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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 5043672-
77.2017.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: SCOTT CELL PRODUTOS ON LINE LTDA - ME
ACUSADO: DUCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

ACUSADO: JURANDIR CANDIDO DE OLIVEIRA

ACUSADO: CREMONESI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
ACUSADO: JOSE APARECIDO AUGUSTO EIRAS 36481106915

ACUSADO: CARLOS ARTURO MALLORQUIN JUNIOR

ACUSADO: JAIR ROBERTO DE SOUZA DUARTE
ACUSADO: BENEDITO ARMINDO DO CARMO LEITE

ACUSADO: J&R COMPUTER E TRANSPORTES EIRELI - EPP
ACUSADO: AVS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

ACUSADO: IMPACTX COMERCIO DE ELETRONICOS E COSMETICOS LTDA - ME

ACUSADO: JOSE APARECIDO AUGUSTO EIRAS
ACUSADO: ELDORADO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME

ACUSADO: VITEDNO SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

ACUSADO: EIRAS SERVICOS DE COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA -
EPP

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público
Federal de buscas e apreensões, prisões cautelares, conduções
coercitivas e de sequestro de ativos relacionadas ao ex-gerente do Banco
do Brasil JOSÉ AUGUSTO APARECIDO EIRAS. O pedido original
foi apresentado no final de 2017, e após solicitação de esclarecimentos
pelo juízo, determinou-se que se aguardasse o andamento de outra
investigação correlata. 

Determinada nova intimação do MPF para que se
manifestasse sobre a manutenção no interesse na análise dos
pedidos, considerando o longo lapso que estes ficaram sem apreciação
bem como a mudança jurisprudencial ocorrida, foi apresentada a petição
do evento 20, na qual o parquet informa que há interesse na realização
das medidas cautelares de Busca e Apreensão e bloqueio de ativos em
face de JOSÉ AUGUSTO APARECIDO EIRAS e CARLOS
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ARTURO MALLORQUIN JÚNIOR, bem como na quebra de sigilo
telemático de alguns outros funcionários do Banco do Brasil da agência
Campos Elísios.

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

Já no início das investigações descobriu-se "núcleos" de
operadores do mercado negro de câmbio que atuavam na lavagem de
dinheiro dos valores desviados. 

No desenvolvimento de suas atividades criminosas,
sobretudo em solo brasileiro, tais operadores necessitaram utilizar o
sistema bancário e, via de regra, burlar os respectivos mecanismos de
compliance. Elementos angariados nas mais diversas fases da Operação
Lava Jato demonstram que, para atingir tal finalidade, alguns desses
operadores cooptaram para suas organizações criminosas funcionários
das instituições financeiras nas quais atuavam.

A presente medida tem como primeiro alvo o ex-gerente
do Banco do Brasil - JOSÉ AUGUSTO APARECIDO EIRAS - o qual
teria sido cooptado para atuar em favor de operadores do mercado de
câmbio negro. 

Nos autos de ação penal nº 5026243-05.2014.404.7000/PR
houve a condenação de RINALDO GONÇALVES DE CARVALHO
pelo crime de corrupção passiva, pois, na condição de empregado do
Banco do Brasil, teria auxiliado o grupo criminoso a abrir e movimentar
as contas em nome das empresas de fachada, deixado de comunicar as
operações suspeitas ao COAF e inclusive alertado o grupo criminoso
sobre o bloqueio judicial ordenado pelo Juízo. 

Na continuidade das investigações em face dos
operadores RAUL HENRIQUE SROUR e NELMA MITSUE
PENASSO KODAMA, também já condenados por este juízo na
Operação Lava Jato por crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional, Lavagem de Dinheiro e pertinência à Organização
Criminosa, surgiram indícios que JOSÉ EIRAS, que foi gerente da
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mesma agência Campos Elíseos do Banco do Brasil entre 18/07/11 e
20/01/14 e, posteriormente, da agência Santana da mesma instituição
financeira entre 21/01/14 e 14/07/14, atuava de forma semelhante a
RINALDO, e que este prestava tais serviços inicialmente para outro
operador, CARLOS ARTURO MALLORQUIN
JÚNIOR, identificado como "ARTURITO". 

JOSÉ EIRAS era superior hierárquico de RINALDO
GONÇALVES DE CARVALHO na agência Campos Elíseos do Banco
do Brasil.

Entre os dados colhidos até o momento em face da atuação
de JOSÉ ERIAS, estão declarações prestadas por IARA GALDINO,
funcionária de NELMA KODAMA, em seu interrogatório na ação
penal  5026243-05.2014.404.7000, no qual esta afirmou que JOSÉ
EIRAS “trabalhava de parceria” com RAUL HENRIQUE SROUR e
participou de reunião com ela, CARLOS ARTURO, NELMA e
LUCAS PACCE para operacionalizar a abertura de uma conta (em nome
da empresa Império) por meio da qual RAUL pagaria uma dívida com
NELMA e CARLOS ARTURO. 

Fortes indícios de irregularidades cometidas por JOSÉ
EIRAS constam das conclusões de procedimento administrativo interno
do Banco do Brasil (Ação Disciplinar Gedip nº 193.289), no qual foi
apontado que (evento 1, anexo 3):
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RAUL HENRIQUE SROUR, operador do mercado de
câmbio negro já condenado na Operação Lava Jato, utilizava em suas
atividades ilícitas contas abertas em nome da empresa DISTRI-CASH
DTVM, citada acima no relatório do Banco do Brasil, e da CRG
SERVIÇOS,ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇAS LTDA,
conforme já constou em sentença prolatada nos autos 5025692-
25.2014.404.7000. 

O nome "EIRAS" constava em planilha encontrada no
material apreendido com RAUL SROUR relacionado à DISTRI-CASH
DTVM, conforme constou no relatório do evento 63 do IPL 5048550-
84.2013.404.7000: 

Conforme apurado pelo Banco do Brasil, desde a abertura
das contas em nome da DISTRICASH na agência Campos Elíseos, em
abril de 2013, em praticamente todos os meses, houve encerramento de
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registros do sistema de detecção de lavagem de dinheiro (DLD) do
Banco em relação à empresa, obstando a formalização da comunicação
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por ação
ou orientação de JOSÉ APARECIDO AUGUSTO EIRAS.

Em relação à CRG, consta que foi constituída em 2011
tendo como sócios a companheira de JOSÉ EIRAS, CRISTIANE
GOMES DA SILVA e o filho dela, o menor impúbere, ROGÉRIO
GOMES BOZZOLAN. Em 2013 a empresa é transferida para MARIA
LÚCIA RAMIRES CARDENA, que integrava o grupo comandado por
RAUL SROUR, e VANESSA SILVA DOS SANTOS, que é irmã de
CRISTIANE. 

Menos de 20 dias após a alteração contratual, em 19/06/13,
JOSÉ EIRAS subscreveu, pelo Banco do Brasil, atípico Termo de
Compromisso por meio do qual a DISTRICASH se comprometia a fazer
depósitos em espécie em determinadas agências do Banco e a efetuar
compras periódicas e regulares de títulos de capitalização , sendo que a
CRG SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CRÉDITO DE COBRANÇA
LTDA também subscreveu o instrumento, como garantidora da
DISTRICASH.

Foram colhidos diversos depoimentos que indicam que nos
mesmos dias em que recebidos altos valores em espécie remetidos pela
DISTRICASH com base no referido contrato, outras empresas
identificadas como pertencentes a outros operadores de mercado
financeiro paralelo (em especial CARLOS ARTURO) solicitavam
saques de valores elevados para o mesmo dia, sendo que JOSÉ EIRAS
determinava a utilização dos valores da DISTRICASH para os
pagamento, sem adotar os procedimentos do Banco para registro das
entradas e saídas dos valores.

Ainda, há depoimentos indicando que JOSE
EIRIA mantinha em seu poder cheques em branco da CRG para
realização de depósitos na DISTRICASH, quando houvesse
necessidade.

 

NELMA KODAMA, outra operadora do mercado de
câmbio negro, foi condenada na ação penal nº 5026243-
05.2014.404.7000 pelos crimes de evasão de divisas (consumada e
tentada), lavagem de dinheiro, pertinência a organização criminosa,
operação de instituição financeira irregular e corrupção ativa do
funcionário do Banco do Brasil RINALDO GONÇALVES
CARVALHO, que posteriormente descobriu-se trabalhava em conjunto
com JOSÉ EIRAS na agência Campos Elíseos do Banco do Brasil.

No desempenho dessas atividades criminosas, NELMA
KODAMA utilizava-se de contas bancárias abertas em nome de
empresas de fachada tanto no Brasil quanto no exterior dentre as quais
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as contas em nome das empresas identificadas no procedimento interno
do Banco do Brasil: Império, Magazine Vitória, First Transport e All
Best.

JOSÉ EIRAS, segundo o que foi apurado até o momento,
teria aceitado abrir referidas contas, mesmo ciente de que as empresas
eram de fachada e que as contas seriam utilizadas para a prática de
negócios ilícitos, em especial lavagem de dinheiro e transações ilícitas
de câmbio.  Em depoimento judicial NELMA afirmou que tais constas
movimentavam cerca de R$ 1 milhão por dia. 

Conforme demonstram os anexos Relatórios de Pesquisa
Automática nº 4848/2017, 4849/2017, 4860/2017 e 4861/2017 da
ASSPA, nenhuma delas teve empregados registrados no período entre
2005 e 2015 e tinham, em regra, sedes registradas em locais totalmente
incompatíveis com as elevadas movimentações que mantinham na
agência, comprovando que se tratavam de empresas de fachada.

 

A interceptação telefônica e telemática de NELMA
MITSUE PENASSO KODAMA levou à identificação de aparentes
atividades financeiras ilícitas de CARLOS ARTURO MALLORQUIN
JÚNIOR, sendo instaurado o Inquérito Policial nº 5046389-
67.2014.404.7000 para a apuração de crimes  Contra o Sistema
Financeiro Nacional por parte dele

A Polícia Federal elaborou o Relatório 065/2018 (evento
45 - autos 50358682920154047000) referente ao endereço de e-mail
transferpapa@gmail.com, com vistas a identificar o usuário e sua
possível relação com CARLOS ARTURO MALLORQUIN e as
empresas investigadas. Nos emails transcritos no relatório, diversos são
os indícios de que este era ao menos um dos seus usuários. 

O primeiro e-mail relatado é o de número 459 (ev. 45, fl.
8), o qual foi enviado para a própria caixa de entrada do endereço, no
dia 20/12/2013, indicando que a conta estava sendo utilizada por mais
de uma pessoa. Alguém informa a “Arturito” sobre a “situação do
negócio”. Apesar do mesmo endereço, constatam-se interlocutores
diferentes, sendo CARLOS OJEDA o remetente e CARLOS
MALLORQUIN o destinatário.

Em outros emails transcritos há referencia a
"MALLORQUIM", A "CARLOS MALLORQUIM, a "Arturito",
bem como a transferência de valores, U$, swift, envio de 100 mil pra
Hong Kong, entre outras expressões que confirmam, além do vínculo
entre CARLOS ARTURO e o endereço eletrônico, que este era usado
nas atividades relacionadas ao mercado de câmbio paralelo. 

Ainda, há emails que confirmam a vinculação de
CARLOS ARTURO à empresas também utilizadas no esquema, entre
os quais o email 543 (ev. 45, fl. 14), onde este envia para
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imprimir Declarações de Faturamento das empresas CONSTRUTORA
VITDNO LTDA, AVS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
DUCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA e MASCARENHAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Ressaltou o MPF que as empresas controladas por
ARTURITO têm diversas características em comum, como contas na
agência Campos Eliseos do Banco do Brasil e a ausência de real
funcionamento. 

Ouvida no IPL 5046389-67.2014.404.7000 (Evento 40,
OUT3,) NELMA confirmou que mantinha com CARLOS ARTURO,
apelidado de “ARTURITO”, relações profissionais relacionadas ao
mercado negro de câmbio e que este efetivava operações de evasão de
divisas por dólar-cabo utilizando-se das empresas MASCARENHAS
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, AVS MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, CONSTRUTORA VITENDO e CREMONESE. Disse
que mantiveram tal vínculo até ela ser presa em 2014.

A quebra de sigilo do endereço telemático
transferpapa@gmail.com,  também apresenta diversas mensagens que
indicam o pagamento de valores por CARLOS ARTURO e RAUL
SROUR a JOSÉ EIRAS, confirmando as afirmações de NELMA
KODAMA e IARA GALDINO de que o então gerente recebia valores
pelo desempenho de suas funções bancárias em favor de atividades
criminosas, caracterizando os crimes de corrupção ativa e passiva.

A conta dan empresa MASCARANHAS, movimentada
por CARLOS ARTURO, foi aberta, inicialmente na agência Campos
Elíseos, com base em documentos forjados em nome de pessoa falecida
(Neilton). Há depoimentos de funcionários da agência Campos Elísios
afirmando que o fato foi notado, e que JOSÉ EIRAS não apenas
manteve a conta aberta como, posteriormente, providenciou sua
transferência para a agência Santana quando lá foi exercer a função de
gerente.

Na nova agência, segundo o funcionário Edson
Mattos mesmo após ter confrontado JOSÉ EIRAS diretamente sobre a
questão do sócio falecido da MASCARANHAS, o então gerente
autorizou a abertura de conta em nome da empresa IMPACTX
COMERCIO DE ELETRONICOS E COSMETICOS que tinha o
mesmo Neilton como sócio, tendo Edson constatado ainda que a
informação do falecimento havia simplesmente “desaparecido” da pasta
da MASCARANHAS.

IARA GALDINO afirmou que os pagamentos feitos por
doleiros para JOSÉ EIRIAS eram através da empresa CRG. Há dados
nas quebras de sigilo telemático e financeiro, citados às fls. 17 a 20 da
representação do evento 1 corroborando tais afirmações.
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Esse, em síntese, o quadro probatório em face dos dois
investigados  JOSÉ AUGUSTO APARECIDO EIRAS e CARLOS
ARTURO MALLORQUIN JÚNIOR.

Há, em cognição sumária, fortes indícios de enquanto
gerente do Banco do Brasil no período entre 18/07/11 e 14/07/14, JOSÉ
AUGUSTO APARECIDO EIRAS, em contexto de organização
criminosa, geriu fraudulentamente instituição financeira, facilitando as
atividades criminosas, em especial de lavagem de dinheiro,
desenvolvidas por meio do sistema bancário pelos grupos capitaneados
por RAUL HENRIQUE SROUR, NELMA PENASSO KODAMA e
CARLOS ARTURO MALLORQUIN JÚNIOR. 

Há também indícios de que, para tanto, CARLOS
ARTURO e RAUL SROUR efetuaram promessa e/ou pagamento de
valores indevidos a JOSÉ EIRAS, indicando a prática dos crimes de
corrupção ativa e passiva.

Passa-se a examinar os requerimentos do MPF do evento
20, levando em consideração a desistência dos pedidos de condução
coercitiva e prisão cautelar. 

 

3. Pleiteou  o MPF, autorização para busca e apreensão de
provas nos endereços dos investigados:

1. JOSÉ AUGUSTO APARECIDO EIRAS (CPF
364.811.069-15); e 

2. CARLOS ARTURO MALLORQUIN JÚNIOR (CPF
031.334.449-30).

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 contra o sistema financeiro
nacional, corrupção, 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).
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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 e os respectivos endereços, cf. especificação do MPF e
complementação da Polícia Federal.

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

 

4.  Postula o MPF, ainda, nos termos do art. 4º, caput, da
Lei nº 9.613/98, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012 e art. 125 e
seguintes do Código de Processo Penal, seja determinado o bloqueio
cautelar dos ativos mantidos em instituições financeiras por JOSÉ
AUGUSTO APARECIDO EIRAS (CPF 364.811.069-15), EIRAS
SERVIÇOS DE COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
(CNPJ 20.784.670/0001-53), JOSÉ APARECIDO AUGUSTO EIRAS
– Pessoa Jurídica (CNPJ 28.576.145/0001-54), ELDORADO
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ
14.765.920/0001-05), JR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA ME/JE
TRANSPORTES LTDA ME (CNPJ 01.655.913/0001-90), IMPACT X
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E COSMÉTICOS LTDA – ME
(CNPJ 17.689.108/0001-36), SCOTT CELL TELEFONIA LTDA. -
EPP (CNPJ 01.510.750/0001-76), JURANDIR CÂNDIDO DE
OLIVEIRA (CPF 088.979.358-18), BENEDITO ARLINDO DO
CARMO (CPF 301.159.498- 87) e JAIR ROBERTO DE SOUZA
DUARTE (CPF 132.444.828-80). 

JURANDIR CÂNDIDO DE OLIVEIRA, BENEDITO
ARLINDO DO CARMO e JAIR ROBERTO DE SOUZA DUARTE
seriam auxiliares de CARLOS ARTURO MALLORQUIN JÚNIOR, e
as empresas acima indicadas, titularizadas pelos investigados e citadas
nos emails, planilhas e/ou depoimentos colhidos na investigação do
Banco do Brasil, seriam utilizadas no esquema criminoso de
movimentação de valores.

Constato de fato que há indícios de são pessoas físicas e
jurídicas que praticaram ou foram utilizadas para a prática de crimes de
lavagem de dinheiro e contra o sistema financeira nacional. 

Contudo, reputo necessário que o MPF reitere de forma
específica a manutenção no interesse de bloqueio de ativos, indicando
ainda os valores das movimentações ilícitas para que seja possível a
indicação pelo juízo do montante a ser bloqueado. 

Diante disto, intime-se o MPF para que preste os
esclaescimentos necessários neste tópico.

 

5. Apontou ainda o MPF, em razão das investigações
internas do BB, que outros funcionários da agência Campos Elísios do
Banco do Brasil tiveram no mínimo atitudes omissivas em relação aos
fatos acima indicados, em especial porque os funcionários da agência
Campos Elíseos ouvidos no curso do procedimento interno
demonstraram ter ciência de que as contas abertas em nome das
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empresas não eram movimentadas pelos sócios formais (com os quais
não mantinham contato), e sim pelos operadores do mercado de câmbio
negro investigados na Operação Lava Jato já citados. 

Por conta disso, para aprofundar as investigações, pleiteia
a decretação da quebra de sigilo telemático das caixas de e-mails
funcionais de JOSÉ AUGUSTO APARECIDO EIRAS, RINALDO
GONÇALVES DE CARVALHO, ROSÂNGELA ALVES DOS REIS
SILVA, ANDRÉ BARCELLANO FABRI, CAIO FERREIRA
BONIFÁCIO e MARA ANTUNES LOPES a serem obtidas mediante
requisição ao Banco do Brasil, encaminhada na data de deflagração das
medidas de busca e apreensão ora requeridas, ao Diretor de Segurança
Institucional.

Em relação a JOSÉ AUGUSTO APARECIDO EIRAS,
tudo o que já constou acima justifica o deferimento da medida.

 RINALDO GONÇALVES DE CARVALHO, como já
dito, foi condenado pelo crime de corrupção e sua pena encontra-se em
execução, sendo prova mais do que que suficiente de materialidade e
autoria de delitos a justificar o deferimento da medida para
aprofundamento das investigações sobre os crimes praticados por ele e
identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Sobre os demais funcionários, segundo o resumo feito pelo
MPF das apurações do Banco do Brasil:

- ROSÂNGELA ALVES DOS REIS SILVA (Gerente de
relacionamento pessoa jurídica que tinha em sua
carteira a DISTRICASH, CRG, IMPÉRIO e outras): Disse que visitou a
DISTRICASH 2 vezes, junto com JOSÉ EIRAS, tendo conhecido
RAUL SROUR. Além de participar de encerramentos de 6 DLD
referentes a DISTRICASH, encerrou DLD da Império. Segundo
explicou, efetuou o encerramento com base em informações prestadas
por RINALDO, mas após visitar à empresa e ter verificado muitos
indícios e fatos que não confirmavam as informações de RINALDO,
pediu a ANDRÉ FABRI que reencaminhasse o DLD para reanálise, o
que foi confirmado por referido funcionário. Referiu que, segundo JOSÉ
EIRAS, a CRG foi vendida a RAUL SROUR para possibilitar a
contratação de Ourocaps e a obtenção de linhas de créditos, já que a
DISTRICASH não poderia fazer essas operações conforme
determinação do BACEN. Segundo JULIANE LOPES LIMA, assim
que MARIA RUTH DE CANOAS GUIMARÃES assumiu a gerência
no lugar de JOSÉ EIRAS, foi informada das operações suspeitas na
agência e pediu que os funcionários apurassem todas as empresas
nessa situação para análise. O funcionário CAIO afirmou que, quando
constatou que as empresas do grupo de NELMA tinham sede em locais
muito distantes da sede do banco, entregou a documentação a RUTH e
ROSANGELA, que, contudo, a pedido de NELMA ou IARA, fizeram a
visita em escritório na Praça da Sé. Segundo JULIANE LOPES LIMA,
RUTH relatou a ela e a ANDRÉ que, nessa visita, NELMA ou IARA
afirmou que fazia lavagem de dinheiro, sendo que ROSANGELA
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tentou negar esse fato. A funcionária MARA relatou que, quando
recebeu o documento com alteração social da CRG em que constavam a
companheira de JOSÉ EIRAS e o filho dela, informou a
ROSÂNGELA, que disse que havia nada de estranho. Segundo a
funcionária JULIANE LOPES DE LIMA, ROSÂNGELA registrava
GEDIPS em nome de RINALDO com débitos indevidos nas contas de
clientes (principalmente Ourocaps e Seguros), sem o conhecimento
deles. Segundo ROSANGELA, os GEDIPS identificados no
procedimento do Banco do Brasil teriam sido feitos com orientação do
“comitê de administração da dependência” e não tratariam de Ourocaps
e Seguros e sim correção de erros cometidos pelo RINALDO, com
devolução de valores em operações de Giro. O procedimento do Banco
do Brasil concluiu pela demissão por justa causa de ROSÂNGELA
pois, “como responsável pela gestão da principal carteira de pessoas
jurídicas da agência e pelo relacionamento dos clientes encarteirados
com o Banco 9EP878), tinha total conhecimento das movimentações
financeiras das empresas vinculadas à sua carteira, pois atendeu por
longo tempo as empresas do mesmo grupo informal, inclusive com
tratamento diferenciado” e “com sua omissão, negligência e displicência
facilitou a conduta irregular” de JOSÉ EIRAS. 

- ANDRÉ BARCELLANO FABRI (Gerente de Negócios
da mesma agência): realizou encerramento de DLD da DISTRICASH
por orientação de JOSÉ EIRAS, sendo que ao total participou do
encerramento de 08 sinalizações referentes a esta empresa entre abril de
2013 e janeiro de 2014. Segundo ROSÂNGELA, na ausência de JOSÉ
EIRAS, era ANDRÉ quem ficava com os cheques assinados em branco
da DISTRICASH e CRG, e o próprio ANDRÉ confirmou que, a pedido
de JOSÉ EIRAS, sob o fundamento de que a conta da DISTRICASH só
poderia receber valores por meio de depósitos (e não transferências) em
virtude da fiscalização do BACEN, realizava operações de transferência
da CRG para a DISTRICASH quando o gerente-geral não estava na
agência. O procedimento interno do Banco do Brasil destacou que
ANDRÉ “atuou como administrador (2º nível gerencial) na gestão do
gerente geral Sr. José Aparecido, período em que ocorreram diversos
procedimentos irregulares com conhecimento do envolvido (EP 888)” e
concluiu pela destituição do funcionário da função que ocupava.
Todavia, mais preocupante do que o conhecimento geral dentro da
agência Campos Elíseos é o fato de que o Banco do Brasil subscreveu o
já mencionada atípico contrato com a empresa de RAUL SROUR e,
embora a instituição financeira tenha sido representada por JOSÉ
EIRAS no documento, envolveu ele o conhecimento e autorização de
outros setores e funcionários do banco não vinculados à referida
agência. Como demonstram os e-mails apresentados por ANDRÉ
BARCELLANO FABRI, o contrato foi precedido de reuniões e
discussões com representantes de diversos PSOs (Plataformas de
Suporte Operacional) do Banco do Brasil, mais especificamente os
PSOs Centro, Centro-Sul, Norte, Nordeste e Sul, com as agências
Tiradentes, Pinheiros, Campos Elíseos, Pari e Santo Amaro Paulista, que
constaram como agências recebedoras de depósito na forma contratada.
O que mais chama atenção é o primeiro dos e-mails apresentados,
enviado por LOURDES GONZALES ARBOR PEREIRA, gerente de
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segmento UN da PSO São Paulo Norte, a JOSÉ EIRAS e diversos
outros interlocutores no banco, em 17/06/13, com o seguinte teor: Ou
seja, o acordo foi firmado em reunião entre representantes de diversos
PSOs do Banco do Brasil (mais, especificamente, os senhores
MARCOS DA SILVA MAIA, LAÉRCIO THIET, LOURDES
GONZALEZ ARBOR PEREIRA e ANTONIO JOSÉ SCHNEIDER,
além do próprio JOSÉ EIRAS), na sede da DISTRICASH, com o
próprio RAUL SROUR, cuja atuação no mercado ilícito já era há muito
conhecida, como relatado. Sem prejuízo disso, o acordo foi firmado,
sem nenhum questionamento ou oposição e com expressa concordância
de representantes de diversos PSOs do Banco, como se observa nos e-
mails que seguem, enviados pelos funcionários MARCOS DA SILVA
MAIA, ANTONIO JOSÉ SCHEIDER, ALEXANDRE XAVIER e pelo
próprio JOSÉ EIRAS.

- CAIO FERREIRA BONIFÁCIO (Gerente de
relacionamento da agência): relatou que tomou conhecimento de
indícios de falsidade documental e que um dos sócios da
MASCARANHAS tinha situação cadastral indicativa de fraude
(situação “falecido”), sendo a questão comunicada ao JOSÉ EIRAS,
que decidiu manter a conta. Segundo a funcionária MARA ANTUNES
LOPES: “O caio principalmente, sempre gravou Ourocap, nas contas
do Carlos, sem ele saber, pois dizia que ele (Carlos) não poderia
reclamar ou questionar nada, por causa das contas 'enroladas'” .

- MARA ANTUNES LOPES: relatou que durante as
férias de RINALDO, ao assumir a função dele, constatou que a conta da
MASCARANHAS havia sido aberta com documentos em nome de
pessoa falecida e falou com todos na agência (Caio, Juliane, Rosângela
e Eiras). JOSÉ EIRAS teria entrado em contato com o CARLOS que
teria ido à agência com alteração do contrato social. Ao falar com
CARLOS, MARA questionou se as pessoas que apareciam nos
contratos sociais de suas empresas eram “laranjas” e obteve resposta
positiva, inclusive com descrição da existência de lista de laranjas e
remuneração paga por CARLOS a eles, sendo que ainda assim
CARLOS continuou abrindo diversas contas na agência, tendo JOSÉ
EIRAS afirmado que a definição como “laranjas” era brincadeira do
operador. Mencionou também ter conhecimento de que, em acordo com
JOSÉ EIRAS, CARLOS ARTURO retirava “sacos fechados” de
dinheiro “que não tinha conferência” encaminhados por RAUL SROUR,
bem como da manutenção na agência de cheques em branco das
empresas IMPÉRIO e DISTRICASH, que eram usados por funcionários
para transferências a pedido dos controladores das contas. Relatou ainda
que recebeu documento da transferência da CRG, percebendo o
envolvimento da companheira de JOSÉ EIRAS e do filho dela. Teve
ainda contato direto com CARLOS ARTURO quando da prisão de
RINALDO.

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
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demais elementos já colhidos, bem como verificar a participação de
outros agentes no esquema criminoso.

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 JOSÉ
AUGUSTO APARECIDO EIRAS, RINALDO GONÇALVES DE
CARVALHO, ROSÂNGELA ALVES DOS REIS SILVA, ANDRÉ
BARCELLANO FABRI, CAIO FERREIRA BONIFÁCIO e MARA
ANTUNES LOPES.

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

 

6. Finalmente, pugna o parquet federal seja autorizado por
esse Juízo desde já o compartilhamento das provas colhidas quando do
cumprimento destes mandados com a Receita Federal do Brasil, o
Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), ficando o compartilhamento a cargo do MPF, de
acordo com os graus de sigilo necessário.

Defiro o pedido de compartilhamento, em especial
porque a colaboração entre órgãos de persecução deve ser realizada de
forma constante, como regra, sendo inclusive disposição contida no art.
3º, VII, da Lei 12.850/13.

 

7. 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 700007507957v26 e do código CRC e1b2fe01.
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