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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5038137-
02.2019.4.04.7000/PR

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/PR

ACUSADO: ALEXANDRE GOEBEL
ACUSADO: MIGUEL FAUSTINO SILVA NETO

ACUSADO: ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA

DESPACHO/DECISÃO

1. Cuida-se de representação apresentada pela Polícia
Federal em que se requer a realização de medidas de busca e apreensão
nos endereços de ALEXANDRE GOEBEL, ALEXANDRE DE MELO
CANIZELLA, MIGUEL FAUSTINO DA SILVA NETO, VAGNER
LESSA, CESAR LOPES e JAQUES XAVIER, de modo a instruir os
autos de inquérito policial n.º 5046795-54.2015.4.04.7000 (IPL nº
1991/2015-SR/PF/PR) no âmbito da Operação Lava Jato.

A representação tem como foco principal funcionários ou
ex-funcionários do Banco do Brasil, que teriam atuado em crimes de
lavagem de dinheiro em benefício de empresas que contratavam com a
Petrobras e necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de
vantagens indevidas a funcionários e agentes públicos.

Após manifestação do MPF no evento 4, na decisão do
evento 6, determinou-se a suspensão dos autos até a conclusão de
auditoria interna no Banco do Brasil, solicitada nos autos nº 5038147-
46.2019.4.04.7000.

No evento 13 o MPF apresenta sua manifestação após
análise da auditoria, sendo favorável ao deferimento do pedido de busca
e apreensão nos endereços de ALEXANDRE GOEBEL
e ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA, bem como de WAGNER
LESSA REIS e SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA.

Ainda, pugnou pelo deferimento de autorização
para acesso às caixas de e-mails funcionais, a serem fornecidas pelo
Banco do Brasil, de ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA,
ALEXANDRE GOEBEL e WAGNER LESSA REIS.
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Decido. 

2. Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações
penais e processos incidentes relacionados à Operação Lava Jato.

A investigação, com origem nos inquéritos
2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração
de crime de lavagem de dinheiro consumado em Londrina/PR, sujeito,
portanto, à jurisdição desta Vara especializada, tendo o fato originado a
ação penal 5047229-77.2014.404.7000.

Em síntese, na evolução das apurações, foram colhidas
provas de um grande esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e
lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A -
Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União Federal.

Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC,
Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior,
Queiroz Galvão, Engevix, Setal, Galvão Engenharia, Techint, Promon,
MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel, através do qual
teriam sistematicamente frustrado as licitações da Petrobras para a
contratação de grandes obras.

Além disso, as empresas componentes do cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal
calculadas em percentual, de um a três por cento em média, sobre os
contratos obtidos e seus aditivos.

Também constatado que outras empresas fornecedoras da
Petrobras, mesmo não componentes do cartel, pagariam
sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal, também em
bases percentuais sobre os contratos e seus aditivos.

A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por
alguns dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo".

Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de
Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da Diretoria
Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza
Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz
Zelada.

Surgiram também elementos probatórios de que o caso
transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobras,
servindo o esquema criminoso para também corromper agentes políticos
e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.

Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à
nomeação e à permanência nos cargos da Petrobras dos referidos
Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.
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Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobras e os
agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das
vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

Um dos estratagemas utilizados em tal esquema criminoso
para o repasse de propina dos empreiteiros para os políticos era a
simulação de contratos de consultoria por meio de empresas de fachada.

Os repasses detinham, assim, aparência de licitude, porém
ocultavam a causa real que era permitir a transferência aos destinatários
do produtos de crimes praticados em desfavor da Petrobras.

 

Como já verificado noutros processos, ROBERTO
TROMBETA e RODRIGO MORALES inserem-se nesse contexto.

Ambos celebraram acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público Federal (autos n.º 5032688-05.2015.404.7000 e
5032694-12.2015.404.7000), tendo informado que, para a geração de
valores em espécie para diversas empresas utilizavam-se dos serviços
de SÍLVIO DE ALMEIDA E SOUZA, o qual teria fornecido papel-
moeda em contrapartida a transferências bancárias para diversas contas
por ele indicadas.

Com isso, o inquérito policial n.º 5046795-
54.2015.4.04.7000 (IPL 1991/2015-SR/DPF/PR) foi instaurado para
apurar possíveis crimes, considerando que documentos apresentados
pelos colaboradores revelariam a "disponibilidade de R$
110.809.572,40, em espécie, por parte de SILVIO DE ALMEIDA E
SOUZA, CPF nº 046.176.358-31, conhecido como "SILVIO PRETO"
(ou "SILVINHO"), em troca de transferências bancárias para contas de
diversas empresas por ele indicadas.

A grande maioria das transações teve como beneficiárias
as empresas ELLO GOIAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
IMOBILIÁRIOS LTDA. e GOIAS REALTY IMOBILIÁRIA LTDA.,
de RIYAD ELIAS ZAKZAK, sendo este o responsável pelo controle das
contas bancárias.

Referidos colaboradores apresentaram planilha (anexada
aos autos n.º 5046795-54.2015.4.04.7000, evento 3, out 1) em que
aparecem os nomes de pessoas físicas e jurídicas beneficiárias das
transferências eletrônicas relacionadas à compra e venda de dinheiro em
espécie, cujo cabeçalho traz a indicação “ELIAS ZAK ZAK (PAI)",
além de comprovantes de pagamento relativos às movimentações
financeiras (evento 1, anexos 14 a 19).

Ao ser ouvido no âmbito do inquérito policial n.º 5046795-
54.2015.4.04.7000 (IPL 1991/2015-SR/DPF/PR), RIYAD ELIAS
ZAKZAK acabou por confirmar que operou esquema de geração de
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dinheiro em espécie de 2011 a 2016, prestando serviços a SILVIO DE
ALMEIDA E SOUZA, o qual forneceria cheques de terceiros e
transferências bancárias destinados às contas da empresa do de RIYAD.

RIYAD explicou que no ano de 2010, foi convidado
por SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA para atuar na troca de cheques,
gerando e fornecendo valores em espécie, mediante o recebimento de
comissão de 1% do valor de cada transação.

SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, por sua vez,
receberia comissão de 2%. Para tanto, RIYAD ELIAS ZAKZAK passou
a se utilizar de conta bancária titularizada pela empresa GOIAS
REALTY e, posteriormente, pela empresa ELLO GOIAS, sem o
conhecimento de seu filho. Tais contas teriam sido abertas sem
assinaturas e procurações e com cadastro incompleto, visando a evitar
comunicações. RIYAD sustentou que não possuía ingerência ou
conhecimento acerca da origem e do destino dos valores.

Segundo RIYAD, referido esquema funcionaria com a
participação de gerentes e funcionários da agência 3569 do Banco do
Brasil S.A., em São Paulo-SP, notadamente ALEXANDRE GOEBEL,
LENICE e ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA, assim como os
gerentes de conta MIGUEL FAUSTINO e WAGNER LESSA e o
tesoureiro da agência JAQUES XAVIER.

RIYAD ELIAS ZAKZAK especificou que as transações
eram operadas tanto pelo gerente da agência, quanto pelos gerentes da
conta-corrente.

Em contrapartida, RIYAD acertou que 10% de sua
comissão ficaria com o gerente da agência,
especialmente ALEXANDRE GOEBEL, no início, e ALEXANDRE
CANIZELLA, posteriormente, sendo os valores retidos quando do
próprio saque. VAGNER LESSA, MIGUEL FAUSTINO, CESAR
LOPES e JAQUES XAVIER, por sua vez, não ganhavam percentual
fixo, mas recebiam favores financeiros, como o pagamento de contas ou
a compra de determinados bens, além da aquisição de produtos da
agência, como consórcios e ouro-cap, por parte de RIYAD.

Além disso, RIYAD ELIAS ZAKZAK afirmou que
ALEXANDRE CANIZELLA seria o responsável por operar
diretamente com SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, sendo seu papel
(de Riyad) comparecer diariamente à agência para conferir os cheques
fornecidos por SILVIO e assinar os cheques das contas por ele
controladas para possibilitar o saque do dinheiro, que era retirado
diretamente na agência, junto aos gerentes, por emissários de SILVIO
DE ALMEIDA E SOUZA.

Em tal contexto, consoante RIYAD, os gerentes da conta
elaboravam justificativas internas a fim de evitar maiores fiscalizações
da conta bancária por meio de estâncias superiores, como o Banco
Central do Brasil, e do próprio setor de compliance da instituição
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financeira. Já a participação do tesoureiro era necessária para que fosse
requisitada a reserva de valores em espécie junto à Tesouraria Central do
Banco do Brasil.

RIYAD afirmou que autorizou verbalmente os
funcionários envolvidos a assinar documentos e contratos bancários
relativos às contas-correntes titularizadas pelas empresas GOIAS
REALTY e ELLO GOIAS, tendo ele somente aposto a própria rubrica
em certos documentos.

Os colaboradores ROBERTO TROMBETA e RODRIGO
MORALES prestaram depoimento complementar, em que esclareceram
que a partir do ano de 2011 começaram a se utilizar de pessoas que
atuavam no mercado financeiro, em São Paulo, com a venda de dinheiro
em espécie, sendo que a operação ocorria por meio de TEDs emitidas
por suas empresas em favor de contas-correntes de pessoas físicas e
jurídicas indicadas pelos vendedores, dentre os quais SILVIO DE
ALMEIDA E SOUZA, que teria fornecido R$ 116.246.834,23 em
espécie.

Ao que tudo indica, ao menos em análise preliminar, a
quantia em espécie fornecida por SILVIO DE ALMEIDA E
SOUZA teve origem no esquema organizado por RIYAD ELIAS
ZAKZAK na agência n.º 3569 do Banco do Brasil com o auxílio
principal dos gerentes-gerais ALEXANDRE
GOEBEL e ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA, bem como do
gerente da conta MIGUEL FAUSTINO DA SILVA NETO.

ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES
declararam que tinham conhecimento de que SILVIO DE ALMEIDA
E SOUZA atuava em conjunto com RIYAD ELIAS ZAKZAK, que se
utilizava de contas bancárias titularizadas por suas empresas ELLO
GOIAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS e
GOIAS REALTY IMOBILIÁRIA LTDA., beneficiária da maioria das
transações efetuadas.

Conforme tais colaboradores, o contato era realizado
sempre por meio de SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, sendo que em
contrapartida às operações eles pagavam uma “taxa” de 2% a 2,5% do
valor transacionado. SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA seria o
responsável por gerenciar as operações, com auxílio de “MARIA
PAULA”. 

Aponta a Autoridade Policial que RIYAD ELIAS
ZAKZAK buscou a Polícia Federal no intuito de colaborar
espontaneamente com as investigações, tendo comparecido à
Superintendência da PF no Paraná em 18/07/2019 para ser ouvido sobre
os fatos, prontificando-se a colaborar irrestritamente com as
investigações, inclusive para fins de obtenção do benefício do art. 1º,
§5º, da Lei nº 9.613/98.
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Essas recentes declarações de RIYAD ELIAS ZAKZAK
constam no anexo 34 do evento 1. Há repetição de declarações
anteriores, com mais detalhes acerca do estratagema criminoso. Consta
que RIYAD, auxiliado por funcionários do Banco do Brasil, abria conta-
corrente em nome de uma de suas empresas e a disponibilizava
para SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA. Em seguida, os clientes deste
transferiam recursos para a mencionada conta bancária, seja por meio de
TEDs, seja por meio de depósitos em cheques. Nesse último caso, a
partir de triagem realizada pelos funcionários da instituição financeira,
os cheques devolvidos eram reapresentados ou entregues a SILVIO DE
ALMEIDA E SOUZA, a depender do motivo pelo qual não eram
inicialmente aceitos. A partir de informações fornecidas por emissários
de SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, os funcionários do Banco do
Brasil determinavam a disponibilização dos recursos solicitados para
saque no dia seguinte, oportunidade em que compareciam à agência e
efetivamente retiravam o dinheiro. RIYAD ELIAS ZAKZAK
encarregava-se de comparecer ao banco para assinar os cheques de sua
conta, a fim de viabilizar os mencionados saques, recebendo
informações sobre os valores a que teria direito e eventuais problemas
com a conta-corrente.

Segundo RIYAD ELIAS ZAKZAK, em abril de 2011 ele
compareceu à agência 3569 do Banco do Brasil e conversou
com ALEXANDRE GOEBEL, à época gerente-geral do
estabelecimento, oportunidade em que expôs o modelo de atividade que
pretendia desenvolver, esclarecendo que os valores seriam de elevada
monta e transitariam quase diariamente na conta-corrente.

O citado gerente esclareceu que o “projeto” exigiria
comprometimento de SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA para que a
conta não ficasse descoberta, assim como a anuência do tesoureiro da
agência e do gerente da conta, além de “boa convivência” com o gerente
regional da instituição financeira.

Em tal contexto,  ALEXANDRE GOEBEL orientou
RIYAD ELIAS ZAKZAK a abrir uma conta bancária em nome da
empresa GOIAS REALTY, dispensando a assinatura ou a apresentação
de procuração de ELIAS ZAK ZAK NETO, assim como da esposa do
investigado para tanto, e garantindo que não seriam registrados dados de
cadastro de ELIAS, evitando que setores administrativos do banco o
contatassem, o que indica ausência de participação dessas pessoas no
esquema.

A propósito, conforme indicado pela Autoridade Policial
no evento 1, houve a instauração do IPL nº 248/2018 da Polícia Civil de
São Paulo, baseado em notícia apresentada por ELIAS ZAK ZAK
acerca da falsificação de assinaturas e documentos para abertura de
contas e atos relacionados em nome da GOIAS REALTY e depois da
ELLO GOIAS, de responsabilidade de seu pai RIYAD ELIAS
ZAKZAK.
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RIYAD ELIAS ZAKZAK disse ainda que confirmou a
conivência do gerente regional e do tesoureiro da agência, JAQUES
XAVIER, responsável por solicitar a reserva de valores junto a
Tesouraria Central do Banco do Brasil para a realização dos saques. A
conta-corrente em questão teria sido administrada de modo conjunto
pelo investigado, ALEXANDRE GOEBEL e os gerentes da conta,
VAGNER LESSA e MIGUEL FAUSTINO, de modo que o saldo
fosse equalizado, por meio do controle de entradas e saídas, fossem
realizados filtros sobre os cheques devolvidos e fossem elaboradas
justificativas internas visando a evitar fiscalizações sobre a conta, seja
por estâncias de controle externo, seja pelo setor de compliance do
banco.

Os cheques, ainda consoante as declarações de RIYAD,
seriam preenchidos pelos próprios gerentes do Banco do Brasil e
assinados por ele no dia da retirada do dinheiro. Ademais, a fim de que a
conta não apresentasse saldo negativo, teria sido comum a promoção do
desbloqueio antecipado de depósitos pelos funcionários da instituição
financeira.

Com a saída de ALEXANDRE GOEBEL, o esquema
teria sido repassado aos gerentes-gerais que o sucederam, notadamente
"Lenice" e ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA, que teria sido o
responsável pelo domínio da maior parte das operações.

No ano de 2014, após a transferência da conta-corrente
titularizada pela empresa GOIAS REALTY para outra agência, RIYAD
ELIAS ZAKZAK, a fim de que o esquema ilícito permanecesse em
funcionamento, abriu outra conta, em nome da empresa ELLO GOIAS,
na agência 3569-6, por orientação de ALEXANDRE CANIZELLA.
O modus operandi adotado teria sido o mesmo daquele anteriormente
desenvolvido.

Ainda nos termos das declarações de RIYAD, após a
abertura da conta-corrente da ELLO GOIAS, a ingerência dos
funcionários do Banco do Brasil em sua administração teria aumentado,
tendo, em alguns períodos, sido realizada quase que exclusivamente
por ALEXANDRE CANIZELLA, com auxílio de outros funcionários.
O gerente-geral sugeriu, ainda, a utilização de valores disponibilizados
na conta de seu sobrinho, chamado MÁRCIO, nos casos em que a
conta-corrente da ELLO GOIAS necessitasse de cobertura. Nessas
hipóteses, a comissão de 1% recebida por RIYAD ELIAS ZAKZAK
seria destinada integralmente a ALEXANDRE CANIZELLA.

Em tal contexto, apurou-se que ALEXANDRE
GOEBEL, MIGUEL FAUSTINO SILVA NETO, ALEXANDRE DE
MELO CANIZELLA e LENICE APARRECIDA DE GOIS são
funcionários ou ex-funcionários do banco e trabalharam em sua agência
n.º 3569, na qual realizadas as transações indicadas por RIYAD (evento
1, anexo 35):
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O MPF informa em sua petição do evento 13 que as
declarações de RYAD ELIAS ZAKZAK são corroboradas pela
informação elaborada pelo Banco do Brasil no curso da auditoria interna
realizada em atendimento à ordem desse Juízo emanada nos autos nº
5038147- 46.2019.4.04.70005 (anexos 1 a 17 do evento 13).

Houve, após tal auditoria, o apontamento dos
seguintes fatos:

a) As contas-correntes 84.145, titularizada pela GOIAS
REALTY, e 16.126, em nome da ELLO SÃO PAULO, da Agência 3569,
abertas em 10/05/2011 e 28/05/2010, não tiveram a documentação
correspondente elaborada. Não foram localizados contratos de abertura
no Dossiê Eletrônico ou documentos de abertura na agência, havendo
tão somente cartões de autógrafo relacionados às contas bancárias.
Enquanto a assinatura aposta no documento vinculado à ELLO SÃO
PAULO seria, supostamente, de ELIAS ZAK ZAK, o cartão da GOIAS
REALTY foi assinado por RYAD ELIAS ZAKZAK , não tendo o
respectivo instrumento de mandato sido encontrado pela instituição
financeira.

b) Constam, no sistema interno do banco, registros,
realizados por WAGNER LESSA REIS, no caso da GOIAS REALTY,
e CÉSAR AUGUSTO VALIM MOREIRA, em relação à ELLO SÃO
PAULO, de poderes de representação conferidos a RYAD ELIAS
ZAKZAK , sem que as respectivas procurações tenham sido localizadas.

c) Diversos produtos da instituição financeira foram
efetivamente adquiridos pelas empresas titulares das contas bancárias
analisadas, atendendo interesses dos gerentes do Banco do Brasil, pois
permitia que eles atingissem metas de resultados pela instituição
financeira e, nessa medida, tivessem participações maiores em
distribuições de lucros e dividendos.
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Neste ponto, constatou-se que a GOIAS REALTY
FOMENTO MERCANTIL LTDA., entre 16/06/2011 e 28/02/2014,
adquiriu ao menos 28 OUROCAP, de valores que variaram entre R$
200,00 e R$ 3.000,00, além de 8 consórcios, dos quais apenas dois
foram quitados. seis consórcios foram adquiridos nas datas de
20/07/2011, 28/07/2011, 29/11/2011 e 06/01/2012, tendo o mesmo bem
de referência e exatamente o mesmo valor. De modo semelhante, em
27/06/2012 e 03/07/2012, foram adquiridos outros dois consórcios,
novamente com o mesmo bem de referência e idêntico valor.

A mesma empresa realizou 39 aplicações em CDB/RDB,
no valor total de R$ 5.889.000,00, e foi, ainda, beneficiária de diversas
operações de linhas de crédito e emissão de cartão de crédito aprovadas
por funcionários da instituição financeira, notadamente WAGNER
LESSA REIS e ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA, em que
identificadas irregularidades, como a não localização de documentos
referentes à operação, assinaturas de ELIAS ZAK ZAK não conferidas
ou que não corresponderiam ao cartão de autógrafos assinado na conta
da ELLO SÃO PAULO.

Tanto a GOIAS REALTY, quanto a ELLO SÃO PAULO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, adquiriram seguros, de valores
parecidos, exatamente nas mesmas datas. 

A ELLO SÃO PAULO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E IMOBILIÁRIOS LTDA., adquiriu ao menos 18 OUROCAP, entre
17/02/2011 e 14/10/2013, em valores que variaram entre R$ 500,00 e
R$ 5.000,00. A empresa efetuou, ainda, uma aplicação em CDB/RDB,
entre 06/2011 e 01/2013, no montante de R$ 71.000,00, além de ter sido
beneficiária de operações relacionadas na fl. 7 da representação do MPF,
em relação às quais não foram localizados os documentos respectivos.

Em todas as operações citadas, houve a atuação de
WAGNER LESSA, tendo, em sua maioria, sido deferidas pelos
Gerentes-gerais LENICE APARECIDA GOIS e ALEXANDRE DE
MELO CANIZELLA.

d) Da análise da movimentação financeira, constatou-se
que a conta 84.145-5, da Agência 3569, titularizada pela GOIAS
REALTY FOMENTO MERCANTIL, foi beneficiária de valores a
crédito no montante de R$ 93.006.532,70. Destes, R$ 49.930.743,11
foram objeto de operações de depósito e R$ 33.415.384,98 foram objeto
de operações de transferência. Em relação aos débitos, R$
79.408.314,57 foram debitados por meio de cheques, o que corresponde
a 85,37% do montante total.

Após a transferência da conta bancária para a Agência
3831, foram realizados depósitos de cheques na quantia de R$
4.774.527,52, depósitos online no valor de R$ 218.656,00 e
transferências que totalizam R$ 251.929,78. De outro canto, os débitos
relacionados ao pagamento de cheques totalizam R$ 4.735.628,43,
equivalentes a 70,73% do total de débitos.
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A conta-corrente da ELLO SÃO PAULO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS LTDA., na Agência 3569 foi
beneficiária de valores a crédito no montante de R$ 22.911.398,28 e  Na
agencia 3831, no montante de R$ 8.904.694,47.

Em relação aos débitos, R$ 17.094.593,78 foram
realizados por meio de operações de cheques na conta corrente da
Agência 3569, correspondentes a 74,61% do total, e R$ 7.422.122,26,
na conta-corrente da Agência 3831, equivalentes a 83,35% do total
de débitos.

e) Identificadas operações em espécie que totalizam R$
66.744.121,96, na conta da GOIAS REALTY, e R$ 10.748.674,00, na
conta da ELLO SÃO PAULO.

Em relação a tais transações em espécie, não obstante a
Circular Bacen nº 3.654, de 27 de março de 2013, tenha instituído a
obrigação de pedido de provisionamento, com antecedência de um dia
útil, para saques no valor igual ou superior a R$ 100 mil (o que também
visa a dificultar operações de lavagem de dinheiro), o procedimento não
foi observado.

Em relação à GOIAS REALTY, foram identificados
apenas oito provisionamentos para saque em espécie, datados de
08/08/2011 a 23/08/2012, enquanto para a ELLO SÃO PAULO nenhum
provisionamento foi observado. Foram realizadas 245 comunicações
automáticas ao COAF de transações de saque superiores a R$ 100 mil
da GOIAS REALTY e 41 da ELLO SÃO PAULO.

f) Quanto às comunicações de operações suspeitas ao
COAF, a instituição financeira explicou que as transações são
monitoradas por sistemas corporativos que processam produtos e
serviços, os quais, por sua vez, encaminham informações ao sistema de
Detecção de Indícios de Lavagem de Dinheiro. Na análise das
sinalizações deste sistema, os gerentes do banco poderiam à época
adotar duas posturas: i) confirmar as suspeitas sobre as transações à
Diretoria de Segurança Institucional, responsável por comunicá-las,
após análise, ao COAF; ou ii) encerrar a ocorrência, na hipótese da
inexistência de indícios de lavagem de dinheiro. 

A análise das informações fornecidas referentes à GOIAS
REALTY revela que, após 01/2012, não ocorreram formalizações de
sinalizações à Diretoria de Segurança Institucional para comunicação ao
COAF, tendo sido encerradas, mediante a apresentação de justificativas
por WAGNER LESSA REIS e ALEXANDRE DE MELO
CANIZELLA, no sentido de que as informações que possuíam seriam
suficientes para amparar as transações, como sem não tivessem indícios
de lavagem de dinheiro.

De modo semelhante, ocorrência vinculada à ELLO SÃO
PAULO, sinalizada em 10/2010, foi encerrada por ALEXANDRE
GOEBEL. 
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Apontou o MPF que, no curso do ano de 2011, foram
formalizadas sinalizações referentes a ambas as empresas, GOIAS
REALTY e ELLO SÃO PAULO, oportunidades em que funcionários do
banco apontaram que as empresas seriam utilizadas para a lavagem de
dinheiro, havendo indícios de que seus sócios atuariam como “ agiotas e
doleiros ”.

A atuação dos agentes do Banco do Brasil no sentido de
obstar as comunicações ao COAF, segundo o MPF resta evidenciada por
meio da mensagem 2012/320376518, em que o Comitê de
Administração da Agência, composto por LENICE A. GOIS, WAGNER
LESSA REIS e CLÁUDIA R. S. G. NASCIMENTO, quando
questionado sobre se o relacionamento com o cliente deveria ser
encerrado, reviu o posicionamento adotado em formalização realizada
em 01/2012, justificando as ocorrências anteriores, por entender que se
enquadrariam “no tipo de movimentação compatível com sua atividade
econômica”.

 

Ainda, como já constou na decisão do evento 6 dos
autos  5038147-46.2019.4.04.7000/PR, a análise dos comprovantes de
transferências bancárias fornecidos por ROBERTO TROMBETA e
RODRIGO MOLARES, constantes nos anexos 14 a 19 do evento 1,
tendo as empresas GOIAS REALTY FOMENTO MERCANTIL, ELLO
SÃO PAULO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS e
ELLO GOIAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS
como beneficiárias, indicam que as operações foram realizadas entre os
anos de 2011 e 2014.

No mesmo período de 2011 a 2014, empresas vinculadas a
ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES receberam valores
provenientes das empreiteiras UTC e OAS, tal como demonstra o
Relatório de Informação nº 006/2016 (evento 13, anexo 19), elaborado
pela Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria da República no
Paraná a partir do resultado de medidas de afastamento de sigilo
bancário decretadas por este Juízo, o qual revela que o Grupo UTC
repassou, entre os anos de 2004 e 2014, ao menos R$ 85.283.688,00 a
empresas vinculadas a ROBERTO TROMBETA.

Por sua vez, há informações de que o grupo OAS repassou
ao menos R$ 28.582.276,17, entre os anos de 2004 a 2014 às pessoas
jurídicas utilizadas pelos operadores financeiros ROBERTO
TROMBETA e RODRIGO MORALES (evento 13, anexo 20).

Ainda, a análise dos dados bancários da empresa ELLO
GOIAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS, a partir
da quebra realizada nos autos n.º 5029976-71.2017.4.04.7000, indica a
realização de 680 saques de valores em espécie, por meio de cheques,
totalizando o valor de R$ 76.600.632,00, no período de 2011 a 2016
(evento 13, anexo 21).
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Sobre a participação de SILVIO DE ALMEIDA E
SOUZA nos fatos criminosos investigados, além das já citadas
declarações de ROBERTO TROMBETA,  RODRIGO MORALES
e RYAD ELIAS ZAKZAK, da análise dos documentos fornecidos por
ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, verifica-se a
realização de transferências bancárias, identificadas como “TED
SILVIO”, em favor de contas titularizadas por ITAO FLASH AG
CARGAS EIRELI, VITALITY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. e
WILSON SOARES RODRIGUES FILHO, no curso do ano de 2014,
indicando que SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA
efetivamente gerenciava esquema de geração de dinheiro em espécie
utilizado por ROBERTO TROMBETA E RODRIGO MORALES. 

Ainda, o contato vinculado a “ELIAS ZAK ZAK (PAI)”,
modo como RYAD ELIAS ZAKZAK consta identificado no documento
fornecido por ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, é de
“MARIA PAULA”, notadamente por meio do número de telefone (11)
96830-6846 e do endereço de e-mail mariapaula040@hotmail.com. Tais
contatos foram indicados pelos operadores financeiros, perante a
autoridade policial, como os utilizados para contato com SILVIO DE
ALMEIDA E SOUZA, naquele ato reconhecido por ROBERTO
TROMBETA e RODRIGO MORALES (evento1, anexos 12 e 13).

O contato de SILVIO foi também encontrado na agenda
telefônica de iPad apreendido com CARLOS ALBERTO DA COSTA E
SILVA, advogado que participou de diversas operações de lavagem de
dinheiro sob apuração no âmbito da Operação Lava Jato, vinculado ao
codinome “Cabelinho”, consoante destacado no Relatório de Polícia
Judiciária nº 180/2016-GT/LJ/DRCOR/SR/DPF/PR (evento 13, anexo
40).  

No Relatório de Polícia Judiciária nº 369/201521, em que
analisados materiais eletrônicos apreendidos na residência de CARLOS
ALBERTO DA COSTA E SILVA,  foi encontrada mensagem de email
em que o advogado, por meio do endereço costasilva@costasilva.adv.br,
enviou para lika-pretinha@hotmail.com mensagem em que consta
comprovante de transação bancária no exterior, em 16/05/2012, no valor
de USD 618 mil, proveniente de conta controlada por ANTONIO
CLARAMUNT DE OLIVEIRA em benefício de SILVIO DE
ALMEIDA E SOUZA (evento 13, anexo 41).

 

Esse, em síntese, o quadro probatório.

Há, em cognição sumária, fortes indícios de crimes de
lavagem de dinheiro e possivelmente de associação criminosa.

Passa-se a examinar os requerimentos do MPF, os quais já
consideraram os pedidos inciais da autoridade policial.
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3. Pleiteou  o MPF, autorização para busca e apreensão de
provas nos endereços dos seguintes investigados:

a) ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA (CPF
280.719.668-35); 

b) ALEXANDRE GOEBEL (CPF 466.394.200-82); 

c) WAGNER LESSA REIS (CPF 256.119.488-47); e 

d) SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA (CPF 046.176.358-
31).

O quadro probatório acima apontado é mais do que
suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização de
busca e apreensão nos endereços dos investigados.

Assim, defiro, nos termos do artigo 243 do CPP, o
requerido, para autorizar a expedição de mandados de busca e
apreensão, a serem cumpridos durante o dia nos endereços dos
investigados e empresas acima especificados.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à
prática pelos investigados dos crimes de lavagem de dinheiro
e associação criminosa, além dos crimes antecedentes à lavagem de
dinheiro, tais como documentos, dispositivos eletrônicos (telefones
celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados), bem
como apreender objetos de valor e numerários obtidos por meios
criminosos, objetos de luxo utilizados para a prática do crime de
lavagem de dinheiro (tais como jóias e obras de arte).

Deverão ainda ser descritos veículos, caminhões ou
máquinas que forem encontrados nos endereços das empresas e dos
investigados e extraídas cópias dos documentos do proprietário.

Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos
investigados ou da empresa ou entidade e os respectivos endereços, cf.
especificação do MPF.

No desempenho desta atividade, poderão as autoridades
acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas
armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônico
de qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados,
com a impressão do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão,
nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs,
DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autoridades
policiais do conteúdo dos computadores e dispositivos no local das
buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a
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comunicações eventualmente registradas. Autorizo igualmente o
arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente abertos.
Consigne-se estas autorizações específicas nos mandados.

As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se
necessário com o auxílio de autoridades policiais de outros Estados,
peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da
Receita Federal.

Deve a autoridade policial responsável adotar postura
parcimoniosa na sua execução, evitando a colheita de material
desnecessário ou que as autoridades públicas não tenham condições,
posteriormente, de analisar em tempo razoável.

Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve
possível, relato e resultado das diligências.

Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a
devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu
exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja
mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do
término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a
entregá-las aos investigados, as custas deles.

A competência se estabelece sobre crimes e não sobre
pessoas ou estabelecimentos. Assim, em princípio, reputo desnecessária
a obtenção de autorização para a busca e apreensão do Juízo do local da
diligência. Esta só se faz necessária quando igualmente necessário o
concurso de ação judicial (como quando se ouve uma testemunha ou se
requer intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no
Juízo de cada localidade colocaria em risco a simultaneidade das
diligências e o seu sigilo, considerando a multiplicidade de endereços e
localidades que sofrerão buscas e apreensões.

A efetiva expedição dos mandados ocorrerá após
confirmação ou levantamento de novos endereços pela autoridade
policial.

 

4. Pleiteou o MPF pela autorização para acesso às caixas
de e-mails funcionais, a serem fornecidas pelo Banco do Brasil, de
ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA, ALEXANDRE GOEBEL e
WAGNER LESSA REIS.

Como já registrado acima, há de fato indícios que apontam
que houve irregularidades no exercício das sua funções no Banco do
Brasil. 
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Diante de todo esse contexto, o afastamento de sigilo
almejado revela-se imprescindível para aprofundar as investigações em
curso e eventualmente corroborar os depoimentos de colaboradores e
demais elementos já colhidos.

Como se sabe, os direitos e garantias individuais do
sistema constitucional brasileiro não detêm caráter absoluto.

As garantias previstas na Constituição da República, que
interessam ao caso em exame, devem ceder ao interesse público, de
modo a evitar que direitos com assento constitucional sirvam para
proteger atividades ilícitas, implicando em injustificável supremacia do
interesse particular frente ao coletivo.

Por tal razão, defiro o requerimento e decreto a quebra do
sigilo dos dados telemáticos das caixas de e-mail funcionais
de ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA, ALEXANDRE GOEBEL
e WAGNER LESSA REIS.

Expeça-se ofício ao Banco do Brasil registrando-se o
prazo de 5 dias para cumprimento.

 

5. Deverá a autoridade policial confirmar os endereços
dos investigados a fim de propiciar a expedição dos mandados de busca
e apreensão. 

Presentes os endereços, expeça a Secretaria os mandados.

Ciência à autoridade policial e ao MPF desta decisão,
devendo observar os provimentos específicos.

Documento eletrônico assinado por GABRIELA HARDT, Juíza Federal Substituta, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante
o preenchimento do código verificador 700007498450v18 e do código CRC b9e20f07.
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