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AÇÃO PENAL Nº 5105658-89.2019.4.02.5101/RJ

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ROQUE FABIANO SILVEIRA

RÉU: NAJUN AZARIO FLATO TURNER

RÉU: MARIA LETICIA BOBEDA ANDRADA

RÉU: JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ

RÉU: HORACIO MANUEL CARTES JARA

RÉU: FELIPE COGORNO ALVAREZ

RÉU: ARLEIR FRANCISCO BELLIENY

RÉU: ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE

RÉU: EDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO

RÉU: VALTER PEREIRA LIMA

RÉU: ROLAND PASCAL GERBAULD

RÉU: MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE

RÉU: LUCAS LUCIO MERELES PAREDES

RÉU: JORGE ALBERTO OJEDA SEGOVIA

RÉU: FILIPE ARGES CURSAGE

RÉU: CECY MENDES GONCALVES DA MOTA

RÉU: ANTONIO JOAQUIM DA MOTA

RÉU: DARIO MESSER

RÉU: LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (Evento 1) em
desfavor  de  DARIO  MESSER,  NAJUN  AZARIO  FLATO  TURNER,  LUCAS  LUCIO
MERELES  PAREDES,  ROQUE  FABIANO  SILVEIRA,  FILIPE  ARGES  CURSAGE,
HORACIO MANUEL CARTES JARA,  MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE,  ALCIONE
MARIA  MELLO  DE  OLIVEIRA  ATHAYDE,  ARLEIR  FRANCISCO  BELLIENY,
ROLAND PASCAL GERBAULD, LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA, VALTER
PEREIRA LIMA, ANTONIO JOAQUIM DA MOTA, CECY MENDES GONCALVES DA
MOTA, FELIPE COGORNO ALVAREZ, EDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO, JOSÉ
FERMIN  VALDEZ  GONZALEZ,  JORGE  ALBERTO  OJEDA  SEGOVIA e  MARIA
LETICIA  BOBEDA ANDRADA,  qualificados  na  denúncia,  atribuindo-lhes  a  prática  de
dezessete fatos delituosos conforme as seguintes imputações:

FATO  01:  NAJUN  AZARIO  FLATO  TURNER  e  DARIO  MESSER  pela
prática do crime de evasão de divisas, previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da
Lei 7.492/86 c/c artigo 71, do CP;
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FATO  02:  NAJUN  AZARIO  FLATO  TURNER  e  DARIO  MESSER  pela
prática do crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98;

FATO 03:  LUCAS LUCIO MERELES PAREDES e DARIO MESSER pela
prática do crime de evasão de divisas, previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da
Lei 7.492/86 c/c artigo 71, do CP;

FATO 04:  LUCAS LUCIO MERELES PAREDES e DARIO MESSER pela
prática do crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98;

FATO 05: DARIO MESSER, LUCAS LUCIO MERELES PAREDES, ROQUE
FABIANO SILVEIRA, FILIPE ARGES CURSAGE, NAJUN AZARIO FLATO TURNER,
LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA e VALTER PEREIRA LIMA pela prática do
crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98;

FATO 06:  HORACIO MANUEL CARTES JARA pela prática do crime de
pertinência a Organização Criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013;

FATO  07:  DARIO  MESSER,  MYRA  OLIVEIRA  ATHAYDE,  ANTONIO
JOAQUIM DA MOTA e JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ pela prática do crime de
lavagem de ativos, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, c/c Art. 29 e 71 do Código Penal;

FATO 08: MYRA OLIVEIRA ATHAYDE pela prática do crime de evasão de
divisas, previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86 c/c artigo 29 do
CP;

FATO 09:  DARIO MESSER, NAJUN AZARIO FLATO TURNER, FELIPE
COGORNO  ALVAREZ,  EDGAR  CEFERINO  ARANDA  FRANCO,  JOSÉ FERMIN
VALDEZ GONZALEZ e MYRA OLIVEIRA ATHAYDE pela prática do crime de lavagem
de ativos, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, c/c art. 71 do Código Penal;

FATO 10: MYRA OLIVEIRA ATHAYDE pela prática do crime de evasão de
divisas, previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86 c/c artigo 29 do
CP;

FATO 11: DARIO MESSER, JORGE ALBERTO OJEDA SEGOVIA, MYRA
OLIVEIRA  ATHAYDE,  ALCIONE  MARIA  MELLO  DE  OLIVEIRA  A THAYDE  e
ARLEIR FRANCISCO BELLIENY pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no
art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, c/c arts. 71 e 29 do Código Penal;

FATO 12: MYRA OLIVEIRA ATHAYDE e ALCIONE MARIA MELLO DE
OLIVEIRA ATHAYDE pela  prática  do  crime de evasão de divisas,  previsto  no art.  22,
parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86 c/c artigo 29 do CP;

FATO 13: DARIO MESSER e ROLAND PASCAL GERBAULD pela prática
do crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98;
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FATO  14:  ROLAND  PASCAL  GERBAULD  pela  prática  do  crime  de
pertinência a Organização Criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013;

FATO 15: MARIA LETICIA BOBEDA ANDRADA pela prática do crime de
pertinência a Organização Criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013;

FATO 16: DARIO MESSER, NAJUN AZARIO FLATO TURNER, LUCAS
LUCIO MERELES PAREDES e JORGE ALBERTO OJEDA SEGOVIA pela prática  do
crime de quadrilha, previsto no art.  288 do Código Penal,  e pelo crime de pertinência a
Organização Criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013;

FATO 17: DARIO MESSER, ROQUE FABIANO SILVEIRA, FILIPE ARGES
CURSAGE,  MYRA  DE  OLIVEIRA  ATHAYDE,  ALCIONE  MARIA  MELLO  DE
OLIVEIRA  ATHAYDE,  ARLEIR  FRANCISCO  BELLIENY,  LUIZ  CARLOS  DE
ANDRADE FONSECA, VALTER PEREIRA LIMA, ANTONIO JOAQUIM DA MOTA,
CECY MENDES GONCALVES DA MOTA,  FELIPE COGORNO ALVAREZ,  EDGAR
CEFERINO ARANDA FRANCO e JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ pela prática do
crime  de  pertinência  a  Organização  Criminosa,  previsto  no  art.  2º,  §  4º,  II,  da  Lei
12.850/2013.

Narra o MPF que a presente investigação iniciou-se em maio de 2018, quando
foi deflagrada a fase ostensiva da Operação “Câmbio, Desligo”, na qual foram expedidos
mandados de prisão em desfavor de 50 doleiros, dentre eles DARIO MESSER, conhecido
como “doleiro dos doleiros”.

No bojo de suas colaborações premiadas, VINICIUS CLARET e CLAUIDO
BARBOZA, afirmaram que iniciaram suas carreiras, na década de 80, na casa de câmbio da
família MESSER, a ANTUR, comandada primeiramente por MORDKO MESSER, e após
sua morte, pelo seu filho DARIO MESSER.

Os colaboradores assinalaram que DARIO seria o responsável por engendrar os
esquemas de lavagem de capital e de compra e venda de dólares, tendo inclusive firmado
sociedade no Uruguai com os colaboradores para tal finalidade.

Assim, muito embora a operação tenha iniciado em maio de 2018,  DARIO
permaneceu foragido até 31 de julho do presente ano, quando foi localizado em São Paulo, no
endereço residencial vinculado a sua namorada MYRA ATHAYDE.

Na  ocasião,  foi  cumprido  o  mandado  de  prisão  preventiva  e  efetivada  as
medidas de busca e apreensão na citada residência, momento em que foram apreendidos
inúmeros  celulares  do  casal,  documentos  referentes  a  conta  no exterior  e  documento de
identidade com a foto de DARIO, registrado no nome de “Marcelo Freitas Batalha”.

Por  conseguinte,  a  partir  da  análise  do  material  apreendido  (documentos,
celulares e computadores), foram identificados sujeitos que estariam auxiliando DARIO na
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tentativa  de  se  furtar  da  justiça  brasileira  e  que  fariam parte  da  organização  criminosa,
fornecendo apoio logístico para que os recursos financeiros pudessem chegar ao foragido
nesse período.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados estão divididos em três
grupos, quais sejam, financeiro, operacional e político.

No núcleo financeiro, destacam-se NAJUN AZARIO FLATO TURNER, LUIZ
CARLOS  DE  ANDRADE  FONSECA,  VALTER  PEREIRA  LIMA,  LUCAS  LUCIO
MERELES  PAREDES,  JORGE  ALBERTO  OJEDA  SEGOVIA,  EDGAR CEFERINO
ARANDA  FRANCO,  JOSÉ  FERMIN  VALDEZ  GONZALEZ  e  ROLAND PASCAL
GERBAULD, que seriam os doleiros de confiança de DARIO no Paraguai e no Brasil, que
lhe  forneceram  o  suporte  para  operar  o  câmbio  ilegal  e  ocultar  os  seus  recursos  das
autoridades públicas desses países.

Já  no  núcleo  operacional,  estão  os  denunciados  MYRA  DE  OLIVEIRA
ATHAYDE,  ALCIONE  MARIA  MELLO  DE  OLIVEIRA  ATHAYDE  e  ARLEIR
FRANCISCO BELLIENY, que teriam auxiliado DARIO no transporte e recebimento de seus
recursos financeiros ocultos.

Por fim, o núcleo político é composto por empresários, políticos e advogados,
os denunciados HORACIO MANUEL CARTES JARA;  ROQUE FABIANO SILVEIRA;
FELIPE  COGORNO  ÁLVAREZ;  ANTONIO  JOAQUIM  DA  MOTA,  CECY MENDES
GONCALVES  DA  MOTA e  MARIA  LETÍCIA  BOBEDA  ANDRADA,  que  seriam  os
sujeitos detentores de influência no governo e de poder e que eram responsáveis por manter
as atividades da ORCRIM e a sua impunidade.

No recebimento de denúncias há mero juízo de delibação, cabendo ao órgão
jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao preenchimento dos requisitos
do artigo 41 do Código de Processo Penal,  bem como verificar se há algum motivo para
rejeitá-la, na forma do artigo 395, ou para absolver sumariamente os acusados, na forma do
artigo 397, ambos do mesmo diploma legal. Desse modo, é impróprio exigir-se, até para não
comprometer a imparcialidade que se espera do órgão julgador, uma análise aprofundada da
procedência da pretensão punitiva.

Observo que o órgão ministerial  expôs com clareza o fato criminoso e suas
circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a classificação dos crimes, o
que atende os pressupostos contidos no artigo 41 do CPP e afasta a incidência do inciso I do
artigo 395 do CPP.

A presença dos pressupostos processuais e condições da ação penal repele a
ocorrência do disposto no inciso II do mesmo artigo.

Verifico, ainda, estarem minimamente delineadas a autoria e a materialidade dos
crimes  que,  em tese,  teriam sido  cometidos  pelos  acusados,  o  que  se  afere  do  teor  da
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documentação que instrui  a exordial,  razão pela qual  considero haver  justa causa para o
prosseguimento da ação penal, rechaçando a aplicação do inciso III do mencionado artigo.

Reafirmo a competência deste Juízo para o processamento da presente ação
penal.  A presente denúncia demonstra a ampliação, em tese, da organização criminosa já
investigada por  este  Juízo  na  Operação  “Câmbio,  Desligo”,  identificando  novos  sujeitos
vinculados a DARIO e que operavam juntamente com os colaboradores VINICIUS CLARET
e CLAUIDO BARBOZA.

Assim, seja pela vinculação com os fatos investigados na Operação Câmbio
Desligo, seja pela ligação intersubjetiva com o material probatório que subsidia a presente
operação,  a  conexão  com  os  processos  em  andamento  na  7ª  Vara  Federal  Criminal  é
indiscutível.

Além do mais, é fácil a percepção de que as provas existentes e atualmente sob
escrutínio,  além  de  virem  de  fontes  similares  (sistemas  Bankdrop  e  ST  e  celulares
apreendidos em posse de DARIO e MYRA), completam-se e confirmam-se reciprocamente.
Assim,  por  facilitarem a melhor  compreensão dos fatos  ilícitos relatados,  confirmando o
mesmo modus operandi de lavagem de dinheiro  em caráter  internacional,  determinam a
competência deste Juízo nos termos do art. 76, III do CPP (“Art. 76. A competência será
determinada pela conexão: ... III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”).

Nessa toada, vislumbra-se a necessidade de julgamento das ações penais pelo
mesmo juiz  natural,  eis  que as  operações  estão  igualmente  interligadas  pela  conexão
instrumental.

Ademais, a não reunião dos processos relativos aos mesmos delitos, praticados
por  uma  mesma  organização  criminosa,  como  é  o  caso, poderia  ensejar  em aberrações
jurídicas, com flagrantes discrepâncias no julgamento de eventuais ações penais.

Diante disso, por todo o explanado, resta refutada qualquer alegação a respeito
da livre  distribuição do processo.  Isso porque,  também diante da ocorrência  de evidente
conexão  instrumental  entre  esta  e  as  ações  penais  que  já  tramitam  perante  este  Juízo,
mostra-se obrigatório o julgamento da causa pelo mesmo juiz natural, razão pela qual afirmo
a competência desta 7ª Vara Federal Criminal para a ação penal.

Assim,  a  presente ação deve ser  admitida,  porquanto ausentes  as causas de
rejeição, razão pela qual RECEBO A DENÚNCIA .

Proceda a Secretaria à/ao:

1. cadastramento, no Sistema EPROC, da tipificação penal, da data do crime, da
data do oferecimento e do recebimento da denúncia, no campo atinente aos dados criminais
do processo;

2. cadastramento, no Sistema EPROC, de advogado porventura constituído em
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sede policial ou em procedimento administrativo originário;

3. cálculo da prescrição pela pena máxima cominada em abstrato, lavrando-se
certidão;

4.  solicitação  da  FAC  do  denunciado  e  comunicação  dos  seus  dados
qualificativos  ao  IFP/RJ  e/ou  ao  órgão  de  identificação  de  outro  Estado,  no  caso  do
denunciado cuja identidade não haja sido expedida no Estado do Rio de Janeiro;

5. pesquisa pelos nomes dos denunciados na consulta de processos do sistema
SINIC e inclusão ou atualização dos seus dados no Boletim de Identificação (BDI), se não
possuir Registro Federal (RF), e no Boletim de Distribuição Judicial (BDJ);

6. registro no SNBA dos bens apreendidos, se for o caso.

Em seguida, citem-se os acusados e intime-os para apresentar, no prazo de
10 dias, procuração outorgada por seus patronos bem como, querendo, mídia nova e
lacrada  compatível para  a  cópia  do  material  acautelado  nesses  autos  e procedimentos
vinculados, nos termos da relação constante da certidão (Evento 6).

A partir da publicação da informação de Secretaria de que as mídias gravadas
estão disponíveis para retirada, começará a correr o prazo de 10 dias para apresentação da
resposta à acusação, na forma dos artigos. 396 e 396-A do CPP, podendo, nessa oportunidade,
arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, bem como oferecer documentos,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e informando seus
respectivos endereços,  ficando desde já  ciente  de que as meramente abonatórias deverão
apresentar suas declarações por escrito, com as firmas devidamente reconhecidas, sob pena de
indeferimento. Deverá, inclusive, a defesa justificar a necessidade da oitiva da testemunha
para a formação da convicção do Juízo, uma vez que o indeferimento de determinadas provas
não causa  nulidade,  porquanto cabe mesmo ao juiz  realizar  exame de  admissibilidade e
pertinência da produção de provas, afastando aquelas que sejam impossíveis de produzir, as
impertinentes e as desnecessárias. (TRF2, 1ª Seção Especializada, ENUL 200051015007520,
Des. Federal ABEL GOMES, 08/09/2009).

Na falta dos endereços e qualificações das testemunhas, o Juízo entenderá que
estas comparecerão à audiência independentemente de intimação judicial. Ressalto que não
serão  deferidos  requerimentos  de  apresentação/substituição  de  rol  de  testemunhas  ou  de
produção de provas  periciais  formulados  em momento  processual  distinto  da  resposta  à
acusação (item 3.4.1.1 do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de
Execução Penal do CNJ).

Deverão  os  citandos  ficar  cientes  de  que,  se  não  possuírem  condições
financeiras para constituir advogado, deverão comparecer à Defensoria Pública da União -
DPU (Rua da Alfândega, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ) a fim de realizar entrevista e
receber orientações.
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Cientifiquem-se, ainda, os acusados de que poderá ser decretada a sua revelia
caso mudem de endereço sem comunicar ao juízo (artigo 367 do CPP).

Caso os acusados, regularmente citados, não apresentem resposta no prazo legal
nem constituam defensor, certifique a Secretaria o ocorrido, remetendo os autos, em seguida,
à Defensoria Pública da União, para que atue em sua defesa, nos termos do artigo 396-A, §
2º, do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008.

Na hipótese de os advogados constituídos não apresentarem as respostas no
prazo do artigo 396 do CPP, intimem-se os acusados para que os inste a fazê-lo, ficando
ciente de que, caso nada seja apresentado no prazo, a DPU será indicada para patrocinar a sua
defesa.

Frustrada a citação pessoal e a citação com hora certa (artigo 362 do CPP),
remetam-se os autos ao MPF, a fim de que diligencie junto aos órgãos conveniados com a
finalidade de obter o endereço atualizado do citando (artigo 41 do CPP).

Passado o prazo de 10 dias fixado para a entrega da procuração e da mídia,
o acusado que não tenha apresentado a mídia para cópia, poderá fazê-lo, no entanto,
não  será  concedida  dilação  de  prazo  para  a  apresentação  da  resposta  à  acusação,
devendo tal ressalva constar expressamente do mandado.

A Secretaria deverá expedir novos mandados ou cartas precatórias no caso de
haver novas indicações de endereços em que não tenham sido realizadas diligências.

Após, voltem-me os autos conclusos, para verificação do disposto no artigo 397
do CPP

Informo  que  o  acesso  aos  processos  sigilosos  relacionados  na  certidão  do
Evento 6 será realizado mediante cadastro feito pela Secretaria através do nº do CPF e a OAB
do advogado, a ser fornecido pelo patrono mediante petição eletrônica juntada aos autos da
ação penal.

Quanto  aos  fatos  apurados  no  curso  da  investigação  que  extrapolam  a
competência deste Juízo, DECLINO a competência para:

(i) a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo/SP para a continuidade
da investigação quanto a  existência  de operações  de câmbio irregulares  realizadas pelos
representantes  da  empresa  ENTERTOUR  CÂMBIO  E  TURISMO  LTDA,  assim  como
aprofundamento da análise da lavagem de dinheiro de NAJUN AZARIO FLATO TURNER e
identificação  do  paradeiro  dos  seus  recursos  que  foram  ocultados  com  o  falecido
ALEXANDRE SERGIO SOARES CAMARGO;

(ii) a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã/MS para a continuidade da
investigação quanto a existência de associação ao tráfico de drogas pelos membros da Família
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Mota e a decorrente lavagem de dinheiro proveniente desses crimes.

AUTORIZO  o compartilhamento do material probatório correspondente com a
Superintendência da Polícia Federal em São Paulo/SP e com a Delegacia de Polícia Federal
em Ponta Porã/MS, na forma requerida pela autoridade policial no Relatório Final anexado ao
IPL 43/2019-11 (autos n. 50630629020194025101, Evento 59).

À Secretaria  para que providencie  a  extração de cópia  integral  do  IPL
43/2019-11 (5063062-90.2019.4.02.5101)  e encaminhe aos órgãos respectivos,  juntamente
com cópia desta decisão.

AUTORIZO  ainda  o  compartilhamento  do  material  probatório  obtido  na
presente ação penal e processos vinculados, nos termos requeridos pela autoridade policial em
seu Relatório Final (autos n. 50630629020194025101, Evento 59), da seguinte forma:

(i) considerando as evidências da prática do crime de falsidade ideológica na
composição  societária  da pessoa jurídica  SERENA RESORT,  acrescidos  dos indícios  de
falsas  declarações à  Receita  Federal  sobre rendas,  bens ou fatos,  eis  que boa  parte  dos
recursos  creditados  na  conta  corrente  da  empresa  vieram  de  operações  de  câmbio  não
autorizadas, provenientes de dezenas de contas de pessoas jurídicas e pessoas físicas diversas,
autorizo o compartilhamento das informações e DETERMINO  à Receita Federal do Brasil
que  inicie  procedimento  administrativo  fiscal  para  apuração  e  constituição  do  crédito
tributário e formalização, caso ocorra, da representação fiscal para fins Penais,;

(ii)  considerando  que  a  prática  do  “dólar-cabo  invertido”  não  vem  a  ser
enquadrado na conduta típica do crime de evasão de divisas previsto no art. 22 da Lei nº
7.492/86 (STF. 2ª Turma. HC 157.604/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018),
mas infringe o art.  1º  do Decreto  n.  23.258,  de 19  de outubro de 1933,  que sujeita  os
envolvidos  às  sanções  previstas  no  art.  6º  do  mesmo diploma  legal,  autorizo  o
compartilhamento de informações e DETERMINO  ao Banco Central do Brasil que inicie
procedimento de apuração do ilícito administrativo, e caso sejam encontradas evidências de
crime da competência federal, que seja encaminhada notícia-crime à Polícia Federal,

(iii) autorizo o compartilhamento das informações com as autoridades policiais
e  fiscais  da  Argentina,  para  o  prosseguimento  da  investigação  em  cooperação  policial
internacional, com a finalidade de obter informações relacionadas aos responsáveis pelos atos
de lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos, considerando que a análise do material
apreendido na sede da empresa SERENA RESORT não auxiliou na identificação do possível
doleiro utilizado pelo GRUPO HOTELEIRO ROCHESTER.

Intime-se  a  autoridade  policial  para  que  proceda  aos  encaminhamentos
necessários a fim de operacionalizer os compartilhamentos deferidos.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA COSTA BRETAS, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
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da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 510002157674v2 e do código CRC 94a0baae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA COSTA BRETAS
Data e Hora: 8/1/2020, às 19:5:8
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