 3461 de 24/07/2009 em consonância com Lei n°
9.613, de 3 de março de 1998. A Auditoria não identificou evidências de obtenção de histórico
dos serviços prestados pela referida empresa no segmento de câmbio, bem como informações
relativas  ao  relacionamento  desse  parceiro  com os  potenciais  clientes,  inclusive  aqueles  que
posteriormente realizaram operações de câmbio com o Grupo Paulista;

57 Imagens extraídas do Google Street View. Pesquisa realizada no dia 20/02/19 (https://www.google.com.br/maps) e imagem
capturada em agosto de 2016.
58 ANEXO  51.  Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DEC0N)
59 ANEXOS 53 e 54.  Relatório de Auditoria Interna realizada pela FINAUD AUDITORES INDEPENDENTES, em
atendimento a requisição do Banco Central do Brasil, relativamente às empresas QMK, FER & ROS, C&J, NUMBER
ONE, DIAL, E-FRAME, POLETTI.
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b) que houve emissão de  notas fiscais com ordem numérica sequencial  pela
empresa FER & ROS ao Banco Paulista, caracterizando exclusividade de prestação de serviços ao
Grupo Paulista.

D) DIAL ASSESSORIA E CONSULT EMPRESARIAL LTDA.

42. A empresa DIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ:
07.516.871.0001/01), foi beneficiária de Rendimentos Tributáveis, procedentes e declarados pelo
BANCO PAULISTA,  no  montante  de  R$ 23.986.375,84 (vinte  e  três  milhões,  novecentos  e
oitenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). 

43. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a DIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA tenham totalizado, em 4 anos, mais de R$ 23
milhões,  há robustas evidências de que tal empresa não esteve, nesse período, minimamente
estruturada para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não   apresentou  funcionários  
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

b) Em consultas ao nome e CNPJ da empresa nos portais Google e Registro.br,
não   foi localizada página da internet da empresa  ;

44. O Banco Central do Brasil também apurou60, a partir da análise do conjunto
das Notas Fiscais de Serviço emitidas pela DIAL ASSESSORIA e pela FER & ROS (tratada acima),
que as duas empresas prestaram serviços ao Banco Paulista praticamente no mesmo período,
envolvendo operações de câmbio das mesmas instituições no mercado interbancário, havendo
indício de que havia um rodízio entre elas na emissão das Nfs.

A área técnica  do Banco Central  observou,  ainda,  que as  Notas  Fiscais  têm
numeração sequencial,  indicando que a empresa só tinha o Banco Paulista como cliente, ao
menos a partir de novembro de 2011,

Os faturamentos anuais da empresa (de acordo com o total de NFs emitidas),
em 2013, 2014 e 2015, de R$ 6,15 milhões, R$ 10,07 milhões e R$ 5,66 milhões, respectivamente,
são  incompatíveis com a natureza da Empresa de Pequeno Porte (EPP) da Dial Assessoria,
constante no comprovante de inscrição no CNPJ da RFB.

60 ANEXO  51.  Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DEC0N). 
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

07.516.871/0001-01    23.986.375,84                  -                    -      2.109.713,26    6.149.220,92  10.070.541,50    5.656.900,16                  -   

RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL

DIAL ASSESSORIA E CONSULT 
EMPRESARIAL LTDA
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45. No relatório de auditoria61 já  mencionado acima,  a  FINAUD – Auditores
Independentes destacou  que  a empresa DIAL foi constituída em 20/07/2005 e teve início  de
relacionamento com o Banco Paulista em 10/09/2013 nas atividades de Prestação de Serviços de
Assessoria e Consultoria Financeira e comercial na área de câmbio e comércio exterior por meio
do contrato de Prestação de Serviço; contudo, não foi aplicada a Política Conheça seu Parceiro
/Due Diligence conforme diretrizes da Circular n° 3461 de 24/07/2009 e consonância com Lei n°
9.613, de 3 de março de 1998. A Auditoria não identificou evidências de obtenção de histórico
dos serviços prestados pela referida empresa no segmento de câmbio, bem como informações
relativas  ao  relacionamento  desse  parceiro  com os  potenciais  clientes,  inclusive  aqueles  que
posteriormente realizaram operações de câmbio com o Grupo Paulista.

E) ZERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA.

46. A empresa ZERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA.,  foi beneficiária de
Rendimentos Tributáveis, procedentes e declarados pelo BANCO PAULISTA, no montante de R$
17.654.866,83 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e
seis reais e oitenta e três centavos). 

47. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a ZERA
PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA tenham totalizado, em 7 anos, mais de  R$ 17 milhões,  há
robustas evidências  de que tal  empresa não esteve,  nesse período, minimamente estruturada
para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não   apresentou  funcionários  
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

b)  O endereço cadastrado na Receita Federal  do Brasil  (Rua Coriolano,  315
Apto.  207 – Vila Romana/SP – CEP:  5047-000)  corresponde ao endereço residencial dos seus
sócios:  ERNESTO  JOSÉ  SANTOS  (CPF:  046.623.628-06),  RENATA  ROMEIRO  SANTOS   (CPF:
389.584.338-50) e RAPHAEL ROMEIRO SANTOS (CPF: 371.062.208-50);62

61 ANEXOS 53 e 54.  Relatório de Auditoria Interna realizada pela FINAUD AUDITORES INDEPENDENTES, em
atendimento a requisição do Banco Central do Brasil, relativamente às empresas QMK, FER & ROS, C&J, NUMBER
ONE, DIAL, E-FRAME, POLETTI.
62 Imagens extraídas do Google Street View. Pesquisa realizada no dia 20/02/19 (https://www.google.com.br/maps) e imagem
capturada em fevereiro de 2018.
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

07.735.518/0001-12    17.654.866,83    1.498.262,75    2.858.816,52    3.047.969,90    3.067.293,17    2.982.769,29    2.020.075,57    2.179.679,63 

RENDIMENTO 
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c) Em consultas ao nome e CNPJ da empresa nos portais Google e Registro.br,
não foi localizada página da internet da empresa;

48. O Banco Central do Brasil também apurou63, ainda, que n  enhum dos três  
contratos de prestação de serviços celebrados entre o Banco Paulista e a Zera prevê a prestação
de serviços de operador de câmbio na Mesa de Câmbio Turismo, o qual, segundo informação da
instituição, é o serviço efetivamente prestado pela Zera.

F) S.G. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. (CNPJ: 08.225.577/0001-03)

49.  A  empresa  S.G.  CONSULTORIA  FINANCEIRA  LTDA.,  foi  beneficiária  de
Rendimentos Tributáveis, procedentes e declarados pelo BANCO PAULISTA, no montante de R$
20.334.760,63 (vinte  milhões,  trezentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  sessenta  reais  e
sessenta e três centavos). 

50. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a S.G.
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA tenham totalizado, em 7 anos, mais de  R$ 20 milhões,  há
robustas evidências  de que tal  empresa não esteve,  nesse período, minimamente estruturada
para prestar tais serviços:

63 ANEXO  51.  Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DEC0N). 
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

08.225.577/0001-03    20.334.760,63    4.398.560,00    3.485.816,00    5.161.732,00    3.812.323,00    1.215.362,00      960.000,00    1.300.967,63 

RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL

S.G CONSULTORIA FINANCEIRA S.S 
LTDA
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a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não  apresentou  funcionários
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

b) O endereço cadastrado na Receita Federal do Brasil (Rua Laerte Assunção,
173  –  PINHEIROS/SP  –  CEP:  1444-040)  corresponde  ao  endereço  residencial  do  seu  sócio
administrador ARMANDO MIGUEL GALLO NETO (CPF: 128.207.668-03)64. 

c) Em consultas ao nome e CNPJ da empresa nos portais Google e Registro.br,
não foi localizada página da internet da empresa.

G) JEHKF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

51. A  empresa  JEHKF  CONSULTORIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  (CNPJ:
19.624.391/0001-43), foi beneficiária de Rendimentos Tributáveis, procedentes e declarados pelo
BANCO PAULISTA, no montante de R$ 14.340.686,34 (quatorze milhões, trezentos e quarenta
mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos). 

52. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a JEHKF
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.  tenham totalizado, em apenas 2 anos, mais de  R$ 14
milhões,  há robustas evidências de que tal empresa não esteve, nesse período, minimamente
estruturada para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não  apresentou  funcionários

64 Imagens extraídas do Google Street View. Pesquisa realizada no dia 20/02/19 (https://www.google.com.br/maps) e imagem
capturada em junho de 2017.
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19.624.391/0001-43    14.340.686,34                  -                    -                    -                    -                    -      1.314.285,72  13.026.400,62 

RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL

JEHKF CONSULTORIA E 
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cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

b) Em consultas ao nome e CNPJ da empresa nos portais Google e Registro.br,
não foi localizada página da internet da empresa.

H) SERCOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA. 

53. A empresa SERCOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA.
(CNPJ:  18.379.477/0001-95),  foi  beneficiária  de  Rendimentos  Tributáveis,  procedentes  e
declarados  pelo  BANCO  PAULISTA,  no  montante  de  R$  11.541.147,45 (onze  milhões,
quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

54. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a SERCOR
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA. tenham totalizado, em 4 anos, mais de R$
11 milhões, há robustas evidências de que tal empresa não esteve, nesse período, minimamente
estruturada para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não  apresentou  funcionários
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

b)  Possui  apenas uma página estática,    http://sercor.com.br  ,  para  página em  
branco para divulgação de endereço e telefone sem qualquer menção a serviços e clientes, o que
seria razoável de se esperar de uma empresa de consultoria. 

Além  disso,  o  endereço  publicado  na  página  diverge,  no  número  da  sala,
daquele informado à Receita Federal.

c) A empresa possui a propriedade de 14 (quatorze) veículos, sendo: 9 (nove)
caminhões, 1 (um) automóvel, 2 (dois) semirreboque e 1 (uma) moto65.

I)  CIMO  CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  FINANCEIRA  E  COMERCIO
EXTERIOR LTDA. 

55. A empresa CIMO CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E COMERCIO
EXTERIOR  LTDA.  (CNPJ:  11.044.686/0001-39),  foi  beneficiária  de  Rendimentos  Tributáveis,
procedentes  e  declarados  pelo  BANCO PAULISTA,  no  montante  de  R$ 5.884.545,64 (cinco
milhões,  oitocentos e oitenta e quatro mil,  quinhentos e quarenta e cinco reais  e sessenta e
quatro centavos). 

65 Relatório Infoseg – https://infoseg.sinesp.gov.br/
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18.379.477/0001-95    11.541.147,45                  -                    -                    -      1.891.355,00    3.274.167,00    1.566.660,00    4.808.965,45 

RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL

SERCOR CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA E
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56. Em que pese o fato de que os contratos entre o Banco Paulista e a CIMO
CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA tenham totalizado, em
7 anos,  mais de  R$ 5 milhões,  há robustas evidências de que tal empresa não esteve,  nesse
período, minimamente estruturada para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não  apresentou  funcionários
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

b) No endereço cadastrado na Receita Federal do Brasil (Rua Palácios, 160 –
Jardim Santo Agostinho/SP – CEP: 04368-115) não existe edificação construída;66 

c) Em consultas ao nome e CNPJ da empresa nos portais Google e Registro.br,
não foi localizada página da internet da empresa;

57. Além disso, digno de nota o fato de que  o atual sócio-administrador da
CIMO CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA, MARCOS CÉSAR
DE OLIVEIRA (CPF: 174.502.588-03.), foi sócio de    PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO  ,  
entre o período de 30/06/2006 a 29/02/2012, com participação de 1% na empresa PAULO CESAR
HAENEL PEREIRA BARRETO – AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS (CNPJ: 08.207.569/0001-
34).

J) COFICAM ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. 

58. A empresa COFICAM ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. (CNPJ:
02.743.339/0001-03), foi beneficiária de Rendimentos Tributáveis, procedentes e declarados pelo
BANCO  PAULISTA,  no  montante  de  R$  5.601.446,16 (cinco  milhões,  seiscentos  e  um  mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos). 

66 Imagens extraídas do Google Street View. Pesquisa realizada no dia 20/02/19 (https://www.google.com.br/maps) e imagem
capturada em setembro de 2016.
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11.044.686/0001-39      5.884.545,64    1.446.541,40      670.665,63      741.501,73    2.011.862,52      451.333,58      113.720,88      448.919,90 

RENDIMENTO 
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59. Em  que  pese  o  fato  de  que  os  contratos  entre  o  Banco  Paulista  e  a
COFICAM ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. tenham totalizado, em 7 anos, mais de R$
5 milhões, há robustas evidências de que tal empresa não esteve, nesse período, minimamente
estruturada para prestar tais serviços:

a)  Entre  os  anos  de  2010  a  2016  a  empresa  não  apresentou  funcionários
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

b) O endereço cadastrado na Receita Federal do Brasil (Rua Omar Daibert, 01
Quadra 604 – Parque Nova Terra II/SP – CEP: 9820-680) está localizado o Condomínio Residencial
Swiss Park;67 

c) Em consultas ao nome e CNPJ da empresa nos portais Google e Registro.br,
não foi localizada página da internet da empresa.

IV. ATUAÇÃO DE AGENTE E DIRETORES DO BANCO PAULISTA NO ESQUEMA
CRIMINOSO

IV.I O  papel  de  PAULO CESAR HAENEL  PEREIRA BARRETO no esquema de  lavagem de
dinheiro que envolveu o Banco Paulista

67 Imagens extraídas do Google Street View. Pesquisa realizada no dia 20/02/19 (https://www.google.com.br/maps) e imagem
capturada em setembro de 2016.
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CNPJ BENEFICIÁRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

02.743.339/0001-03 COFICAM ASS COM EXTERIOR SBC      5.601.446,16      102.481,00      100.976,00        76.750,00        35.000,00      471.177,80    2.167.242,93    2.647.818,43 

RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL

https://www.google.com.br/maps
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60. O Colaborador OLIVIO revelou 68 69 70 que seu contato no BANCO PAULISTA era
PAULO BARRETO; declarou ainda que o dinheiro em espécie destinado ao BANCO PAULISTA era
entregue para  PAULO BARRETO na própria sede do Banco (Av. Faria Lima, em São Paulo/SP) e
que,  eventualmente,  fazia  a  liquidação  dos  valores  devidos  ao  BANCO PAULISTA em contas
indicadas por PAULO BARRETO.

OLÍVIO  declarou  ainda  que,  dos  valores  entregues  ao  BANCO  PAULISTA
correspondentes a 90% do valor das notas pagas, 10% eram então retidos por PAULO  BARRETO,
o que lhe corresponde então uma remuneração da ordem de R$ 4,843 milhões, não sabendo
informar se este montante era repartido com demais  agentes do BANCO PAULISTA.

61. FERNANDO MIGLIACCIO, por sua vez, detalhou em seu depoimento perante a
Polícia Federal 71 que OLÍVIO RODRIGUES ofereceu-lhe os serviços do BANCO PAULISTA por volta
de  2010,  sendo  que  OLÍVIO  marcou  um  almoço  com  PAULO  BARRETO,  no  qual  também
compareceu o chefe de PAULO BARRETO (não recorda o nome). Nesse almoço, PAULO BARRETO
confirmou  ao  colaborador  que  o  BANCO  PAULISTA  poderia  prover  a  ele  os  reais
"esquentados" por meio de emissão de nota fiscal, já que havia o interesse do banco em dispor
de recursos em espécie. A partir de então, quando o colaborador desejava receber sua comissão
por meio do BANCO PAULISTA, ele avisava OLÍVIO e  encaminhava e-mail a PAULO BARRETO,
com cópia da nota, para que PAULO BARRETO providenciasse o pagamento (creditado na
conta da MIG Consultoria). O colaborador acredita, no entanto, que apagou os e-mails trocados
com PAULO BARRETO, e acredita que o e-mail utilizado por PAULO BARRETO era institucional. O
colaborador informa ainda que também realizou contatos telefônicos com PAULO BARRETO para
ajustar pagamentos. Por fim o colaborador declara ter movimentado aproximadamente R$8milhões
com a emissão de notas falsas junto ao BANCO PAULISTA.

62. Em comprovação do relato de FERNANDO MIGLIACCIO, o valor total recebido
pela MIG Consultoria do BANCO PAULISTA de fato foi R$7.998.045,27 (conforme tabela 2 anterior)
e, conforme extrato de consulta às informações telefônicas do colaborador, constata-se que, no
período de 30/08/2012 a 26/11/2014 por meio de 28 ligações, de fato manteve contato telefônico
com PAULO BARRETO 72. 

63. OLÍVIO RODRIGUES, no depoimento que prestou perante a Polícia Federal  73,
informou  que  PAULO  CESAR  BARRETO  inclusive  tinha  um  codinome  no  sistema  Drousys,
chamado  "Lance".

O  Sistema  Drousy,  como  tratado  no  primeiro  capítulo,  era  um  sistema  de
informática utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht para comunicação entre
os  envolvidos  nas  operações  de  pagamentos  ilícitos.  O  sistema  funcionava  com codinomes  e

68ANEXO 27. Termo de Colaboração – ANEXO 4 - OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR
69ANEXO 29. Termo de Declarações de 18 de agosto de 2017 (IPL 0919/2017-SR/DPF/PR) - OLIVIO RODRIGUES
70ANEXO 30. Termo de Autodeclaração de OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, de 5 de fevereiro de 2019. Informações
sobre JR GRACO e BANCO PAULISTA
71ANEXO  32.  Termo  de  Declarações  de  18  de  agosto  de  2017  (IPL  0919/2017-SR/DPF/PR)  -  FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA.
72 ANEXO 81.  Contatos telefônicos entre FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e PAULO CESAR HAENEL PEREIRA
BARRETO. Dados extraídos de Quebra de sigilo telefônico decretada nos autos 5008883-86.2016.404.7000
73ANEXO 29. Termo de Declarações de 18 de agosto de 2017 (IPL 0919/2017-SR/DPF/PR) - OLIVIO RODRIGUES
JÚNIOR.  
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senhas pessoais, com o objetivo de dificultar eventual investigação e inviabilizar a identificação dos
envolvidos.

64. A  Polícia  Federal,  no  âmbito  do  IPL  0919/2017-SR/DPF/PR  (5035373-
14.2017.4.04.7000),  produziu  relatório74 de  reanálise  de  materiais  eletrônicos  apreendidos  na
Operação Lava Jato,  com a finalidade de identificar  vínculos com os investigados e/ou com o
BANCO PAULISTA ou menções ao codinome "Lance".

65. Em material eletrônico apreendido relacionado a FERNANDO MIGLIACCIO, a
Polícia Federal encontrou números de telefones de PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO

66. Em materiais eletrônicos apreendidos relacionados a OLÍVIO RODRIGUES, foram
encontrados  e-mails  de  caráter  particular  trocados  entre  OLIVIO  RODRIGUES
<olivio@jrgraco.com.br>  e PAULO CESAR BARRETO <pcesar@bancopaulista.com.br> (item 3.1.1.
do relatório)75. 

67. Também em mídia relacionada a OLÍVIO RODRIGUES, foram encontrados três
contatos criados no mesmo dia 14/02/2014: “JUCA”; “VINICIUS” e “PAULINHO – Banco Paulista”,
provavelmente relacionados ao doleiro “JUCA”, ao executivo do MEINL BANK VINICIUS BORIN e a
PAULO BARRETO.

74ANEXO  60.  Polícia  Federal.  Informação  N°  179/2017  –  DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR.  Processo  5035373-
14.2017.4.04.7000/PR (IPL 0919/2017-4-SR/PF/PR), Evento 6, OUT2
75ANEXO  60.  Polícia  Federal.  Informação  N°  179/2017  –  DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR.  Processo  5035373-
14.2017.4.04.7000/PR (IPL 0919/2017-4-SR/PF/PR), Evento 6, OUT2
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Figura 1: Trecho de: Informação N° 179/2017 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR Pág 95 de 95. Processo
5035373-14.2017.4.04.7000/PR (IPL 0919/2017-4-SR/PF/PR), Evento 6, OUT2, Página 95

mailto:pcesar@bancopaulista.com.br
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68. Em  material  apreendido  na  GRACO,  empresa  de  OLÍVIO  RODRIGUES,  foi
encontrado um contrato ideologicamente falso assinado em 05/02/2007 por BANCO PAULISTA
S.A. (contratante) e JR GRACO Assessoria e Consultoria financeira Ltda (contratada), tendo como
objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira e jurídica em operações de
comércio exterior e operações cambiais.

Nesse documento, consta assinatura de PAULO BARRETO no campo “Testemunha
2”.
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Figura 2: Trecho de: Informação N° 179/2017 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR Pág 32 de 95. Processo 5035373-
14.2017.4.04.7000/PR (IPL 0919/2017-4-SR/PF/PR), Evento 6, OUT2, Página 32
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69. Cumpre  registrar  que,  no  âmbito  da  Fiscalização  empreendida  pelo  Banco
Central, o BANCO PAULISTA apresentou à autarquia cópia de contratos de prestação de serviços
entre os quais o citado contrato assinado em 05/02/2007 tendo como contratada a JR GRACO. 
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Figura 3: Trecho de: Informação N° 179/2017 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR Pág 61 de 95. Processo 5035373-
14.2017.4.04.7000/PR (IPL 0919/2017-4-SR/PF/PR), Evento 6, OUT2, Página 61 
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Todavia, a versão do documento que o Banco Paulista apresentou ao Banco Central
76 77 não traz a assinatura de PAULO BARRETO.

70. A Polícia Federal, também no material de OLÍVIO RODRIGUES, encontrou um e-
mail  datado  de  15/09/2011,  enviado  de  “Lance”  <correiomsn123@hotmail.com>  para

76ANEXO 56. Grupo Paulista. Memorando 0078/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil. 
77ANEXO 37.  Contrato - JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
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Figura 4: Trecho de: Documento 14 do PE 114109 (BCB/DECON-20T7/748T2). Processo 5035373-
14.2017.4.04.7000/PR, Evento 5, OUT5, Página 9 

mailto:correiomsn123@hotmail.com
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<jr.jrodrigues@hotmail.com>.  Esse  e-mail  contém  instrução  (fornecimento  de  dados)  para
transferência bancária em favor de conta em nome de TAUREAU Investments Holdings Ltd.

71. A  respeito  da  offshore  TAUREAU,  observa-se  em  relatório  produzido  pela
Receita Federal78 em face do afastamento de sigilo fiscal determinado nos autos Processo 5035586-
20.2017.4.04.7000/PR,  que  PAULO  CESAR  HAENER  BARRETO,  mediante  adesão  ao  Regime
Especial  de  Regularização  Cambial  e  Tributária  (RERCT/2016),  promoveu  repatriação  de  ativos
mantidos no exterior no montante equivalente a R$ 12.945.361,20.

PAULO BARRETO apresentou como justificativa para repatriação desses ativos a
integralização de recursos oriundos de “atividade de prestação de serviços” em duas empresas
constituídas  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas,  a  TAUREAU  Investments  Holdings  e  a  BANTENG
International Ltd., além de um depósito em conta-corrente “para futuro aumento de capital” da
empresa HARPIA Finance Consulting.

78ANEXO 58. Receita Federal do Brasil. Informação de Pesquisa e Investigação – IPEI  PR20180022 de 04 de abril
de 2018 – RFB/Copei/Espei na 9a Região Fiscal)
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Figura 5: Trecho de: Informação N° 179/2017 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR Pág 34 de 95. Processo 5035373-
14.2017.4.04.7000/PR (IPL 0919/2017-4-SR/PF/PR), Evento 6, OUT2, Página 34
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72. O e-mail proveniente do usuário “LANCE” contendo instruções de pagamento à
offshore  TAUREAU,  e  a  informação  fiscal  dando  conta  de  que  PAULO  BARRETO promoveu
repatriação de ativos justificando ser beneficiário da empresa TAUREAU, corroboram, portanto, o
depoimento de OLÍVIO no sentido de que o codinome “LANCE” no sistema Drousys está associado
a  PAULO BARRETO e apontam aquela conta offshore como uma das formas de pagamento a
PAULO BARRETO.

73. O Ministério Público Federal  acessou cópia do banco de dados do Sistema
Drousys (cópia fornecida pelo Grupo Odebrecht no bojo do acordo de leniência) para pesquisas
contendo as expressões "Lance" e "Taureau"79. Foram obtidos os seguintes resultados:

i)  comunicação  de  17/07/2013  de  “GIGINHO”  (Marcelo  Rodrigues)  indicando  a
realização  de depósito  de  R$15.000,00  para  “LANCE”,  em conta  sob titularidade de  Fernanda
Pereira Barreto (Banco Itau/ag. 6549/cc. 02501-0);

ii) comunicação de 16/03/2015 entre “YIGO” e “GIGINHO”,  com o seguinte teor: “O
Lance pediu R$ 20.000 pra deposito já foi feito so lanca na sua planilha pra quando ele bater esta
correto”;

iii) ordem de pagamento, em 15/09/2009, de “WHITE” para o Banco  ABI Financial e
para os codinomes ‘FEELING” (VINÍCIUS BORIN) e  “SAM” (MARCO BILINSKI) solicitando crédito de
USD 131.162,00 em favor da TAUREAU;

iv)  Extrato  da  conta  Innovation  (nº  1000123017),  no  Banco  Millennium  BCP,
registrando a transferência, em 30/09/2011, de USD 27.000,00 em favor da TAUREAU;

v)  planilha  de  controle  de  pagamentos  realizados  consignando  as  seguintes
transferências  em  favor  da  TAUREAU:  USD235.725,00  (em  11/06/2008),  USD155.980,00
(03/12/2008) e USD137.210,00 (em 11/08/2009).

74. Em relação a FERNANDA PEREIRA BARRETO (item “i” acima), em informação
complementar  a  este  Ministério  Público,  OLÍVIO  confirmou  tratar-se  da  esposa  de  PAULO
BARRETO. Conforme restou descrito pelo colaborador, esporadicamente a liquidação dos valores
devidos ao BANCO PAULISTA deu-se por meio de depósitos em contas indicadas por  PAULO
BARRETO,  das  quais  inclui-se  a  de  sua  esposa  bem  como  as  de  fornecedores  e  diversos
relacionados  a  reforma  que  o  casal  conduzia  em sua  residência.  Com base  nesta  informação
adicional  foi  possível  identificar  na  planilha  de  controle  de  OLÍVIO,  os  pagamentos  abaixo
relacionados, totalizando R$203.330,00.

79 ANEXO 59. ASSPA-PR-PR - Relatorio Informacao 43-2019
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Tabela 3 – Pagamentos à esposa e fornecedores para reforma residencial 
Data Anotação Olívio Valor

09.05.2012 liquidado 09.05.2012 deposito em uma conta que o paulo 
pediu

29.630,00

04.07.2012 deposito solicitado dia 04.07.2012 marmoraria oliveira ltda. 15.000,00

18.07.2012 deposito dia 18.07.2012 blanche comercio de moveis 7.700,00

18.07.2012 deposito dia 18.07.2012 teo vilela comercio de moveis 32.000,00

13/08/2012 deposito 13.08.2012 esposa 20.000,00

25.09.2012 deposito 25.09.2012 cast instalacoes 19.000,00

29/10/2012 deposito dia 29.10 fernanda barreto 20.000,00

13/06/2013 DEPOSITO F 13.06.2013 15.000,00

19/07/2013 deposito Fer 19.07.2013 15.000,00

20/01/2014 deposito fer 20.01.2014 10.000,00

jun/2014 deposito fe 20.000,00

Total 203.330,00

75. Em face do exposto, a participação de PAULO BARRETO no procedimento de
lavagem de recursos pelo BANCO PAULISTA em favor dos colaboradores resta comprovada por
diversas  provas,  merecendo  destaque:  i)  no  relacionamento  que  mantinha  com  OLÍVIO  e
FERNANDO MIGLIACCIO, na sua participação formal na contratação da empresa JR GRACO, e na
comprovação de que, para tanto, recebeu de OLÍVIO ao menos USD 687.077,00 em sua offshore
Taureau (itens iii-v acima) e R$203.330,00 em contas por ele indicadas, dentre as quais a de sua
esposa.

Informações Adicionais:

76. A Receita Federal,  em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS), verificou que PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO manteve vínculos empregatícios
formais  com  a  empresa  SOCOPA  -  Sociedade  Corretora  Paulista  S.A.  (subsidiária  do  BANCO
PAULISTA), no período de 16/09/1998 a 31/01/2003, e com o BANCO PAULISTA S.A., no período de
03/02/2003 a 02/10/2006.

77. PAULO  BARRETO,  a  partir  de  agosto  de  2006,  passa  atuar  como  Agente
Autônomo de Investimento por meio de firma individual (CNPJ 08.207.569/0001-34), de acordo
com dados cadastrais disponíveis nos portais da CVM80 e da ANCORD81.

Nos  registros  da  ANCORD,  PAULO  BARRETO  consta  como  ainda  vinculado  à
SOCOPA – Corretora Paulista S.A.

80ANEXO 62. CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Dados Cadastrais de Agentes Autônomos. PAULO CESAR
HAENEL PEREIRA BARRETO - Agente Autonomo de Investimento
81ANEXO 61.  ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários,
Câmbio e Mercadorias. Consulta PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO - Agente Autônomo de Investimento..
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78. Na base de dados da Receita Federal  82,  PAULO BARRETO consta no quadro
societário  da  seguinte  empresa:  MARLIN  CONSULTORIA  FINANCEIRA  LTDA  -  ME  /  CNPJ:
18431120000109.  Situação:  ATIVA  em  05/07/2013.  SOCIO  ADMINISTRADOR  com  50.00%  de
participação na pessoa jurídica.

IV.II Atuação de Diretores BANCO PAULISTA: TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM e GERSON
LUIZ MENDES DE BRITO

79. No  curso  das  investigações  foram  obtidas  provas  da  participação  dos
Diretores  do  BANCO  PAULISTA  TARCÍSIO  RODRIGUES  JOAQUIM (doravante  denominado
somente  TARCÍSIO JOAQUIM)  e  GERSON LUIZ MENDES DE BRITO (doravante denominado
somente  GERSON  BRITO)  no  esquema  de  pagamento  as  empresas  de  fachada  dos
colaboradores em contrapartida ao recebimento de dinheiro em espécie.

80. Indagado pela autoridade policial sobre com quais pessoas tinha contato no
BANCO PAULISTA a fim de operacionalizar os pagamentos de notas fiscais ideologicamente
falsas, o colaborador OLÍVIO respondeu 83 que tratava com PAULO BARRETO, e acrescentou que
uma pessoa de nome  TARCÍSIO JOAQUIM,  diretor de câmbio do  BANCO PAULISTA, estava
também envolvido na operação, uma vez que cabia a ele autorizar os pagamentos.

81. O Ministério Público Federal solicitou a OLÍVIO RODRIGUES esclarecimentos
acerca  de  um  encontro  mencionado  no  depoimento  que  FERNANDO  MIGLIACCIO  prestou
perante a Polícia Federal. Nesse depoimento 84, o Colaborador FERNANDO MIGLIACCIO narra ter
participado de um almoço, por volta do ano de 2010, juntamente com o colaborador OLIVIO
RODRIGUES, PAULO CESAR BARRETO (contato do Banco Paulista) e mais uma quarta pessoa, que
o  colaborador  Identificou  como  "Chefe  de  Paulo  Cesar".  FERNANDO  MIGLIACCIO  não  se
recordou do nome do Chefe de Paulo Barreto. Nesse almoço, PAULO BARRETO teria confirmado
a FERNANDO MIGLIACCIO que o Banco Paulista poderia prover a ele os Reais “esquentados”, por
meio de emissão de Nota Fiscal, já que havia o interesse em dispor de recursos em espécie.

OLÍVIO respondeu 85 que não se recorda da data, mas afirmou que o almoço foi no
Vento Aragano, por volta de 13:00 h (possivelmente se refere à Churrascaria Vento Haragano, em
São Paulo).  O  almoço,  esclarece,  foi  um pedido do próprio  FERNANDO MIGLIACCIO para ele
conhecer as pessoas que iriam emitir as notas fiscais. OLÍVIO  declarou que a  pessoa que estava no
almoço, salvo engano, era o TARCISO, além de PAULO BARRETO. Embora não tenha certeza se a
quarta pessoa que participou do almoço era de fato o diretor TARCÍSIO JOAQUIM, o colaborador
afirma que a pessoa que FERNANDO MIGLIACCIO identificou como “Chefe de Paulo Barreto” seria
o TARCÍSIO.

82ANEXO 63. MPF-PR. Assessoria de Pesquisa e Análise. Relatório de Pesquisa Automático Nº 314/2019. Pesquisa
sobre  PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO 
83ANEXO 29. Termo de Declarações de 18 de agosto de 2017 (IPL 0919/2017-SR/DPF/PR) - OLIVIO RODRIGUES
84ANEXO  32.  Termo  de  Declarações  de  18  de  agosto  de  2017  (IPL  0919/2017-SR/DPF/PR)  -  FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA. 
85ANEXO 30. Termo de Autodeclaração de OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, de 5 de fevereiro de 2019. Informações
sobre JR GRACO e BANCO PAULISTA
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82. Conforme já abordado no capítulo segundo, o Banco Central do Brasil 86 87 88

apurou que o  BANCO PAULISTA,  no período de 2009 a 2015, efetuou 401 pagamentos, que
totalizam  R$  48.439.315,11,  em  favor  das  empresas  BBF,  JR  GRACO,  VVB,  LAFRANO,  MIG,
CRYSTAL e BILINSKI  e,  em resposta a requisições de informação daquela  autarquia  89 90 91,  o
BANCO PAULISTA afirmou que as aprovações para os pagamentos em questão eram concedidas
pela  Diretoria  de  Câmbio,  no  caso  TARCÍSIO  JOAQUIM,  mediante  apresentação  pela  mesa
operacional, na qual  PAULO BARRETO atuava, dos demonstrativos contendo os montantes em
Reais importados do período relacionado a tais solicitações de pagamentos.

83. TARCÍSIO  JOAQUIM e  GERSON  BRITO assinaram  todos  os  contratos
reconhecidamente  fictícios  celebrados  entre  o  BANCO  PAULISTA  e  as  sete  empresas  de
“fachada”  (MIG Consultoria,  JR  Graco,  Crystal  Research,  VVB Assessoria,  LAFRANO Assessoria,
BILINSKI Assessoria e BBF Assessoria)  92 93 94 95 96 97 98.

Os  contratos  foram  assinados  nas  seguintes  datas:  05/02/2007  (JR  GRACO);
30/09/2008  (CRYSTAL);   02/09/2009  (MIG);  01/10/2010  (BBF);  01/11/2010  (VVB);30/06/2011
(BILINSKI); 01/12/2011 (LAFRANO). Do primeiro ao último contrato, observa-se, decorreram mais
de  4  anos,  e  foram assinados  sempre  pelos  mesmos  dois  diretores,  TARCÍSIO JOAQUIM e
GERSON BRITO.

Os contratos assinados de forma continuada pelos diretores TARCÍSIO JOAQUIM
e  GERSON  BRITO,  bem  como  respectivos  pagamentos,  estão  envoltos  em  diversas
irregularidades. 

Há,  assim,  elementos  a  corroborar  a  afirmação  dos  colaboradores  sobre  a
participação de TARCÍSIO JOAQUIM nos fatos criminosos, além indícios também de participação
de outro diretor do BANCO PAULISTA, GERSON BRITO.

84. Como já exposto anteriormente, o Banco Central do Brasil 99 100 101, bem como
auditoria interna realizada pela Finaud Auditores Independentes  102,  constataram uma  série de
irregularidades na contratação e pagamentos em benefício das sete empresas em questão, o que

86ANEXO 49. Banco Central do Brasil. Ofício 18427/2017-BCB/DECON - PE 114109
87ANEXO 50. Banco Central do Brasil. Procuradoria-Geral. Nota Jurídica 2915/2017-BCB/PGBC - PE 114109
88ANEXO  51. Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DECON)
89ANEXO 55. Grupo Paulista. Memorando 0070/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil
90ANEXO 56. Grupo Paulista. Memorando 0078/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil
91ANEXO 57. Grupo Paulista. Memorando 0135/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil
92ANEXO 34.  Contrato - BBF ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
93ANEXO 35.  Contrato - BILINSKI ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 
94ANEXO 36. Contrato - CRYSTAL RESEARCH SERVICES PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA
95ANEXO 37.  Contrato - JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
96ANEXO 38. Contrato - LAFRANO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
97ANEXO 39.  Contrato - MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA I.TDA.
98ANEXO 40.  Contrato - VVB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
99ANEXO 49. Banco Central do Brasil. Ofício 18427/2017-BCB/DECON - PE 114109
100ANEXO 50. Banco Central do Brasil. Procuradoria-Geral. Nota Jurídica 2915/2017-BCB/PGBC - PE 114109
101ANEXO  51. Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DECON)
102ANEXO 52. Grupo Paulista.  Memorando 0138/2017.  Relatório  de Auditoria  Interna  realizada pela  Finaud
Auditores Independentes, em atendimento a requisição do Banco Central do Brasil, relativamente às empresas JR
GRACO, MIG, CRYSTAL, VVB, BILINSKI, LAFRANO e BBF. 
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levou o Banco Central do Brasil a comunicar ao Ministério Público Federal em face dos indícios de
crimes Lavagem de Dinheiro e de Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira.

85. No trabalho de inspeção daquela autarquia, o BANCO PAULISTA foi instado a
prestar  esclarecimentos  sobre  os  contratos  fictícios  em  questão.  A  resposta  da  instituição
financeira  103 104 105 levanta ainda mais  suspeitas  sobre seus signatários,  TARCÍSIO JOAQUIM e
GERSON BRITO. 

O BANCO  PAULISTA alegou  que  os  pagamentos  às  empresas  mencionadas
referem-se a remunerações pela apresentação e estruturação do produto “Importação de Moeda
Nacional”,  além  de  comissões  sobre  valores  importados  (“success  fee”).  Segundo  o  Banco
Paulista, a JR GRACO (empresa de OLÍVIO RODRIGUES) apresentou o projeto no início de 2007.
Afirmou  ainda  que  as  aprovações  para  quitação  dos  comissionamentos  das  variáveis  eram
concedidas  pela  Diretoria  de  Câmbio,  mediante  apresentação  pela  mesa  operacional  dos
demonstrativos  contendo  os  montantes  em Reais  importados  do  período  relacionado  a  tais
solicitações de pagamentos. 

86. O  colaborador  OLÍVIO  RODRIGUES  esclareceu,  contudo,  que  “nunca
apresentou nenhum projeto para o Banco Paulista com nome ‘importação de moeda nacional’. E se
existiu  algum contrato  neste  sentido  era  falso.  Não  examinou  nada  e  não  executou  nenhum
projeto.” (Item “A” do Termo de Autodeclaração 106)

87. A narrativa apresentada pelo  BANCO PAULISTA, nas pessoas de  TARCÍSIO
JOAQUIM e GERSON BRITO, que busca atribuir aparente legalidade aos pagamentos realizados
às empresas de fachada citadas,  diverge das informações prestadas pelo colaborador OLÍVIO
RODRIGUES 107.

OLÍVIO RODRIGUES foi categórico em afirmar que tal projeto de estruturação do
produto  “Importação  de  Moeda  Nacional”    nunca  existiu    e  os  pagamentos  com  base  em  
contratos fictícios, por serviços nunca prestados, resumiram-se a uma das formas adotadas para
lavagem das receitas que auferiram no âmbito das atividades do setor de operações estruturadas
da ODEBRECHT.

88. Neste sentido, em análise das informações e documentos, a área técnica do
Banco Central observou, entre outras, as seguintes irregularidades 108:

I. Não  foi  apresentada  documentação  que  evidencie  que  a  JR  GRACO
apresentou o projeto "Importação de Moeda Nacional";

103ANEXO 55. Grupo Paulista. Memorando 0070/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil
104ANEXO 56. Grupo Paulista. Memorando 0078/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil
105ANEXO 57. Grupo Paulista. Memorando 0135/2017. Respostas a requisição do Banco Central do Brasil
106ANEXO 19. Termo de Autodeclaração de OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, de 5 de fevereiro de 2019. Informações
sobre JR GRACO e BANCO PAULISTA
107ANEXO 30. Termo de Autodeclaração de OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, de 5 de fevereiro de 2019. Informações
sobre JR GRACO e BANCO PAULISTA
108ANEXO  51. Banco  Central  do  Brasil.  Relato  Sucinto  das  Ocorrências.  Documento  47  do  PE  114109
(D0CUMENTO INTERNO 106706/2017-BCB/DECON)

39/52



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA LAVA JATO

II. Não  foi  apresentada  documentação  referente  ao  estudo  de  viabilidade  e
aprovação do produto "Importação de Moeda Nacional" pelas instâncias com
alçada para tanto;

III. Não foram apresentadas memórias  de cálculo de cada pagamento feito às
empresas JR GRACO, MIG, CRYSTAL, VVB, BILINSKI e LAFRANO;

IV. Segundo o Banco Paulista, OLÍVIO teria informado que as outras 6 empresas
(MIG,  CRYSTAL,  VVB,  BBF,  LAFRANO e  BILINSKI)  estavam juntas  com a  JR
GRACO no projeto em questão; entretanto, não houve contato direto entre o
Banco Paulista e essas 6 empresas;

V. Não houve formalização documental da solicitação de OLÍVIO para que o valor
pago à JR GRACO, a título de "success fee", fosse dividido com a empresas
CRYSTAL, MIG, LAFRANO, VVB, BILINSKI e BBF, as quais, segundo a instituição,
seriam  colaboradoras  da  JR  GRACO  no  projeto  "Importação  de  Moeda
Nacional". A ausência de formalização impede que se verifique, inclusive pela
auditoria interna e pela área de controles da instituição, a regularidade dos
pagamentos efetuados ao prestador do serviço;

VI. Não  foram  encontradas  evidências,  na  documentação  e  nas  informações
recebidas do Banco Paulista, de que tais empresas tenham colaborado com a
JR GRACO no referido projeto;

VII. Apesar da alegação de que o projeto "Importação de Moeda Nacional"  foi
desenvolvido em reuniões com OLÍVIO, a instituição reconhece que não foram
lavradas  atas  formais.  O  fato  de  o  produto  da  prestação  de  serviços  ser
transmitido verbalmente torna o objeto do contrato de difícil verificação. Essa
informalidade na apresentação do produto  da consultoria,  responsável  por
gerar um fluxo de receitas muito expressivo (na ordem de dezenas de milhões
de reais), dificulta a avaliação da consistência e da veracidade das justificativas
apresentadas para os pagamentos realizados;

VIII. O objeto dos contratos de prestação de serviços entre o BANCO PAULISTA e
as referidas empresas é genérico, isto é, não especifica que as empresas foram
contratadas para prestar serviços na apresentação e estruturação do projeto
"Importação de Moeda Nacional".  Essa característica dos contratados não é
compatível com pagamentos da ordem de milhões de reais, além de dificultar
a identificação e verificação do serviço prestado, tanto para a supervisão do
Banco Central, como para a auditoria interna e para a área de controles da
própria instituição.

89. Além dos trabalhos de supervisão do Banco Central,  foi realizada auditoria
interna  no  Banco  Paulista,  sob  execução  da  Finaud  Auditores  Independentes,  a  partir  de
requisição da autarquia, com o objetivo de avaliar as políticas, procedimentos e controles internos
de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) da instituição a
respeito dos pagamentos às empresas MIG, JR GRACO, CRYSTAL, VVB, BILINSK, LAFRANO E BBF. 

A auditoria interna concluiu pela existência de deficiências estruturais e falta de
efetividade de controles da instituição. Foram apontadas, entre outras as seguintes evidências:

I. Não foi apresentada, pela instituição, a relação das operações de câmbio que
teriam  sido  a  razão  para  os  pagamentos  de  comissões,  listando
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separadamente quais negócios foram indicados por qual prestador de serviço,
o  que  prejudica  a  análise  sobre  a  racionalidade  dos  serviços  prestados,  a
adequação  da  remuneração  e  a  conformidade  das  memórias  de  cálculo
apresentadas;

II. Ausência  de diligência  na aplicação da política  "Conheça seu Fornecedor /
Parceiro de Negócio", inclusive com concentração de indicação de negócios
por empresas ligadas. O Banco Paulista não confeccionou Fichas Cadastrais
das mencionadas empresas prestadoras de serviços, bem como não coletou
documentos  e  informações  suficientes  para  conhecer  esses  prestadores  de
serviços à época do início do relacionamento;

III. Falhas na formalização de contratos de prestação de serviços e ausência de
revisão desses contratos por parte do departamento jurídico;

IV. Ausência de critérios uniformes para cálculos de comissionamento e rateio da
remuneração  aos  parceiros  de  negócios,  nos  contratos  de  prestação  de
serviços e nos registros internos da instituição; 

V. Não  apresentação  de  relatórios  de  prestação  de  contas  por  parte  dos
contratados com aprovação do Grupo Paulista;

VI. Apresentação de memórias de cálculos sem a adequada conciliação;
VII. Inadequada  segregação  de  funções  entre  atividades  de  negócios  e  de

controle;
VIII. Emissão  de  notas  fiscais  de  prestação  de  serviços  com  ordem  numérica

sequencial.

90. Por fim, registre-se que  TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM e  GERSON LUIZ
MENDES DE BRITO também participaram ativamente da contratação das empresas elencadas na
tabela  abaixo.  Foram eles  os  responsáveis  pelas  assinaturas,  em nome do Banco Paulista,  dos
contratos que resultaram em pagamentos de mais de R$ 128 milhões para tais empresas, as quais,
conforme  mencionado  no  capítulo  III.II,  não  possuiam estrutura  minimamente  adequada  para
prestar serviços dessa monta.:

Tabela 4 – Signatários dos contratos com outras empresas:   

Empresa Contratada
Signatários

Tarcísio R.
Joaquim

Gerson L. M.
de Brito

QMK MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA. X

FER & ROS CONSULTORIA FIN. E APOIO ADM. LTDA. X X

DIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. X X

ZERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA. X X

Informações Adicionais:
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91. De acordo com Relatório de Pesquisa 109,  TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM,
na base de dados da Receita Federal, consta como: DIRETOR no BANCO PAULISTA S.A.; DIRETOR
na SOCOPA-Sociedade Corretora Paulista S/A; DIRETOR na Associação Brasileira das Empresas
Prestadoras de Servicos de Microtransferência de Dinheiro; e SÓCIO (50%)  na OK PAGO Soluções
de Pagamento Ltda.

Sobre GERSON  LUIZ  MENDES  DE  BRITO 110,  na  base  de  dados  da  Receita
Federal,  consta  como:  DIRETOR  no  BANCO  PAULISTA  S.A.;  DIRETOR  na  SOCOPA-Sociedade
Corretora Paulista S/A; DIRETOR na  SOCOPA On Line S/A; ADMINISTRADOR na RIVIERA Gestora
de Recursos Ltda; DIRETOR na PAULISTA Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros; e
ADMINISTRADOR na PAULISTA - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.

92. Segundo dados disponíveis no portal do Banco Paulista (estrutura funcional
do  banco)  111,  TARCÍSIO  JOAQUIM  atualmente é  titular  da  DIRETORIA  DE  OPERAÇÕES
INTERNACIONAIS,  à  qual  estão vinculados os departamentos:  Câmbio Turismo e Banknotes;
Mesa Comercial de Câmbio; Mesa Operacional de Câmbio e Reserva Metais.  GERSON BRITO
atualmente é titular da  DIRETORIA GERAL DE CONTROLADORIA,  à qual estão vinculados os
departamentos:  Compliance; Controladoria; Ouvidoria; Processamento e Liquidação; e Recursos
Humanos.

V - PEDIDOS

V.1. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO

93. As provas anteriormente expostas constituem base jurídica suficiente para a
realização de buscas nos endereços residenciais  e  profissionais  dos envolvidos,  a fim de que
sejam  apreendidos:  documentos  e  objetos  necessários  à  comprovação  dos  delitos  por  eles
praticados; numerários obtidos por meios criminosos e outros elementos de convicção para a
completa identificação de todos os coautores e partícipes dos delitos. 

94.  Com  efeito,  sobretudo  diante  da  natureza  dos  crimes  praticados  pelos
indivíduos ora representados, trata-se de medida de fundamental importância para corroborar os
elementos de prova já angariados no curso das investigações. 

Nessa toada, requer o Ministério Público Federal, nos termos do artigo 240, §1º,
alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de mandados de busca e
apreensão  criminal com a  finalidade  de  apreender  quaisquer  documentos,  mídias  e  outras
provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude em licitações,
contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental
e organização criminosa, notadamente, mas não limitado, a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de

109ANEXO  64. MPF-PR.  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático  Nº  315/2019.
Pesquisa sobre  TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM 
110ANEXO  65.  MPF-PR.  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise.  Relatório  de  Pesquisa  Automático  Nº  316/2019.
Pesquisa sobre  GERSON LUIZ MENDES DE BRITO 
111ANEXO 66. Estrutura Funcional Banco Paulista
<https://www.bancopaulista.com.br/Imagens/Estrutura_Funcional_Banco_Paulista_Completa_Web-01.jpg>

42/52



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA LAVA JATO

pagamento  e  quaisquer  outros  documentos  relacionados  aos  ilícitos  narrados
nesta manifestação, notadamente aqueles que digam respeito à manutenção e
movimentação de contas bancárias no Brasil e no exterior, em nome próprio ou
de terceiros;
b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie,
arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas dos
investigados  ou  de  suas  empresas,  quando  houver  suspeita  que  contenham
material probatório relevante, como o acima especificado;
c)  arquivos  eletrônicos  pertencentes  aos  sistemas  e  endereços  eletrônicos
utilizados  pelos  representados  PAULO  CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO,
TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM e  GERSON LUIZ MENDES DE BRITO,  além
dos  registros  das  câmeras  de  segurança  dos  locais  em  que  se  cumpram  as
medidas;
d)  valores  em espécie  em  moeda  estrangeira  ou  em  reais  de  valor  igual  ou
superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja apresentada prova
documental cabal de sua origem lícita; e
e) bens de luxo e/ou de alto valor,  tais como joias, pedras e metais preciosos,
obras de arte (quadros, esculturas, etc.), e desde que não seja apresentada prova
documental cabal de sua origem lícita.

95.  Especificamente,  requer  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  a expedição de
mandados de buscas e apreensão individuais para cada um dos locais a seguir relacionados
– a fim de que o conhecimento do conteúdo do mandado no momento da busca em um local
não  frustre  o  sucesso  do  cumprimento  em outros  endereços  que  porventura  venham a  ser
cumpridos posteriormente –, a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais
vigentes,  no  momento  mais  oportuno  a  ser  considerado  do  ponto  de  vista  da  captura  de
eventuais procurados e da colheita de provas:

I – Nos endereços residenciais e profissionais de   112  :  

Nome Endereço

1
PAULO  CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO,
CPF 286.969.778-31

AVENIDA DAS MAGNOLIAS, 195, CASA,
CIDADE JARDIM, SAO PAULO,  SP CEP:
05674000

RUA  RESEDA,  número  245,  CIDADE
JARDIM, SAO PAULO-SP, CEP: 05675010

2 TARCÍSIO  RODRIGUES  JOAQUIM,   CPF RUA JERONIMO DA VEIGA,  248,  APTO

112ANEXOS 63 a 65. MPF-PR. Assessoria de Pesquisa e Análise. Relatórios de Pesquisa Automático sobre PAULO
CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO;  TARCISIO  RODRIGUES  JOAQUIM;  e  GERSON  LUIZ  MENDES  DE  BRITO.
Endereços (Bases RFB e TSE).

43/52



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA LAVA JATO

086.062.468-40

808, JD EUROPA, SAO PAULO, SP
CEP: 04536001

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
1355,  ANDARES  2,  3  e  5  ,  JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO,  SP,  CEP:
01452002

RUA IGUATEMI, número 151, CONJ: 92;
ITAIM  BIBI,  SAO  PAULO-SP,  CEP:
01451011

3
GERSON  LUIZ  MENDES  DE  BRITO,   CPF
037.453.768-20

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
1355,  ANDARES  1,  2  e  3  ,  JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO,  SP,  CEP:
01452002

RUA HUNGRIA,  número 514,  CONJ  81
ANDAR  8,  JARDIM  EUROPA,  SAO
PAULO-SP, CEP: 01455000

BASILIO  DA  CUNHA  507  VILA
DEODORO 507 - AP 131 BLOCO 01. CEP
01544001 - SP

II –   N  as sedes das empresas   113  :  

Nome Endereço

1
BANCO PAULISTA S.A. /
CNPJ: 61820817000109

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
número 1355, 2 ANDAR, JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO-SP,  CEP:
01452002

2
SOCOPA-SOCIEDADE  CORRETORA  PAULISTA
S/A / CNPJ: 62285390000140

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
número 1355, 3 ANDAR JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO-SP,  CEP:
01452002

3 SOCOPA ON LINE S/A / CNPJ: 04018402000174 

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
número 1355, 3 ANDAR JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO-SP,  CEP:
01451903

4 MARLIN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME RUA  RESEDA,  número  245,  CIDADE

113ANEXOS 63 a 65. MPF-PR. Assessoria de Pesquisa e Análise. Relatórios de Pesquisa Automático sobre PAULO
CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO;  TARCISIO  RODRIGUES  JOAQUIM;  e  GERSON  LUIZ  MENDES  DE  BRITO.
Rastreamento Societário.
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/ CNPJ: 18431120000109 JARDIM, SAO PAULO-SP, CEP: 05675010

5

ASSOCIACAO  BRASILEIRA  DAS  EMPRESAS
PRESTADORAS  DE  SERVICOS  DE
MICROTRANSFERENCIA  DE  DINHEIRO /  CNPJ:
08696277000102

RUA IGUATEMI, número 151, CONJ: 92;
ITAIM BIBI, SAO PAULO-SP, CEP:
01451011

6
OK PAGO SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA /
CNPJ: 25251112000146

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
número  1355,  ANDAR  5  JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO-SP,  CEP:
01452002

7
RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA / CNPJ:
07611259000118

RUA  DOS  PINHEIROS,  número  870,  4
ANDAR PINHEIROS, SAO PAULO-SP,
CEP: 05422001

8
PAULISTA  COMPANHIA  SECURITIZADORA  DE
CREDITOS  FINANCEIROS  /  CNPJ:
10608361000179

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
número 1355, 2. ANDAR JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO-SP,  CEP:
01452002

9
PAULISTA  -  SERVICOS  DE  RECEBIMENTOS  E
PAGAMENTOS LTDA / CNPJ:
15245499000174

AVENIDA  BRIGADEIRO  FARIA  LIMA,
número 1355, ANDAR 1 JARDIM
PAULISTANO,  SAO  PAULO-SP,  CEP:
01452002

96. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer ainda a expedição de mandados de
buscas  e  apreensão nas  sedes  das  empresas  abaixo  relacionadas.  Caso  os  levantamentos  de
campo constatem sedes inexistentes de fato, requer-se desde já sejam expedidos mandados de
busca e apreensão nos endereços residenciais dos respectivos sócios controladores/majoritários, de
acordo com os relatórios de pesquisa juntados em anexo 114.

Nome Endereço

1.
QMK MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA
CNPJ: 01.503.461/0001-40 

RUA  CORONEL  MADUREIRA  40  LOJA  13
PARTE,  RIO DE JANEIRO - SAQUAREMA / RJ
CEP: 28990756

2.
FER  &  ROS  CONSULTORIA  FINANCEIRA  E  APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ 01.811.585/0001-92

RUA MARQUES DE  ABRANTES  90  APT:  112;,
CHACARA TATUAPE - SAO PAULO / SP 

3.
POLETTI  JOIAS  TURISMO  E  TRANSPORTADORA
LTDA
CNPJ 18.256.170/0001-05

ESTRADA  DO  PORTELA  99  SALA  1007,
MADUREIRA - RIO DE JANEIRO / RJ
CEP: 21351050

4.
DIAL  ASSESSORIA  E  CONSULTORIA  EMPRESARIAL
LTDA 
CNPJ 07.516.871/0001-01

RUA HELENA 335 CONJ  11,  VILA  OLIMPIA -
SAO PAULO / SP CEP: 04552050 

5.
ZERA PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA 
CNPJ 07.735.518/0001-12

RUA CORIOLANO 315 APT 207, VILA ROMANA
- SAO PAULO / SP CEP: 05047000 

114 ANEXOS 71 a 80. ASSPA-PR-PR. RelatórioS de Pesquisa - QMK; DIAL ASSESSORIA; SG CONSULTORIA; ZERA;
JEHKF; SERCOR; CIMO; COFICAM; POLETTI.
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6. S.G CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 
CNPJ 08.225.577/0001-03

RUA LAERTE ASSUNCAO 173 .,  PINHEIROS -
SAO PAULO / SP CEP: 01444040

7.
JEHKF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ 19.624.391/0001-43

RUA MATIAS AIRES 404 ANDAR: 4; CONJ: 42;
SALA: E;, CONSOLACAO - SAO PAULO / SP

8.
SERCOR  CONSULTORIA  ADMINISTRATIVA  E
FINANCEIRA LTDA 
CNPJ 18.379.477/0001-95

RUA ANTONIO LAPA 178 SALA 705, CAMBUI -
CAMPINAS / SP CEP: 13025240 

9.
CIMO CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E
COMERCIO EXTERIOR LTDA
CNPJ 11.044.686/0001-39

RUA  PALACIOS  160  ,  JARDIM  SANTO
ANTONINHO - SAO PAULO / SP
CEP: 04368115

10.
COFICAM  ASSESSORIA  DE  COMERCIO  EXTERIOR
LTDA 
CNPJ 02.743.339/0001-03

RUA OMAR DAIBERT 01 QUADRA S - 604, PQ.
TERRA  NOVA  II  -  SAO  BERNARDO  DO
CAMPO / SP 

97.  A  busca  domiciliar  em  residências  mostra-se  fundamental,  uma  vez  que
consistem em locais que guardam vínculo muito próximo com os investigados, nos quais será
possível arrecadar provas úteis à conclusão das investigações e que reforçarão o juízo positivo de
probabilidade acerca da ocorrência dos crimes acima expostos. 

Considerando-se  ser  comum  que  empresas  utilizadas  para  a  dissimulação  de
operações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endereços oficiais,
justamente  para  esconder  numerário  (salas-cofre)  ou  documentos  relacionados  à  prática  de
crimes, o Ministério Público Federal requer autorização para que a autoridade policial realize
as buscas e apreensões em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam identificadas
como  de  utilização  das  empresas/pessoas  acima  listadas  e  que  possam ser  de  interesse  da
investigação e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando utilizados pela
mesma pessoa ou empresa.

98. O Parquet federal requer, ainda, autorização expressa para:
a) no caso de apreensão de dispositivos eletrônicos,  tais  como smartphones,  a

extração  de  cópia  dos  dados  armazenados  em  nuvem obtidos  a  partir  do  eventual
conhecimento de credenciais  de  acesso  colhidas  no próprio aparelho,  com o investigado ou
obtidas por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão;

b) que as diligências sejam efetuadas simultaneamente, permitindo-se o auxílio
de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo
agentes da Receita Federal, membros e servidores Ministério Público Federal; 

c)  as  diligências sejam efetuadas simultaneamente,  permitindo-se o  auxílio de
autoridades  policiais  de  outros  Estados,  peritos  ou  ainda  de  outros  agentes  públicos,
incluindo  agentes  da  RECEITA  FEDERAL  e  membros  do  próprio  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.

c)  o  compartilhamento das provas colhidas quando do cumprimento destes
mandados  com  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  com  outros  Órgãos  Públicos,  ficando  o
compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com o grau de sigilo necessário.

V.2. MEDIDAS CAUTELARES DE PRISÃO PREVENTIVA
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99.  Diante  da  vasta  gama  de  gravíssimos  delitos  que  foram  praticados  pelo
Agente  Autônomo  de  Investimento  PAULO  CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO,  e  pelos
Diretores do Banco Paulista  TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM e  GERSON LUIZ MENDES DE
BRITO, em prejuízo da Administração Pública Federal, considerando o risco à ordem pública e
econômica, assim como à instrução criminal e à aplicação da lei penal, que eles representam,
fazem-se imprescindíveis seus acautelamentos preventivos.

100.  Os  atos  praticados  por  PAULO  CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO,
TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM  e  GERSON LUIZ MENDES DE BRITO  tiveram por  objetivo
branquear capitais de origem ilícita em favorecimento de executivos do MEINL BANK (Antigua) Ltd.
e de funcionários do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Os elementos probatórios  colhidos  revelam existência  de mecanismo ilícito  de
compensação financeira em que o operador financeiro OLÍVIO RODRIGUES disponibilizava ao
BANCO PAULISTA dinheiro em espécie, e o Banco efetuava pagamento ao beneficiário final por
meio  de  transferência  eletrônica  em  favor  de  empresa  de  “fachada”  (BBF,  JR  GRACO,  VVB,
LAFRANO, MIG, CRYSTAL e BILINSKI). As movimentações financeiras entre o BANCO PAULISTA e
as  empresas  de  “fachada”  eram fraudulentamente  justificadas  por  contratos  fictícios  e  notas
fiscais falsas. No período de 2009 a 2015, o BANCO PAULISTA efetuou pagamentos em favor
dessas empresas no total de R$ 48.439.315,11.

O colaborador revelou que o dinheiro em espécie destinado ao BANCO PAULISTA
era entregue para PAULO BARRETO sempre na própria sede do Banco (Av. Faria Lima, em São
Paulo/SP).

101.  Foram obtidas evidências do estreito relacionamento entre Olívio Rodrigues
e  PAULO BARRETO, tais como: (i) agenda de contatos; (ii) comunicações eletrônicas, inclusive
com emprego de codinome (o codinome de PAULO BARRETO no sistema Drousys era “Lance”);
(iii) assinatura de PAULO BARRETO no contrato firmado entre JR GRACO e Banco Paulista; (iv)
transferências  bancárias  da  offshore  Klienfeld,  controlada  por  Olívio,  em  favor  da  offshore
Taureau, pertencente a PAULO BARRETO).

Os Diretores do Banco Paulista TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM e GERSON LUIZ
MENDES DE BRITO, por sua vez, assinaram todos os contratos reconhecidamente fictícios que, no
total de pagamentos realizados entre 2009 e 2015, resultaram o montante de R$ 48.439.315,11
transferidos em benefício das empresas de “fachada”: MIG Consultoria, JR Graco, Crystal Research,
VVB Assessoria, LAFRANO Assessoria, BILINSKI Assessoria e BBF Assessoria.

102.  O Banco Central do Brasil, bem como auditoria interna realizada pela Finaud
Auditores  Independentes,  constataram série  de  irregularidades  envolvendo  a  contratação e  os
pagamentos a essas empresas, tais como: i) ausência de formalizações essenciais, incompatível com
pagamentos da ordem de dezenas de milhões de reais, dificultando a identificação e verificação do
serviço prestado; ii)  ausência de diligência na aplicação da política "Conheça seu Fornecedor /
Parceiro de Negócio"; iii) falhas na formalização de contratos de prestação de serviços e ausência de
revisão desses contratos por parte do departamento jurídico; iv) não apresentação de relatórios de
prestação de contas por parte dos contratados com aprovação do Grupo Paulista; v) emissão de
notas fiscais com ordem numérica sequencial,  a indicar que as empresas prestavam serviço tão
somente ao Banco Paulista.
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103. A respeito das irregularidades evidenciadas em fiscalização Banco Central e em
Auditoria Independente, chama atenção o fato de GERSON BRITO atualmente ocupar a Diretoria
Geral de Controladoria do Banco Paulista, à qual estão vinculados os departamentos: Compliance;
Controladoria; Ouvidoria; Processamento e Liquidação; e Recursos Humanos.

104.  Ressalte-se que, além dos pagamentos efetuados às empresas JR GRACO,
CRYSTAL,  MIG,  LAFRANO, VVB,  BILINSKI  e  BBF,  a  auditoria  interna identificou irregularidades
evolvendo outras empresas (QMK, C&J, NUMBER  ONE, DIAL, E-FRAME, R9C e ZERA) que, embora
sem aparente relação com os fatos relacionados à presente peça,  receberam pagamentos do
Banco Paulista em valores expressivos (totalizam R$ 199.895.311,00). 

Há também o caso da POLETTI JOIAS TURISMO E TRANSPORTE – ME. Em relação à
POLETTI,  a  auditoria  realizada  pela  Finaud  constatou  que  a  empresa  forneceu  ouro-ativo
financeiro ao Banco Paulista,  no período de 20/07/2015 a 21/07/2017, no valor total de R$ 100,4
milhões. A Auditoria relata diversas irregularidades relacionadas a comprovação da origem do
ouro, monitoramento e comunicação de operações atípicas.

Em relação a todas essas empresas, a Auditoria Interna verificou a existência de
deficiências estruturais e falta de efetividade de controles,  expondo o Grupo Paulista a riscos
operacionais e de imagem, acima dos limites considerados aceitáveis.

105.  Com  essas  evidências  de  que  os  investigados  se  valeram  de  diversos
mecanismos  e  camadas  de  lavagem  de  capitais,  para  tanto  utilizando-se  de  artifícios
administrativos fraudulentos no âmbito de instituição financeira nacional, a liberdade deles traz
riscos à aplicação da lei penal e à instrução processual, já que esses estratagemas, inclusive de
criar  falsas  justificativas  para  os  recursos  recebidos/transferidos,  denotam a  possibilidade  de
falsearem e ocultarem outros elementos de provas das transações ilícitas. É, portanto, necessária
para que tais condutas sejam interrompidas a prisão dos investigados.

106. Importante destacar que até o momento é desconhecida qual destinação era
dada aos valores  em espécie entregues no BANCO PAULISTA, valores  esses gerados a partir
operações dólar-cabo.

107. A decretação da prisão preventiva dos investigados PAULO CESAR HAENEL
PEREIRA BARRETO, TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM e GERSON LUIZ MENDES DE BRITO se
mostra  medida  imprescindível  para  inviabilizar  o  prosseguimento  de  suas  inúmeras  práticas
delitivas, garantindo a manutenção da ordem pública e econômica.

Veja-se, nesse sentido, que os fatos aqui descritos inserem-se no amplo contexto
criminoso desvelado pela  Operação Lava Jato,  com atuação de ampla organização criminosa
dedicada  à  corrupção  sistêmica  de  agentes  públicos  e  políticos  para  a  obtenção  de
favorecimentos em contratos públicos obtidos mediante cartelização e fraudes licitatórias.

Tal como assinalado por este Juízo em decisões anteriores115,  “se a corrupção é
sistêmica  e  profunda,  impõe-se  a  prisão  preventiva  para  debelá-la,  sob  pena  de  agravamento
progressivo do quadro criminoso.  Se os  custos do enfrentamento hoje são grandes,  certamente
serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em um quadro de fraudes a licitações, corrupção
e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP).”

115 Ex vi, Autos nº 5022192-77.2016.4.04.7000, Evento 3, DESPADEC1.
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108.  A gravidade  in concreto dos fatos investigados, com suficientes indícios da
prática reiterada de graves crimes que ocasionaram prejuízo de elevada monta à Administração
Pública também denota a necessidade da prisão preventiva dos investigados para o resguardo da
ordem pública, consoante reconhecido pelo Egrégio STJ em caso análogo:

PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA
E  OUTROS  DELITOS  GRAVES  DIRECIONADOS  AO  DESVIO  DE  VERBAS
PÚBLICAS.  DECRETO  SUFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADO.  GRAVIDADE
CONCRETA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  PRISÃO
CAUTELAR EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Presentes
fortes indícios de que o paciente faria parte de sólido esquema criminoso que
tinha como principal atividade a prática de ilícitos direcionados ao desvio de
verbas públicas, inclusive federais, em proveito dos agentes envolvidos e em
detrimento  do  município  lesado,  desbaratado  através  da  denominada
"Operação Telhado de Vidro", e constando ainda que, para que esse fim tivesse
êxito,  vários  crimes  eram  cometidos  pelo  grupo,  tais  como  corrupção,
extorsões,  advocacia  administrativa,  falsidades  e  outras  inúmeras  fraudes,
especialmente  em licitações,  que  acarretaram enormes  prejuízos  aos  cofres
públicos, não se mostra desfundamentado o decreto de prisão preventiva e o
acórdão que o manteve, sustentados na necessidade do resguardo da ordem
pública,  pois  há sérios  riscos das atividades ilícitas  serem retomadas com a
soltura. 2. Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam, a
princípio,  o  condão  de,  por  si  sós,  ensejarem  a  revogação  da  preventiva,
quando  há  nos  autos  elementos  suficientes  para  a  sua  ordenação  e
manutenção.  3.  Ordem  denegada.(STJ  -  HC:  111151  RJ  2008/0157121-1,
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/05/2009, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2009)

Frise-se, aliás,  que se tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva em
razão da gravidade em concreto do delito nos seguintes precedentes: STF,  HC 122.370, 1ª T., j.
19/8/2014; HC 119.457, 2ª T., j. 13/5/2014; STJ, HC 279.334, 5ª T., j. 19/8/2014.

109.  Não  só  a  gravidade  concreta  do  crime,  mas  a  sua  reiteração  de  modo
profissional,  ao longo dos últimos anos,  engendra a necessidade,  conforme reconhecido pela
jurisprudência, de que a continuidade do crime seja estancada, para garantia da ordem pública.

110.  Ainda,  a  decretação da prisão  cautelar  de Ainda,  a  decretação da prisão
cautelar de PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO,  TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM e
GERSON LUIZ MENDES DE BRITO se mostra necessária a fim de que possam os valores por eles
desviados do patrimônio público e branqueados mediante sucessivas operações de lavagem de
capitais,  possam ser  integralmente rastreados e bloqueados,  garantindo-se a aplicação da lei
penal. se mostra necessária a fim de que possam os valores por eles desviados do patrimônio
público  e  branqueados  mediante  sucessivas  operações  de  lavagem  de  capitais,  possam  ser
integralmente rastreados e bloqueados, garantindo-se a aplicação da lei penal.
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111.  Nestes termos, o Ministério Público Federal, com fulcro no artigo 312 c/c
artigo 313 do Código de Processo Penal, requer seja decretada a custódia preventiva de PAULO
CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO (CPF 286.969.778-31), TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM
(CPF 086.062.468-40) e GERSON LUIZ MENDES DE BRITO (CPF 037.453.768-20) ,  diante da
alta probabilidade de que persistam com as atividades criminosas em circunstâncias similares, é
imprescindível  para  a  garantia:  i) da  ordem pública,  a  fim  de  interromper  a  prática  delitiva
habitual,  mormente em relação à movimentação de valores auferidos no âmbito de contratos
fraudulentos com a Administração Pública Federal;  ii) da ordem econômica, para que não reste
prejudicada  a  estabilidade  econômica  do  setor,  sobretudo  em  termos  microeconômicos,
mediante a perturbação na circulação livre de bens no mercado;  iii)  da instrução criminal, para
que seja evitada a destruição e a ocultação de provas que porventura possam resultar em seu
desfavor; e iv) da aplicação da lei penal, de modo a garantir a recuperação dos valores por eles
desviados e branqueados pelos investigados, bem como assegurar que não fujam para o exterior.

112. Subsidiariamente, não vislumbrando esse d. Juízo a existência dos requisitos
necessários à decretação da prisão preventiva dos investigados, requer este órgão ministerial seja
decretada  a  prisão  temporária  de PAULO  CESAR  HAENEL  PEREIRA  BARRETO,  TARCÍSIO
RODRIGUES JOAQUIM e GERSON LUIZ MENDES DE BRITO, conforme será exposto a seguir.

V.3 MEDIDAS CAUTELARES DE PRISÃO TEMPORÁRIA

113.  Caso  o d.  Juízo  não  vislumbre  a  existência  dos  requisitos  necessários  à
decretação da prisão preventiva dos investigados mencionados no item anterior,  requer-se, de
forma  subsidiária ao  pedido  de  prisão  preventiva  ora  aventado,  a  decretação  da  prisão
temporária de PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO, TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM
e GERSON LUIZ MENDES DE BRITO.

As  prisões  temporárias  afiguram-se  imprescindíveis  às  investigações,  existindo,
ainda, fundadas razões – autoria e materialidade – da prática do delito de organização criminosa,
nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89.

Veja-se, nesse sentido, que os fatos aqui descritos inserem-se no amplo contexto
criminoso desvelado pela  Operação Lava Jato,  com atuação de ampla organização criminosa
dedicada  à  corrupção  sistêmica  de  agentes  públicos  e  políticos  para  a  obtenção  de
favorecimentos em contratos públicos obtidos mediante cartelização e fraudes licitatórias.

Destarte, embora o crime de organização criminosa não esteja previsto no rol do
artigo 1º, inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar que este crime somente passou
a ser previsto a partir da edição da Lei nº 12.850/2013. De toda forma, estando previsto naquela
lei  o  crime  de  quadrilha  ou  bando  (atual  associação  criminosa),  não  há  razão  para  não  se
considerar aí incluído o delito de organização criminosa, que nada mais é senão uma espécie ou
tipo  daquele.  Não  haveria  razoabilidade,  ademais,  na  interpretação  de  excluir  a  organização
criminosa (delito  mais  grave)  das  hipóteses autorizativas  da prisão  temporária,  restringindo-a
somente à associação criminosa (crime menos grave).

In casu, faz-se cabível a realização de diligências investigatórias complementares
para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em tela, mormente tendo em
vista a complexidade das operações de lavagem perpetradas pelos investigados, que envolvem a
utilização de pessoas interpostas e a realização de pagamentos fracionados e em espécie.
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114.  A medida constritiva revela-se importante para que se proceda à execução
dos  mandados  de busca  e  apreensão sem turbação,  e  por  possibilitar  a  oitiva  imediata  dos
investigados, respeitando-se, evidentemente, o direito de permanecerem em silêncio. Ademais, a
imprescindibilidade  da  medida  para  a  investigação  é  evidente  para  assegurar,  dentre  outros
efeitos, que todos os investigados sejam ouvidos pelas autoridades sem possibilidade de prévio
acerto  de  versões  com outros  envolvidos  ou  mediante  pressão  por  parte  das  pessoas  mais
influentes do grupo.

A  prisão  temporária,  subsidiariamente,  caso  não  sejam  deferidas  as  prisões
preventivas, de PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO, TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM
e GERSON LUIZ MENDES DE BRITO, mostra-se imprescindível para assegurar que sejam ouvidos
sem a  possibilidade  de  combinação  de  versões,  bem  como  para  impedir  que  interfiram  na
colheita das provas por meio de busca e apreensão.

Assim, havendo suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva, presentes
os requisitos legais, requer esse órgão ministerial a decretação da prisão temporária,  de    forma  
subsidiária ao pedido de prisão preventiva ora aventado, de PAULO CESAR HAENEL PEREIRA
BARRETO (CPF 286.969.778-31), TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM (CPF 086.062.468-40) e
GERSON LUIZ MENDES DE BRITO (CPF 037.453.768-20).

V.4 Medida cautelar de bloqueio de ativos

115. Postula o Ministério Público Federal, ainda, nos termos do artigo 4º, caput, da
Lei nº 9.613/98, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012, e artigo 125 e seguintes do Código
de Processo Penal, seja determinado o  bloqueio cautelar dos ativos mantidos em instituições
financeiras por  PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO (CPF 286.969.778-31), TARCÍSIO
RODRIGUES  JOAQUIM  (CPF  086.062.468-40)  e  GERSON  LUIZ  MENDES  DE  BRITO  (CPF
037.453.768-20).

Considerando que os investigados, ao que tudo indica, participaram de atos de
lavagem de capitais de mais de  R$ 334 milhões de reais  em detrimento da PETROBRAS e da
Administração Pública Federal, requer-se que o bloqueio de ativos tenha esse valor como limite,
sem prejuízo de posterior análise de situações individuais. 

Pede-se,  por  fim,  que  a  medida  cautelar  em  tela  seja  executada
concomitantemente às medidas de busca e apreensão, caso deferidas.

V.5. Outros pedidos

 116.  Requer  o  Ministério  Público  Federal,  ainda,  que,  após  a  apreciação dos
pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma sigilosa, a fim de que,
antes  do cumprimento  dos  mandados  de busca  e  apreensão,  sejam efetuadas  as  diligências
policiais cabíveis – inclusive levantamentos de campo – para a especificação dos endereços das
pessoas  físicas,  tanto  endereços  domiciliares,  quanto  endereços  profissionais,  e  jurídicas
supramencionadas.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2019.

51/52



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA LAVA JATO

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Felipe D'Élia Camargo
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara
Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

52/52


	I. EVIDÊNCIAS
	II. CONTEXTUALIZAÇÃO
	III. LAVAGEM DE DINHEIRO ENVOLVENDO O BANCO PAULISTA
	III.I. Lavagem entre o Banco Paulista e empresas de “fachada”de MARCO BILINSKI, LUIZ FRANÇA, VINÍCIUS BORIN, OLÍVIO, LUIZ EDUARDO e FENANDO MIGLIACCIO
	III.II Indícios de esquemas de Lavagem de Dinheiro no âmbito do BANCO PAULISTA envolvendo outras empresas

	IV. ATUAÇÃO DE AGENTE E DIRETORES DO BANCO PAULISTA NO ESQUEMA CRIMINOSO

		2019-02-21T19:28:38-0300


		2019-02-21T19:29:16-0300




