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Processo nº 0002613-57.2019.4.02.5101 (2019.51.01.002613-2) 
Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
Réu: MARIO LIBMAN E OUTRO 

 

CONCLUSÃO 
Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 
Rio de Janeiro/RJ, 05 de junho de 2019 

 
FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(TRFPMP) 

 
 

DECISÃO 

 

Trata-se de representação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 

3/67, objetivando o deferimento da PRISÃO TEMPORÁRIA de MARIO LIBMAN e 

RAFAEL LIBMAN, a BUSCA E APREENSÃO nos endereços residenciais e 

comerciais ligados a eles, bem como o BLOQUEIO DE seus ATIVOS e BENS. 

Narra o MPF que com o desenrolar das investigações no âmbito das 

Operações Calicute e Eficiência foi possível desbaratar uma gigantesca Organização 

Criminosa-ORCRIM, responsável por desvio milionário de dinheiro dos cofres públicos 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja liderança é atribuída ao ex-governador 

Sérgio Cabral dos Santos Filho. 

Segundo o órgão ministerial, por meio das colaborações premiadas de 

RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR, foi revelado que parte da propina 

desviada pela organização criminosa foi remetida para o exterior, principalmente por 

meio dos doleiros, VINICIUS CLARET (JUCA ou JUCA BALA) e CLAUDIO 

FERNANDO (TONY ou PETER). 

Posteriormente, foi homologado por esse Juízo acordo de colaboração de 

VINICIUS e CLAUDIO, sob o n° 0502635-92.2018.4.02.5101, possuindo como 

aderentes LUIZ FERNANDO SOUSA, CARLOS JOSÉ ALVES RIGAUD, LUIZ 

CLAUDIO SILVA LISBOA e WALTER MESQUITA, no qual eles apresentam 

detalhes sob a modus operandi utilizado por eles, inclusive com a identificação de novas 

contas no exterior. 
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Em seus depoimentos, os colaboradores relataram que o administrador da 

intricada rede de compra e venda de dólares no exterior e de operações dólar cabo 

efetivadas pelos doleiros era DARIO MESSER. 

Nesse momento, o MPF pretende identificar os atos de ocultação de capital 

operados por DARIO com o auxílio de MARIO LIBMAN e seu filho RAFAEL 

LIBMAN, genro de MESSER, à época. 

Dessa forma, o Ministério Público Federal entende necessária a autorização 

do Juízo para a tomada de medidas cautelares mais gravosas, considerando o 

envolvimento relevante dos investigados nos ilícitos perpetrados pela ORCRIM que 

descreve. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Trata-se da continuidade de investigações e processos criminais em curso 

neste Juízo Federal especializado quanto à prática de diversos crimes por uma mesma 

ORCRIM que teria atuado por vários anos no Governo do Estado do Rio de Janeiro, no 

seio da Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transportes, dentre 

outras. 

De acordo com os termos das colaborações premiadas de RENATO 

CHEBAR e MARCELO CHEBAR, a partir de 2007, pelo aumento exorbitante de 

propina recebida, SERGIO CABRAL contratou os serviços de doleiros para o envio ao 

exterior dos valores recebidos. Assim, foram utilizados os serviços de VINICIUS 

CLARET e CLAUDIO FERNANDO, conhecidos como JUCA BALA e PETER, 

respectivamente. 

Nesse momento, a partir do acordo de colaboração homologado por esse 

Juízo em 19/03/2018 (autos n° 0502635-92.2018.4.02.5101), VINICIUS e CLAUDIO 

informaram sobre a operacionalização de montante de USD 3.081.460,00 para 

SERGIO CABRAL, por meio do Banco BPA de Andorra. 

Nessa linha, os colaboradores relataram a logística das operações 

financeiras, com a utilização do sistema dólar-cabo e dólar-cabo invertido, e a 
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participação de outras pessoas que recebiam, em suas contas no Brasil, reais para os 

doleiros a fim de efetivar as atividades apontadas. 

Assim, os colaboradores informaram que operavam a partir de dois sistemas 

o ST e o Bankdrop, nos quais eles identificavam os agentes que realizavam as 

transações tanto no Brasil quanto no exterior, veja-se: 

 

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

Pois bem, segundo os colaboradores VINICIUS e CLAUDIO, tudo 

começou na década de 80, quando iniciaram suas carreiras na casa de câmbio da família 

MESSER, a ANTUR, comandada primeiramente por MORDKO MESSER e após sua 

morte pelo seu filho DARIO MESSER.  

Com o fechamento da ANTUR, passaram a operar pela STREAM TUR, em 

sociedade com a família MATALON. De acordo com os colaboradores, a casa de 

câmbio era representada formalmente por CLARK SETTON (KIKO). Contudo, os 

colaboradores afirmaram que, com as ações da polícia federal no ano de 2000, a 

organização decidiu mudar-se para o Uruguai, em 2003, e DARIO passou a comandar 

do Brasil, de forma remota, as operações.  
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Daí em diante, o MPF afirma que foi montada toda a rede de operações 

descrita acima, com a participação ativa dos doleiros colaboradores, e principalmente de 

DARIO MESSER, que ainda recebia participação nos lucros da dupla e era responsável 

por captar clientes.  

Segundo CLAUDIO, MESSER possuía ingerência nas operações mesmo 

residindo no Brasil, veja-se: 

 

“Que quando o colaborador vinha ao Rio de Janeiro fazia visitas a DARIO 
para informar o andamento dos negócios; Que DARIO ia ao Uruguai por 

volta de duas vezes ao ano e o colaborador vinha ao Brasil cerca de três 

vezes; Que DARIO costumava perguntar como estavam determinados 
clientes e se atualizava da saúde financeira das operações nessas 
oportunidades;...Que no início de 2013 o colaborador se reuniu com DARIO 
em Cidade Del Leste para tratar de passivos trabalhistas de antigos 
funcionários da STREAM TUR, que totalizaram aproximadamente USD 
1.627.000,00; Que tal valor está registrado na conta “INDENI”; Que no 
ano de 2013 sequer houve participação de lucros, em razão disso; Que na 
referida conta constam inclusive os nomes dos funcionários demitidos; Que 
a decisão de indenizar os funcionários e a reunião em Cidade Del Leste 
demonstram a ingerência de DARIO sobre os negócios; Que DARIO, apesar 
de não tocar os negócios de frente, sabia os valores e os detalhes dos 
maiores clientes, fazendo reuniões com os IRMÃOS CHEBAR, 
ODEBRECHT,...” 
 

O depoimento de VINICIUS CLARET corrobora as afirmações de 

CLAUDIO, no sentido de indicar MESSER como o administrador de fato dos negócios, 

in verbis: 

 

“Que DARIO MESSER é filho de MORDKO MESSER dono da ANTUR e um 
dos principais doleiros do Rio de Janeiro à época; ...; Que no ano de 2002, 
quando se decide fechar a STREAM TUR, DARIO realizou reunião com 
CLAUDIO, KIKO, JAQUES ABOULAFIA e o colaborador em SÃO PAULO 
para informar que iriam passar a operar de Montevideo;... Que nessa época 
ENRICO era o braço direito e sócio do DARIO; Que nessa oportunidade 
DARIO ofereceu ao colaborador, CLÁUDIO e a JAQUES a participação de 
3% do negócio para cada um dos três; Que após a ida do colaborador para 
o Uruguai em 2003, a sociedade estava dividida em 3% para CLÁUDIO, 
JAQUES e o colaborador, mais 22,5 % para KIKO, o restante para 
ENRICO e DARIO MESSER,... Que após a briga entre DARIO e ENRICO, 
no ano de 2012, ENRICO saiu da sociedade e CLÁUDIO e o colaborador 
continuam a ter 18% da sociedade cada, 4% para o caixa do negócio e o 
restando 60% para DARIO; Que todas as mudanças na participação 
societária DARIO participou das decisões; Que após 2012, DARIO passou a 
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ter mais contato com os colaboradores em virtude da ausência de ENRICO 
no controle das finanças; Que DARIO passou a receber as informações que 
antes eram enviadas a ENRICO; Que assim perdurou até 2015, quando em 
novembro o colaborador saiu da sociedade, passando a compor o quadro 
societário apenas CLÁUDIO e DARIO...” 

 
 

Na mesma linha, o MPF aponta que MESSER, além de montar sua base no 

Uruguai, também fixou domicílio fiscal no Paraguai, chegando a se naturalizar em 

2013; contudo, jamais deixou de residir de fato no Brasil.  

Nessa toada, a pesquisa de Receita Federal, IPEI RJ20180024, concluiu que 

MESSER teve, entre 2008 e 2017, movimentação em seu cartão de crédito no Brasil de 

R$ 2.028.219,34, mesmo não tendo declarado rendimentos no país no período. Tal fato 

aponta para a permanência de MESSER no Brasil ao longo desses anos, conforme 

assegurado pelos colaboradores e pelo MPF.  

Nesse contexto, os colaboradores indicaram as contas no sistema ST que 

eram pertencentes ao MESSER, quais sejam, CAPITAL, C/NOVO, MATRIZ, 

CAGARRAS e TEAHUPOO. Ou seja, contas que registravam os valores repassados 

para MESSER, na função de administrador, que totalizaram USD 30,271,904.20, até o 

ano de 2017.  

Assim, o MPF assinala que os ora investigados recebiam valores substancias 

dessas contas de MESSER, para dois objetivos de investimento: reforma da cobertura 

de MESSER no Leblon e investimento no setor imobiliário. 

A seu turno, a filha de MESSER, Denise, era casada com RAFAEL 

LIBMAN, sendo MARIO LIBMAN pai desse. Veja depoimento de CLAUDIO:   

 
“Que a conta CAGARRAS foi sendo zerada com o passar do tempo, em 
razão de gastos de DARIO; Que o colaborador comprou USD 
10.000.000,00 da conta CAGARRAS a partir desse momento; Que o 
colaborador mandou entregar para MARIO LIBMAN, pai de RAFAEL 
LIBMAN, que casou com uma das filhas de DARIO, R$ 13.000.000,00 no 
Shopping Cassino Atlântico, 2º andar, sala 243, Copacabana, Rio de 
Janeiro; Que tal valor foi sendo entregue de forma fracionada e está 
discriminado no extrato da conta CAGARRAS...” 

 

Corroborando a informação de CLAUDIO, tem-se o depoimento de LUIZ 

FERNANDO, funcionário dos colaboradores e aderente do acordo: 

JFRJ

Fls 582

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.

Documento No: 81139259-38-0-578-14-836962 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
Sétima Vara Federal Criminal 
Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 
Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 
E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 

 
 

6 

 

“Que, todavia, o colaborador continuava a realizar liquidação por ordem 
do CLÁUDIO e VINÍCIUS para DARIO MESSER; Que DARIO MESSER 
tinha uma conta chamada CAGARRAS no sistema interno do CLÁUDIO e 
VINÍCIUS no Uruguai; Que a liquidação das ordens da conta CAGARRAS 
era sempre de entrega de recursos, nunca de recolhimento; Que as 
liquidações eram feitas de duas formas: entrega de recursos para MARIO 
LIBMAN e diretamente para DARIO MESSER; Que para liquidar as ordens 
para MARIO a mando de DARIO, o colaborador mandava entregar reais 
para MARIO LIBMAN em uma loja no Shopping Cassino Atlântico, ... Que o 
colaborador realizou entregas pessoalmente para MARIO na loja descrita; 
Que reconhece nesse ato a foto em anexo de MARIO LIBMAN; Que, além 
do colaborador, sabe informar que os motoboys e o CARLOS JOSÉ ALVES 
RIGALDI, funcionário de CLÁUDIO e VINÍCIUS realizaram entregas no 
local; Que foram várias as entregas e perdurou por uns 4 a 5 anos...” 

 

Outrossim, consoante a contabilidade do já citado sistema ST, MARIO 

LIBMAN recebeu aportes no montante de R$ 31.834.654,00, entre os anos de 2011 a 

2016, provenientes das contas Matriz e Cagarras, tendo o MPF acostado os extratos das 

contas listadas.  

Pois bem, como assentado pelo MPF, MARIO LIBMAN, aparentemente, 

estava responsável pela reforma da casa de DARIO MESSER. Tal fato foi confirmado 

pelo depoimento de ELSA secretária particular de MESSER, veja-se: 

 

“Que, mesmo trabalhando na casa de Rosane , não tinha muita proximidade 
com Dario Messer, pois ele ficava muito tempo fora, no Paraguai , pelo que 
dizia; Que a colaboradora se recorda que em maio ou junho de 2014 houve 
uma briga entre Dario Messer e Carolina Sérvulo , secretária pessoal de 
Dario à época, o que resultou na demissão daquela profissional; Que por 
esse motivo a colaboradora passou a acumular também Que por esse motivo 
a colaboradora passou a acumular também a função de secretária da 
família Messer; Que foi Dario quem solicitou que a colaboradora assumisse 
os cuidados de alguns de seus assuntos particulares, especialmente 
pagamentos de despesas domésticas, dentre elas as de manutenção dos 
imóveis, reformas , mesadas para os membros da família...Que Dario 
entregava as contas que deveriam ser pagas e Elsa encaminhava para llan e 
André; Que a colaboradora pode citar como pagamentos as despesas da 
reforma que Dario fez em seu apartamento na Avenida Delfim Moreira 
1130/601, sendo que neste caso o dinheiro era recebido por Mario Libmann 
; Que Mario tinha feito a obra na casa de seu filho e da filha de Dario, e que 
ficou responsável por essa outra reforma; Que embora Mario recebesse o 
dinheiro para pagar a reforma da casa de Dario, as notas não eram em 
nome de Dario Messer, mas de um parente de Mario, não tendo certeza de 
seu nome,... Que , depois da prisão de Juca e Tony, entretanto, quem mais 
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trazia dinheiro era Dario pessoalmente; Que depois de Dario ficar foragido 
não chegou mais dinheiro, sendo a última vez que ele trouxe em março de 
2018, no máximo em abril;...” 

 

A fim de ratificar tal depoimento bem como a sua tese de lavagem de 

dinheiro, o órgão ministerial acostou as mensagens eletrônicas obtidas com a medida 

cautelar de afastamento dos dados telemáticos, nas quais é possível inferir que as notas 

fiscais da reforma do apartamento eram emitidas em nome de MARIO, por 

determinação de MESSER.  

Além de tais notas fiscais em nome de MARIO, o MPF juntou outras de 

compras destinadas à cobertura de MESSER com nome de comprador de Eduardo 

Loureiro, o qual vem a ser funcionário de empresa pertencente ao MARIO LIBMAN, 

segundo Relatório ASSAP n° 160/2019. 

Noutro giro, o MPF assinala que foram adquiridos imóveis no Rio de 

Janeiro e em São Paulo por RAFAEL LIBMAN e DENISE MESSER, com pagamento 

em espécie diretamente das contas de DARIO.  

Sobre esse tema, cabe destacar o depoimento de DENISE, constante em seu 

acordo de colaboração n° 0507187-03.2018.4.02.5100, homologado por esse juízo, 

veja-se: 

 

“Que Rafael passou a ter um contato muito próximo com o pai da 
colaboradora, Dario Messer; Que Rafael e Dario tratavam de assuntos de 
negócios juntos; Que a aquisição do imóvel em que o casal (colaboradora e 
Rafael) foi morar em São Paulo foi adquirido com recursos do pai da 
colaboradora, pagos, em parte, sem registro contábil ou fiscal; Que foi 
Rafael quem conduziu essas tratativas com o proprietário do imóvel e seu 
pai; Que o imóvel que o casal comprou, no ano de 2010, seria pago no valor 
de R$ 1.500.000,00; Que Rafael conseguiu que R$ 500.000,00 fosse 
declarado como o valor do imóvel (valor por dentro), e outros R$ 
1.000.000,00 seriam pagos pelo seu pai em valores em espécie por fora 
diretamente para o proprietário... Que a colaboradora sabe que, em 2011, 
Rafael vendeu o apartamento de São Paulo por R$ 4.000.000,00; Que com 
esse valor comprou, no... mesmo ano, um no Rio de Janeiro, localizado na 
Rua General Urquiza, n. 44, apt. 203, Leblon, valor total aproximadamente 
R$ 4.800.000,00; Que teria sido pago “por fora” R$ 1.500.000,00, sendo 
certo que estes valores foram pagos pelo pai da colaboradora, Dario 
Messer, novamente por meio de portador enviado diretamente por seu pai; 
Que tanto no apartamento em São Paulo, quanto no do Rio de Janeiro, a 
negociação foi toda feita por Rafael diretamente com o proprietário, 
combinando com ele o que ficaria “por dentro” e o que ficaria “por fora”, e 
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pendido, posteriormente, a Dario Messer, pai da colaboradora e então seu 
sogro, que pagasse os valores por fora em espécie por meio de seus 
emissários;... Que a colaboradora descobriu quando estava se separando, 
que além de levar uma vida afetiva paralela, Rafael recebeu de Dario 
Messer, para investimento em negócios próprios, mais de R$ 
19.000.000,00,... Que acredita que o patrimônio de Rafael hoje seja em 
torno de R$ 30.000.000,00, sendo que acredita que esse valor foi constituído 
em cima desses R$ 19.000.000,00 que seu pai investiu com ele;... Que além 
de uma empresa imobiliária junto com seu pai, Mario Libman, (RALI 
empreendimentos imobiliários) para usar estes recursos e outros recursos 
recebidos “por fora”, de doleiros, para investimentos em imóveis;...” 

 

 

Com o fito de ratificar as informações de DENISE, o órgão ministerial 

acostou aos autos a escritura do apartamento do Rio de Janeiro, bem como os extratos 

do sistema ST, nos quais estão descritas as transferências de valores ao MARIO 

LIBMAN, correspondente ao assinalado no depoimento supra.  

Ademais, consoante indicado por DENISE, RAFAEL e seu pai MARIO são 

os únicos sócios da RALI EMPREENDIMENTOS e da PALAZZO DOS ARTISTAS, 

sendo ambas constituídas em fevereiro de 2012 e com o mesmo endereço comercial, 

(Avenida Atlântica, 4240, sala 243, Copacabana), consoante relatórios do MPF. 

Curiosamente, tal localidade é a mesma indicada pelos colaboradores como endereço de 

entrega de espécie a LIBMAN, a mando de MESSER. 

Além dos valores aparentemente entregues a LIBMAN, o MPF ainda 

assinala que existia a conta MARIO no sistema ST, com anotações de entregas em 

espécie diretamente às empresas SESMARIA CONSTRUÇÕES LTDA., MGX 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e J C CORDEIRO ENG E 

CONSTR LTDA, bem como aos seguintes condomínios: CONDOMINIO EDIFICIO 

RESIDENCIAL BARBOSA PEREIRA; CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON 

SATAMINI; e, CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN GARDEN. 

Ocorre que, conforme os relatórios apresentados pelo parquet (151/2019 e 

147/2019), RAFAEL é proprietário de imóveis em todos os condomínios citados, sem, 

contudo contabilizar lastro financeiro para tais aquisições.  Destaca-se que, segundo 

apurado pelo MPF, RAFAEL conta atualmente com dezoito apartamentos em áreas 

nobres do RJ e SP, além da fração ideal de dois terrenos para construção.   
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Ou seja, ao que parece, RAFAEL investiu na aquisição de bens imóveis 

com montante repassado por DARIO MESSER, configurando prática comum no delito 

de lavagem de capital.  

Dessa forma, é provável que MARIO e RAFAEL LIBMAN tenham 

auxiliado MESSER na ocultação e dissimulação de capital, seja por meio da reforma na 

cobertura de DARIO, sob responsabilidade de MARIO; seja por meio da aquisição por 

RAFAEL de imóveis no RJ e em SP.   

Pois bem, estabelecidos os fatos imputados aos investigados, cumpri 

esclarecer que a prisão temporária é medida que busca a obtenção de elementos de 

informação a fim de confirmar a autoria e materialidade dos delitos. Seguindo 

orientação de Nucci:  

 

“...é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, 
justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com 
rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à 
autoria. Aliás, se fossem exigíveis esses dois requisitos, não haveria 
necessidade da temporária. O delegado representaria pela preventiva, o juiz 
a decretaria e o promotor já ofereceria denúncia. A prisão temporária tem a 
função de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves, não há 
como atingi-las sem a detenção cautelar do suspeito.” (NUCCI, Guilherme 
de Souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 5ª Ed., Editora RT, 
2008) 
 

Assim, além de necessária para a investigação penal, mostra-se 

indispensável que o delito seja um dos previstos no rol enumerado na Lei n° 7.960/89, 

como é o caso. 

Nesse sentido, é plausível a tese acusatória de que os investigados estariam 

envolvidos no esquema criminoso de dólar-cabo e dólar-cabo invertido, mormente pela 

sua ligação direta com DARIO MESSER, apontado como um dos principais agentes da 

intricada rede de lavagem revelada pelos colaboradores VINICIUS CLARET e 

CLAUDIO BARBOZA.  

Ademais, é ver que pai e filho chegaram a ter conta própria (MARIO) no 

sistema ST operado pelos colaboradores o que, em tese, reafirma a participação deles na 

organização criminosa.  
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Em suma, os delitos imputados aos investigados relacionam-se à 

organização criminosa e ao branqueamento de capital; presente, portanto, o fumus 

comissi delicti que viabiliza a decretação da prisão temporária. 

Cabe ressaltar, que embora no artigo 1º, inciso III da Lei n° 7960/89 haja a 

previsão do delito de quadrilha ou bando; a partir de agosto de 2013, com a vigência da 

Lei n° 12.850/13, tal crime passou a ser reconhecido como associação criminosa, nela 

incluída a organização criminosa.  

No mais, o Ministério Público entende necessária segregação cautelar a fim 

de impedir a ocultação de provas e valores por parte dos investigados.  

Nessa toada, a imprescindibilidade da medida para a investigação é 

evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que os elementos probatórios sejam 

preservados, bem como os bens objeto da suposta lavagem de dinheiro.  

Diante dos fatos, entendo presentes os requisitos autorizadores para a 

decretação da prisão temporária dos requeridos, pois imprescindível às 

investigações, bem como por existirem 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. 

 

– BUSCA E APREENSÃO 

 

A fundamentação explicitada alhures demonstra a extrema importância da 

autorização da busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados.  

Isso porque, há índicos do cometimento dos crimes de organização 

criminosa e lavagem de dinheiro, sendo a medida de busca meio hábil para reforçar a 

investigação e, por conseguinte, indicar a autoria e materialidade dos delitos imputados. 

Frise-se que os colaboradores indicaram que MARIO e RAFAEL, 

provavelmente, auxiliaram DARIO MESSER na dissimulação de capital.  

Além disso, é possível que ambos tenham atuado no mercado imobiliário 

como forma de ocultar patrimônio ilícito proveniente da organização criminosa.  
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Dessa forma, visando à arrecadação de todas as provas possíveis, entendo 

ser pertinente a busca e apreensão na residência e nos endereços profissionais dos 

investigados pela sua suposta importância no esquema delituoso.    

Assim, pelas razões expostas ao longo da fundamentação, entendo que a 

medida pleiteada afigura-se necessária (artigo 282, I, do CPP) e adequada (artigo 282, II 

do CPP) porque é apta a permitir à investigação identificar a autoria delitiva e apreender 

documentos que comprovem os delitos investigados. 

Dessa forma, a busca e apreensão deverá ocorrer nos endereços residencial e 

profissionais dos requeridos nos termos do artigo 240, §1º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h” do 

Código de Processo Penal. 

 

- BLOQUEIO DE ATIVOS 

 

Com efeito, tendo em vista os fatos explicitados alhures, nada mais coerente 

que designar o montante da reparação tomando por base os valores, em tese, operados 

por RAFAEL e MARIO, registrados no sistema ST dos colaboradores.  

Assim, conforme indicado pelos colaboradores, pela ex-cônjuge de 

RAFAEL e pelos extratos acostados, o montante, em tese, transacionado foi de R$ 

31.834.654,00.  

Outrossim, como venho assinalando em casos anteriores, quando se trata de 

prejuízo a toda coletividade, mostra-se pertinente a fixação de quantia referente ao 

dano moral em valor semelhante ao da reparação, razão pela qual fixo o mesmo 

montante em dano moral.  

Nessa toada, o valor total a ser bloqueado, a fim de garantir a reparação 

mínima e devolução de valores desviado, inclusive a título de dano moral coletivo, é de 

R$ 63.669.308,00. 

Entendo, pois, à luz da finalidade da medida, que não há óbice ao 

requerimento de que as medidas assecuratórias recaiam sobre ativos e bens móveis e 

imóveis dos requeridos, da seguinte forma: mediante bloqueio de bens ativos, 

mantidos em instituições financeiras, contas bancárias e investimentos ativos 

pertencentes ao requerido por meio do sistema BACENJUD; bloqueio de veículos 
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automotores no sistema RENAJUD; de bens imóveis por meio da Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens – CNIB; e de embarcações através da expedição de 

ofícios à Capitania dos Portos. 

Assim, no caso dos autos, tudo o que se exige para a decretação da medida é 

a averiguação de indícios de prática dos delitos apontados, juízo que constato ser 

positivo no presente momento, razão pela qual defiro o bloqueio de bens móveis e 

imóveis no limite apontado para os investigados, na forma da fundamentação, e 

assim o faço com amparo nos artigos 4º da Lei nº 9.613/98 e 125 e seguintes do CPP c/c 

o artigo 4º do Decreto-lei nº 3.240/41. 

 

- CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias 

autorizadoras: 

I) DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA de MARIO LIBMAN e 

RAFAEL LIBMAN; 

II) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO, nos termos do artigo 240 

do CPP, nos endereços residencial e comerciais dos investigados, indicados pelo MPF. 

III) DETERMINO o SEQUESTRO/ARRESTO dos bens móveis e 

imóveis (medidas assecuratórias), titularizados por MARIO LIBMAN (534.484.137-04) 

e RAFAEL LIBMAN (115.512.827-39) e pelas pessoas físicas e jurídicas: RALI 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (15.053.214/0001-01); PALAZZO 

DOS ARTISTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.074.273/0001-

83); LIBMAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS (12.348.535/0001-37) e JANE 

PAULA LIBMAN (548.278.507-63). 

A medida de busca deverá ser cumprida durante o dia, arrecadando-se 

quaisquer documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de 

lavagem de dinheiro e organização criminosa, notadamente mas não limitado a: a) 

registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de 

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

atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos 

JFRJ

Fls 589

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.

Documento No: 81139259-38-0-578-14-836962 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
Sétima Vara Federal Criminal 
Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 
Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 
E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 

 
 

13 

relacionados aos ilícitos narrados nesta manifestação; b) HD´s, laptops, smartphones, 

pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer 

espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas, 

quando houver suspeita que contenham material probatório relevante, como o acima 

especificado; c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos 

utilizados pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais 

em que se cumpram as medidas; d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em 

reais de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 ou US$ 5.000,00 e desde que não seja 

apresentada prova documental cabal de sua origem lícita; e) bens de alto valor (veículos 

automotores, joias, relógios, obras de arte, dentre outros), nos endereços relacionados 

pelo MPF.  

Determino a expedição de mandado individual para cada pessoa e local 

relacionado nas fls. 63 e 560, conforme requerido pelo MPF, a ser cumprido no 

momento mais oportuno. Caberá ao MPF as providências devidas à execução das 

medidas.   

AUTORIZO a realização simultânea das diligências a serem efetuadas com 

o auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos e de outros agentes 

públicos, incluindo agentes da Receita Federal e membros do MPF.  

DETERMINO que os celulares e tablets apreendidos sejam encaminhados 

ao Núcleo de Perícia Criminal da Polícia Federal imediatamente após a diligência, a fim 

de que sejam extraídos os dados e juntados aos autos no prazo mais rápido possível. Se 

possível, determino que os dados sejam extraídos por meio da "extração por sistema de 

arquivos”, de modo a permitir a coleta de maior número de informações do dispositivo. 

AUTORIZO o acesso aos conteúdos das mídias apreendidas, especialmente 

em relação aos smartphones, bem como o acesso aos dados armazenados na nuvem 

relacionados a serviços vinculados aos celulares apreendidos. 

OFICIE-SE a 1ª Vara de Família da Comarca da Capital, com cópia do 

requerimento do MPF e dessa decisão, a fim de informar sobre a constrição dos bens e 

valores de RAFAEL LIBMAN, esclarecendo que em acordo de colaboração premiada 

n° 0507187-03.2018.4.02.5101, homologado por esse Juízo, DENISE LIBMAN 

renunciou à sua meação. 
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Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a 

operação.  

Desde já informo às defesas dos investigados que as mídias, se existirem, 

estarão disponíveis em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição 

eletrônica nos autos, indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se 

encontra a mídia desejada, bem como as folhas da procuração (ou substabelecimento) 

do advogado que irá retirar a mídia gravada, devendo ser fornecida mídia nova e 

lacrada, tendo a Secretaria o prazo mínimo de 24 horas para a sua entrega. 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 01 de julho de 2019. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 
Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
 

JFRJ

Fls 591

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.

Documento No: 81139259-38-0-578-14-836962 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .


