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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5038137-02.2019.4.04.7000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados,
comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, para se manifestar conforme segue.

1. Trata-se de representação, por meio da qual a autoridade policial requereu
autorização para a realização de medidas de busca e apreensão nos endereços residenciais
de ALEXANDRE GOEBEL,  ALEXANDRE DE  MELO CANIZELLA,  MIGUEL FAUSTINO DA
SILVA NETO, WAGNER LESSA, CESAR LOPES e JAQUES XAVIER.

O pedido relaciona-se ao Inquérito Policial nº 1991/2015-SR/PF/PR (autos nº
5046795-54.2015.4.04.7000), destinado a apurar a prática do delito de lavagem de dinheiro,
tendo em vista o conteúdo de termos de colaboração de ROBERTO TROMBETA e RODRIGO
MORALES, corroborados por planilha e documentos por eles apresentados, no sentido de
que compraram moeda em espécie no valor de R$ 110.809.572,40 de SILVIO DE ALMEIDA
E SOUZA.

ROBERTO  TROMBETA  e  RODRIGO  MORALES,  através  da  celebração  de
contratos fictícios, gerariam valores em espécie para diversas empresas, dentre as quais as
empreiteiras OAS, UTC/CONSTRAM e ECMAN ENGENHARIA. Para tanto, utilizavam-se dos
serviços de SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, que fornecia papel-moeda em contrapartida a
transferências  bancárias  para  diversas  contas  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
ele o responsável pelo controle das contas bancárias.

Nesse contexto, os colaboradores teriam fornecido planilha, em que constam
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)”, assim como comprovantes de pagamento relativos a cada uma das
movimentações financeiras1. Especificamente em relação às empresas GOIAS REALTY IMOB.
LTDA.2,  ELLO  SÃO  PAULO  ADM.  e  ELLO  GOIAS  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  E
IMOBILIÁRIOS, foram identificadas operações financeiras no valor de R$ 47,5 milhões.

RIYAD ELIAS ZAKZAK, ouvido pela autoridade policial, desejando colaborar
espontaneamente  com as  investigações,  confessou  que  operou  esquema de  geração  de
dinheiro  em espécie  entre  os  anos  de  2011 e  2016,  prestando serviços  para  SILVIO DE
ALMEIDA  E  SOUZA,  que  forneceria,  quase  que  diariamente,  cheques  de  terceiros  e
transferências  bancárias  destinados  às  contas  da  empresa  do  declarante.  O  investigado
explicou, ademais, como o esquema funcionava, contando com a participação de gerentes e
funcionários da agência 3569 do Banco do Brasil S.A., em São Paulo/SP. 

Nesse contexto, revelou 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

1 Evento 1, ANEXO14 a ANEXO19.
2 Antiga denominação da GOIAS REALTY FOMENTO MERCANTIL.
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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. O investigado esclareceu que não possuía ingerência ou conhecimento
acerca da origem e do destino dos valores.

O esquema era executado diretamente pelos gerentes da agência 3569 do
Banco  do  Brasil,  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. De acordo  com o  investigado,  no  dia  a  dia  as
transações eram operadas tanto pelo gerente da agência, quanto pelos gerentes da conta-
corrente,  tendo  contado  com  a  participação  consciente  de  JAQUES  XAVIER.  Como
contrapartida,  o  declarante  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.  WAGNER  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 OUROCAP, por parte de RIYAD ELIAS ZAKZAK.

Alegou, ademais, que ALEXANDRE CANIZELLA era o responsável por operar
diretamente com SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, sendo o papel de RIYAD ELIAS ZAKZAK
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.

Os gerentes da conta, por sua vez, teriam a função de elaborar 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
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.

Confessou,  ainda,  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 o  investigado somente  aposto  a  própria
rubrica em certos documentos.

ROBERTO  TROMBETA  e  RODRIGO  MORALES,  por  sua  vez,  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. Declararam, ademais, 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. 
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De  acordo  com  ROBERTO  TROMBETA  e  RODRIGO  MORALES,  ademais,  o
contato era realizado sempre por meio de  SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, sendo que em
contrapartida às operações os colaboradores pagavam uma “taxa” de 2% a 2,5% do valor
transacionado. Era SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA o responsável por gerenciar as operações,
com auxílio de pessoa referida como “MARIA PAULA”.

A  autoridade  policial,  após  análise  do  material  probatório,  ressaltou  ter
identificado  ao  menos  as  seguintes  transações  como  encomendadas  por  ROBERTO
TROMBETA e RODRIGO MORALES “(i) conta 84.145-5, diversas transferências entre meados de
2011 e 2012 para a favorecida GOIAS REALTY FOMENTO MERCANTIL (CNPJ 13.472.579/0001-
37)16;  (ii)  conta  16.126-8,  cinco  transferências  entre  09/05/2011  e  28/06/2012,  para  a
favorecida  ELLO  SÃO  PAULO  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  E  IMOBILIÁRIOS
(CNPJ12.004.946/0001-05)17; e (iii) conta 017.354-1, diversas transações entre 06/08/2012 e
14/11/2014 para  a  favorecida  ELLO GOIAS  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E  IMOBILIÁRIOS
(CNPJ 13.633.363/0001-06)”.

ELIAS  ZAK  ZAK  NETO,  por  sua  vez,  afirmou  desconhecer  os  fatos  sob
apuração,  uma vez que não manteria vínculo profissional  com as empresas ELLO GOIAS,
ELLO SÃO PAULO e GOIAS REALTY SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, de propriedade de seu pai.

SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA, de outro canto, perante a autoridade policial,
teria negado ter feito negócios com  RIYAD ELIAS ZAKZAK,  desconhecendo as empresas
GOIAS  REALTY  e  ELLO  SÃO  PAULO.  Alegou,  ainda,  que  quando  conheceu  ROBERTO
TROMBETA, o colaborador teria  afirmado que possuía  operações financeiras de troca de
cheques  e  TEDs  por  dinheiro  em  espécie,  tendo  o  investigado  indicado  RIYAD  ELIAS
ZAKZAK e MARIA PAULA a ROBERTO TROMBETA, uma vez que não exercia atividades no
mercado financeira. A autoridade policial, porém, ressaltou que referidas declarações não são
corroboradas pelos demais elementos probatórios.

2. Por meio de esclarecimentos escritos3,  RIYAD ELIAS ZAKZAK  confessou,
com  maiores  detalhes,  como o  esquema ilícito  era  operacionalizado.  De  acordo  com o
relatado,  o  investigado,  auxiliado  por  funcionários  de  carreira  do  Banco  do  Brasil,  abria
conta-corrente  em nome de uma de suas  empresas  e  a  disponibilizava para  SILVIO DE
ALMEIRA 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 junto aos
agentes  da instituição financeira.  RIYAD ELIAS ZAKZAK,  por  sua vez,  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.

Notadamente em relação aos mencionados agentes, esclareceu que, em abril
de 2011, compareceu à agência 3569 do Banco do Brasil  e conversou com  ALEXANDRE
3 Evento 1, ANEXO34.
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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, e propôs o pagamento de 10%
de  sua  comissão  ao  funcionário.  Nesse  momento,  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.

ALEXANDRE GOEBEL, ademais, 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.

RIYAD ELIAS  ZAKZAK esclareceu  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, WAGNER LESSA e MIGUEL FAUSTINO, a fim
de  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.

Ressaltou,  ademais,  que  os  cheques  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.

Após a saída de  ALEXANDRE GOEBEL,  o “acordo” teria sido repassado aos
gerentes-gerais  que  o  sucederam,  notadamente  LENICE  e  ALEXANDRE  DE  MELO
CANIZELLA. Este último 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  abriu outra conta, em
nome  da  empresa  ELLO  GOIAS,  na  agência  3569-6,  por  orientação  de  ALEXANDRE
CANIZELLA, a fim de que o esquema ilícito permanecesse em funcionamento. Novamente,
não foram os documentos bancários assinados pelos sócios da empresa ou fornecidos dados
de  contato,  a  fim  de  evitar  comunicações  por  parte  da  instituição  financeira.  O  modus
operandi  adotado  era  o  mesmo  daquele  desenvolvido  para  a  conta-corrente  da  GOIAS
REALTY. Para tanto, RIYAD ELIAS ZAKZAK teria contado com o auxílio de WAGNER LESSA,
CESAR LOPES e JAQUES XAVIER, além de ALEXANDRE CANIZELLA.

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
dos demais. 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.
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Nesse sentido, por meio do Ofício nº 4396/2018, o Banco do Brasil4 informou
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 3569.

3.  As  declarações  de  RYAD  ELIAS  ZAKZAK  são  corroboradas,  em  larga
medida,  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.

Consoante  identificado  pelo  Banco  do  Brasil,  embora  as  contas-correntes
84.145, titularizada pela GOIAS REALTY, e 16.126, em nome da ELLO SÃO PAULO, da Agência
3569,  tenham  sido  abertas  em  10/05/2011  e  28/05/2010,  não  foi  a  documentação
correspondente elaborada. Nesse sentido, 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.

Constam,  ademais,  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  .

Acerca das mencionadas contrapartidas ao auxílio dos funcionários do Banco
do Brasil indicadas por RYAD ELIAS ZAKZAK em suas declarações, a auditoria interna logrou
identificar  que  diversos  produtos  da  instituição  financeira  foram efetivamente  adquiridos
pelas  empresas  titulares  das  contas  bancárias  analisadas,  mediante  atuação  dos  agentes
investigados.  A  aquisição  de  tais  produtos  bancários  pelos  operadores  financeiros  que
controlavam as contas das empresas GOIAS REALTY e ELLO SÃO PAULO atendia em grande
medida os 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.

Nesse sentido, verificou-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:

4 Evento 1, ANEXO35.
5 ANEXOS 1 a 17.
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Observe-se que 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  GOIAS  REALTY  FOMENTO  MERCANTIL  LTDA.,  em  adição,  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.

Some-se a isso o fato de que tanto a GOIAS REALTY,  quanto a ELLO SÃO
PAULO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, adquiriram seguros, de valores parecidos, exatamente
nas mesmas datas:

Especificamente em relação à ELLO SÃO PAULO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E IMOBILIÁRIOS LTDA.,  verificou-se que  foram adquiridos 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 das operações descritas no quadro abaixo, embora
não tenham sido localizados documentos a elas relacionados:
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Observe-se que todas as operações contaram com a atuação de  WAGNER
LESSA, tendo, em sua maioria, sido deferidas pelos Gerentes-gerais LENICE APARECIDA GOIS
e ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA.

A narrativa é corroborada, ainda, pela análise da movimentação financeira das
contas bancárias.  De acordo com o Banco do Brasil,  a  conta 84.145-5,  da Agência 3569,
titularizada pela GOIAS REALTY FOMENTO MERCANTIL, foi beneficiária de valores a crédito
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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, em consonância com o quanto afirmado por  RYAD
ELIAS  ZAKZAK,  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.

A  conta-corrente  da  ELLO  SÃO  PAULO  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  E
IMOBILIÁRIOS LTDA., nas Agências 3569 e 3831, por sua vez, foi beneficiária das seguintes
operações de crédito:
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De  forma  semelhante  à  GOIAS  REALTY,  os  débitos  mais  relevantes  foram
realizados por meio de operações de cheques que totalizam R$ 17.094.593,78, na conta-
corrente  da  Agência  3569,  correspondentes  a  74,61%  dos  débitos  identificados,  e  R$
7.422.122,26, na conta-corrente da Agência 3831, equivalentes a 83,35% de seus débitos.

Acerca das saídas, ademais, restaram 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, reforçando os indícios de que a grande maioria dos cheques emitidos pelas
empresas foram utilizados para a geração de dinheiro.

Assim  é  possível  concluir  na  medida  em  que,  não  consta  na  relação  de
operações  apresentadas  pela  instituição financeira  a  ocorrência  de saques,  não obstante
tenham sido realizadas 245 comunicações automáticas ao COAF de transações de saque
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superiores a R$ 100 mil da GOIAS REALTY e 41 da ELLO SÃO PAULO,  nos termos da
Circular Bacen nº 3.461, de 24 de julho de 2009.

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,  não  obstante  tenham  sido  identificadas  diversas
operações em espécie  após essa data6.  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 observado7.

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.

Chama atenção o fato de 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  ”  . 

Constata-se, portanto, divergências entre as justificativas apresentadas pelos
funcionários  da  instituição  financeira  acerca  das  sinalizações  constantes  no  sistema  de
Detecção de Indícios de Lavagem de Dinheiro.

Referidas formalizações, ademais, deram origem apenas a 4 comunicações ao
COAF – três vinculadas à ELLO SÃO PAULO e apenas uma à GOIAS REALTY –, datadas de
11/2011 a 04/2012, em que ressaltados indícios da utilização de produtos e/ou serviços do
Banco  do  Brasil  para  a  prática  de  lavagem de  dinheiro.  Dezenas  de  comunicações  que
deveriam ter  sido feitas  ao COAF após essa data foram encerradas indevidamente pelos
gerentes em comento, com base em justificativas manifestamente inverossímeis.

A  atuação  dos  agentes  do  Banco  do  Brasil  no  sentido  de  obstar  as
comunicações  ao  COAF,  ademais,  resta  claramente  evidenciada  por  meio  da  mensagem
2012/320376518, em que o Comitê de Administração da Agência, composto por LENICE A.

6 ANEXOS 15 e 16.
7 ANEXO 1.
8 ANEXO 17.
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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”.

4.  Além dos elementos  probatórios  já  destacados,  insta  observar,  uma vez
mais, que a análise dos comprovantes de transferências bancárias9 tendo as empresas GOIAS
REALTY  FOMENTO  MERCANTIL,  ELLO  SÃO  PAULO  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  E
IMOBILIÁRIOS  e  ELLO  GOIAS  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  E  IMOBILIÁRIOS  como
beneficiárias,  fornecidos  por  ROBERTO  TROMBETA  e  RODRIGO  MORALES,  revelam  que,
efetivamente, foram as operações realizadas entre os anos de 2011 e 2014.

No mesmo período, empresas vinculadas a ROBERTO TROMBETA e RODRIGO
MORALES receberam valores provenientes das empreiteiras UTC e OAS. Nesse sentido,  o
Relatório de Informação nº 006/201610, 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 esse Juízo, 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:

9 Evento 1, ANEXO14 a ANEXO19.
10 ANEXO 18.
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O Grupo OAS, por sua vez, 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 MORALES11.

De  outro  canto,  a  análise  dos  dados  bancários  da  empresa  ELLO  GOIAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS12 revela 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 201613.

5. O aprofundamento das investigações revelou, ademais, diversos indícios das
práticas criminosas de SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA.

Consoante narrado pela autoridade policial  e destacado nos itens 1 e 2,  o
investigado foi indicado por ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES14 como um dos
responsáveis pela venda de valores em espécie, mediante a realização de TEDs, provenientes
das empresas dos declarantes, em favor de contas-correntes de pessoas físicas e jurídicas
indicadas por  SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA,  que atuava em conjunto com  RYAD ELIAS
ZAKZAK,  utilizando-se  das  contas  bancárias  das  empresas  ELLO  GOIAS  SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E  IMOBILIÁRIOS e  GOIAS REALTY IMOBILIÁRIA LTDA.  Ressaltaram,  na
oportunidade,  que o contato sempre foi  por  eles realizado com  SILVIO DE ALMEIDA E
SOUZA,  responsável  por  gerenciar  as  operações,  e  que,  em contrapartida  aos  “serviços”
prestados, pagavam uma taxa de 2% a 2,5% do valor transacionado.

No mesmo sentido,  RYAD ELIAS ZAKZAK confessou à  autoridade  policial
que, após convite realizado por SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA no ano de 2010, passou a
prestar serviços ao investigado, operando esquema de geração de dinheiro em espécie, entre
2011 e 2016, mediante o fornecimento, quase que diário, por SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA
de cheques de terceiros e transferências bancárias destinados às contas das empresas do
declarante. Como contrapartida à atuação na troca de cheques, a fim de gerar e fornecer
valores em espécie, RYAD ELIAS ZAKZAK esclareceu que recebia comissão de 1% do valor
de cada transação, enquanto SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA auferiria 2% do montante de
cada operação15.

A análise de documentos fornecidos por ROBERTO TROMBETA e RODRIGO
MORALES  no  bojo  de  seus  acordos  de  colaboração  premiada,  ademais,  revelou  que  os
agentes efetivamente utilizavam-se das contas de RYAD ELIAS ZAKZAK para a geração de
valores  em  espécie16.  Verifica-se,  ademais,  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

11 Conforme revela a análise do afastamento de sigilo bancário das referidas empresas, exposta no Relatório de
Informação nº 166/2019, elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria da República no Paraná
– ANEXO 19.
12 Cujo sigilo foi afastado por decisão desse Juízo em sede dos autos nº 5029976-71.2017.4.04.7000.
13 Relatório de Informação nº 164/2019, elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria da
República no Paraná – ANEXO 20.
14 Evento 1, ANEXO12.
15 Evento 1, ANEXO33.
16 ANEXOS 21 a 38.

12 de 16



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná    www.prpr.mpf.gov.br
FORÇA-TAREFA                                                           www.lavajato.mpf.mp.br

gerenciava esquema de geração de dinheiro em espécie utilizado por ROBERTO TROMBETA
E RODRIGO MORALES17.

Some-se a isso o fato de que o contato vinculado a “ELIAS ZAK ZAK (PAI)”,
modo  como  RYAD  ELIAS  ZAKZAK consta  identificado  no  documento  fornecido  por
ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES18, 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 pelos declarantes19.

O contato do investigado, ademais, foi 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/PR20.

Ainda,  a  relação  entre  os  investigados  restou  identificada  no  Relatório  de
Polícia  Judiciária  nº  369/201521,  em que  analisados  materiais  eletrônicos  apreendidos  na
residência de CARLOS ALBERTO DA COSTA E SILVA. Neles, foi encontrada mensagem de e-
mail 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:

17 ANEXO 31, p. 14, ANEXO 36, p. 92 e 100.
18 ANEXO 21, p. 1.
19 Evento 1, ANEXO12 e ANEXO13.
20 ANEXO 39, p. 20.
21 ANEXO 40, p. 33 e 34.
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Há fortes indícios, portanto, da ampla participação de SILVIO DE ALMEIDA E
SOUZA no esquema criminoso de lavagem de dinheiro ora investigado.

6. As provas anteriormente expostas constituem base jurídica suficiente para a
realização de buscas nos endereços residenciais e profissionais de parte 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. 

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  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, além dos registros das câmeras de segurança
dos locais em que se cumpram as medidas; e
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.

Especificamente,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  a  expedição
INDIVIDUAL  de  mandado  de  busca  e  apreensão  PARA  CADA  LOCAL  a  seguir
relacionado – 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:
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I – Nos endereços de:

1. ALEXANDRE DE MELO CANIZELLA (CPF 280.719.668-35);
2. ALEXANDRE GOEBEL (CPF 466.394.200-82);
3. WAGNER LESSA REIS (CPF 256.119.488-47); e
4. SILVIO DE ALMEIDA E SOUZA (CPF 046.176.358-31).

No caso de apreensão de dispositivos eletrônicos, tais como smartphones, o
Parquet federal  requer  seja  autorizada 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.

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 é comum operadores financeiros manterem
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.

O  Ministério  Público  Federal  requer,  ainda,  autorização  para  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 e membros do próprio MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Pugna o  Parquet  federal, ademais, seja autorizado por esse Juízo desde já o
compartilhamento das provas colhidas quando do cumprimento destes mandados com a
Receita Federal do Brasil, ficando o compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com os
graus de sigilo necessário.

7. Além dos pedidos acima deduzidos, o Ministério Público Federal requer seja
autorizado por esse Juízo o 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.

Curitiba, 20 de setembro de 2019.
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