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PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL (309) Nº 5001763-46.2019.4.03.6181 / 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo
REQUERENTE: (PF) - POLÍCIA FEDERAL
ACUSADO: PÓLO PASSIVO INDETERMINADO
 
 
 

D E C I S Ã O

 

 

VISTOS.

 

Cuida-se de representação formulada pela Polícia Federal – DELECOR, em que a autoridade policial pleiteia
a decretação das seguintes ordens judiciais:

(a)  nos endereços residenciais de ALFREDO ALMEIDA BARROS,busca e apreensão
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, CARLOS ROBERTO PEREIRA, CRISTINA
MARIA VALENTE ATCHABAHIAN, FABIO CLARO FIGUEIRA DE MELO,
HELIO APARECIDO XAVIER DA MOTA, LEONARDO TOCUNDUVA DE
TOLEDO ANTENOR, LUNG TIEN THE, MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA
REIS, RICARDO REYNOLD FALAVINA, VAGNER CORRÊA, VINICIUS PAES DE
FIGUEIREDO e WILSON QUINTELLA FILHO; e na sede das pessoas jurídicas
CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONDOR FOODS –
IND, IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA., CONDOR SYSTEM LTDA., L E
SYSTEM IMPORT, MELO & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL
EIRELI, MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., MTI-MULTI TRADE
INTERNATIONAL EXPORT E IMPORT LTDA., MULT MARCAS IMPORT. E
COM. DE VEICULOS E FRANCHISING LTDA., OASIS TELECOM PROVEDORES
EIRELI, TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI, AGÊNCIA 0023 –
BANCO DE BRASÍLIA e AGÊNCIA 5658 – BANCO DO BRASIL;

(b)  em desfavor de ALFREDO ALMEIDA BARROS, ANTONIOprisão preventiva
KANJI HOSHIKAWA, MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS, VINICIUS
PAES DE FIGUEIREDO e WILSON QUINTELLA FILHO;
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(c)  em desfavor de FABIO CLARO FIGUEIRA DE MELO,prisão temporária
RICARDO REYNOLD FALAVINA e VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO; e

(d)  dos elementos de prova com a Receita Federal do Brasil.compartilhamento

Em breves linhas, a autoridade policial sustenta que há elementos de prova suficientes da prática dos crimes
de organização criminosa, embaraço às investigações, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro e
evasão de divisas, amealhadas ao cabo das investigações promovidas nas operações “Descarte” e
“Chiaroscuro” e reforçadas pelos extratos bancários e informações fiscais obtidas com a quebra de sigilo
bancário e fiscal decretada nos autos n.º 5001407-51.2019.403.6181 e com os depoimentos colhidos no bojo
dos acordos de colaboração premiada firmados com LUIZ CARLOS DAFONSECA CLARO e GABRIEL
SILVEIRA DAFONSECA CLARO.

De acordo com a representação da Polícia Federal, a busca e apreensão teria o condão de trazer novos
elementos de prova, possibilitando, assim, identificar: o grau de envolvimento de cada investigado; a
participação de outras pessoas, inclusive, servidores públicos; o real patrimônio ocultado; e o montante total
evadido do país. Ademais, a autoridade policial reputa necessária a decretação da prisão preventiva de
ALFREDO ALMEIDA BARROS, ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, MARCO ANTONIO PUIG DA
SILVA REIS, VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO e WILSON QUINTELLA FILHO, tendo em vista que,
segundo seu entendimento, há fartos elementos de prova do cometimento de crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas, além de indícios concretos de tentativa
de obstrução da investigação criminal em curso. Subsidiariamente, no caso de indeferimento da prisão
preventiva, a autoridade policial pugna pela prisão temporária dos investigados nominados supra, bem como
de FABIO CLARO FIGUEIRA DE MELO, RICARDO REYNOLD FALAVINA e VINICIUS PAES DE
FIGUEIREDO, ao argumento de que a efetivação da operação policial depende do encarceramento dos
investigados, que poderiam interferir na coleta de provas, intimidar testemunhas e ocultar o patrimônio. Por
fim, o Delegado de Polícia Federal ressalta a necessidade do compartilhamento de provas com a Receita
Federal do Brasil, na senda do que já foi decidido nas fases anteriores (ID n.º 21165600).

Instado a se manifestar, o  Federal inicialmente justificou a ausência de parecer sobre o mérito doParquet
pedido em razão da liminar concedida pelo E. Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, que determinou a
suspensão da operação “Descarte”, nos termos da decisão proferida nos autos do RE n.º 1.055.941/SP pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (ID n.º 25782685).

O Ministério Público Federal apresentou parecer definitivo sobre o pleito da autoridade policial (ID n.º
25779098), pugnando pelo integral deferimento das medidas cautelares representadas.

No documento ID n.º 26629730 a autoridade policial trouxe novas informações sobre a conduta de WILSON
QUINTELLA FILHO, que continuaria a obstar as investigações. Segundo consta, o investigado, com o
auxílio do grupo BTG, estaria adquirindo a maioria das ações da ESTRE INC., com o objetivo de reassumir o
controle acionário da empresa e, supostamente, impedir a realização do acordo de leniência com os órgãos
estatais.

ID n.º 26685876: a autoridade policial juntou a informação fiscal que instrui a representação inicial.

ID n.º 27091478: trata-se de informação acerca dos endereços dos investigados para os fins de expedição de
mandados de busca e apreensão.

É o breve relatório.

Fundamentando, DECIDO.
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Em breve introito, a presente representação cautelar objetiva o aprofundamento das investigações já
promovidas nas 1.ª e 2.ª fases (operação “Descarte” e “Chiaroscuro”), com base nos acordos de colaboração
premiada firmados entre o Ministério Público Federal e os réus LUIZ CARLOS DAFONSECA CLARO e
GABRIEL SILVEIRA DAFONSECA CLARO.

 

Os depoimentos dos colaboradores, juntamente com os documentos bancários e fiscais obtidos com a quebra
judicial de sigilo, teriam descortinados outros personagens envolvidos diretamente nos negócios escusos
promovidos pela família CLARO – grupo central do esquema, sendo revelado o grupo de “doleiros” que
fomentavam o caixa do grupo CLARO com dinheiro em espécie, e outras pessoas que atuavam em favor do
grupo ESTRE e Consórcio SOMA.

O colaborador GABRIEL CLARO fez a descrição do  do grupo CLARO, apenasmodus operandi
confirmando a linha investigativa promovida na operação “Chiaroscuro”:

A) a empresa "cliente" fechava negócio fundamentalmente com o pai do
COLABORADOR;

B) o COLABORADOR passava a controlar do ponto de vista financeiro a operação
valendo-se dos funcionários ROBERTO (BETO), GILBERTO, JOSE LUIS, INALDO;

C) GILBERTO preparava a proposta, faturamento de mercadorias fictícias e notas
fiscais que eram encaminhadas ao "cliente";

D) o "cliente" pagava o valor da nota fiscal;

E) o valor correspondente ao pagamento feito pelo cliente era encaminhado para contas
bancárias de terceiros, sendo que essas contas eram indicadas por HÉLIO APARECIDO
MOTA, pessoa encarregada de angariar o dinheiro (em espécie) junto à região do Brás,
na 25 de março e também com doleiros (segundo HÉLIO comentou), mediante comissão
de2,5 % no começo e depois 2%. O funcionário encarregado dessa tarefa era ROBERTO
CLARO (BETO). Destaca o COLABORADOR que em um determinado momento,
devido à demanda, também se utilizou dos prestamos de um doleiro de nome VINI;

F) HÉLIO fazia a entrega do dinheiro no escritório seja na pessoa do COLABORADOR
ou, na maioria das vezes, na pessoa do funcionário JOSE LUIS;

G) a quantia era retirada no escritório pelo "cliente" (ou portador), seja com o
COLABORADOR, LUIZ CARLOS ou JOSE LUIZ, sendo que às vezes para
determinados "clientes" o COLABORADOR fez a maioria das entregas de valores.
JOSE LUIZ e GILBERTO também fizeram algumas entregas em determinados
"clientes".

Com supedâneo no que foi fornecido pelos colaboradores, somado aos elementos indiciários de prova, passo
à análise das medidas cautelares representadas pela autoridade policial.

1. DA BUSCA E APREENSÃO.

Consoante disposição expressa do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca e apreensão domiciliar
somente poderá ser autorizada com base em fundadas razões. Segundo a lição de Tourinho Filho: “É preciso,
diz a lei, haja fundadas razões, isto é, razões sérias, convincentes, de molde a se ter a certeza de que o que se
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 (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentadobusca está naquele local”
[Arts. 1º a 393]. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 694).

A busca e apreensão, ademais, objetiva, além de apreender objetos relacionados aos crimes, assegurar que as
provas dos delitos não desapareçam. Com efeito, embora a medida de busca e apreensão se encontre inserida,
no Código de Processo Penal, no capítulo das provas, assevera a doutrina que a medida possui natureza
acautelatória, liminar, destinada a evitar o perecimento das coisas.

Ao talante temático, transcrevo o escólio de Mirabete:  

Embora a busca e a apreensão estejam insertas no capítulo das provas, a doutrina as
considera mais como medida acautelatória, liminar, destinada a evitar o perecimento das
coisas e das pessoas. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal
Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial. 11. Ed.
– São Paulo: Atlas, 2003, p. 621)

Fazendo-se uma valoração superficial sobre os elementos probatórios apresentados pela autoridade policial, é
possível verificar a presença de robustos indícios do cometimento de crimes de sonegação fiscal (art. 1.ª da
Lei n.º 8.137/90), de evasão de divisas (art. 22 da Lei n.º 7.492/86, de organização criminosa (art. 2.º da Lei
n.º 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei n.º 9.613/98).

Com espeque nos requisitos legais ora expostos, passo a expor os indícios da ocorrência de crimes existentes
envolvendo cada investigado, bem como a justa causa para o deferimento da medida de busca e apreensão em
seu desfavor.

1.1. ANTONIO KANJI HOSHIKAWA e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN.

Consta dos depoimentos dos colaboradores LUIZ CARLOS CLARO e GABRIEL CLARO (anexo 02), que
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, vulgo Tião, procurou os servidos do grupo CLARO para a obtenção de
recursos em espécie em favor das empresas vinculadas ao consórcio SOMA (ESTRE, CGR, CORPUS,
CAVO e RESICONTROL). Para tanto, os recursos eram gerados através de vendas fictícias de mercadorias,
faturados para as empresas do grupo SOMA. Após a operacionalização do negócio simulado, do dinheiro era
entregue a KANJI, por vezes no estacionamento da empresa ESTRE.

LUIZ CARLOS CLARO relatou que ANTONIO KANJI afirmou a necessidade de geração de caixa 2 para
viabilizar o pagamento de propina a políticos, funcionários públicos e partidos políticos, em razão das
licitações vencidas e dos contratos firmado pelo grupo ESTRE junto a órgãos públicos.

Corroborando os depoimentos dos colaboradores, constam dos autos e-mails e documentos anexos, que
denotam a emissão de notas “frias” de venda de produtos pelas empresas do grupo CLARO, dentre elas a
ALFACOM, TALKITA e Q1 IMPORTADORA, para empresas do grupo ESTRE. Impende destacar o
relatório de informação fiscal elaborado pela Receita Federal (em resposta ao ofício n.º 10/2017 desta 2.ª
Vara Criminal), ainda na 1.ª fase da operação “Descarte”, que concluiu, após a análise dos extratos bancários
e transações financeiras, que o fornecimento de mercadorias para o Consórcio SOMA e grupo ESTRE jamais
existiu.

Dentre as mensagens colhidas na 1.ª deflagração policial, consta e-mail trocado entre ANTONIO KANJI e o
grupo CLARO, no qual é tratado o envio de nota fiscal fria para a empresa ESTRE, no valor de R$
223.446,92, e a indicação dos dados bancários para transferência (fl. 25 da representação).
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É de relevo mencionar, ainda, que WILSON QUINTELLA FILHO, líder do grupo ESTRE, em sede de
interrogatório promovido pela Polícia Federal de Curitiba/PR, afirmou que ANTONIO KANJI trabalhava
para o grupo ESTRE, sendo que delegou ao referido investigado a negociação consistente no pagamento de
vantagens no interesse das empresas do grupo ESTRE.

Verifica-se, assim, que a palavra dos colaboradores encontra-se em consonância com os elementos de prova
colhidos até então, de modo a demonstrar o envolvimento de ANTONIO KANJI HOSHIKAWA em negócios
escusos promovidos pelo grupo ESTRE.

Igualmente, mostram-se satisfatórios os indícios de participação de CRISTINA MARIA VALENTE
ATCHABAHIAN, tendo em vista que há diversos e-mails em que a investigada responde pela CORPUS
como diretora financeira. Ressalte-se que nos referidos e-mails a investigada trata de pagamentos –
diretamente com ANTONIO KANJI - referentes às notas frias fornecidas pelas empresas do grupo CLARO.

Embora não haja lastro probatório acerca a consciência da ilicitude, o fato é que CRISTINA atua em prol do
consórcio SOMA, de modo que a busca e apreensão em sua residência poderá trazer outros elementos de
corroboração, inclusive do seu grau de participação no esquema criminoso.

Face ao exposto, entendo estar satisfatoriamente demonstrada a necessidade de se promover a busca e
apreensão nas residências de ANTONIO KANJI HOSHIKAWA e CRISTINA MARIA VALENTE
ATCHABAHIAN.

1.2. LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR, CARLOS ROBERTO PEREIRA,
THICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI, FABIO CLARO FIGUEIRA DE MELO e
MELO & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI.

Os investigados relacionados neste tópico seriam sócios de fato de empresas utilizadas pelo grupo CLARO,
no esquema de negócios simulados e emissão de notas “frias”.

De acordo com o colaborador GABRIEL CLARO, pertenceriam ao investigado CARLOS ROBERTO
PEREIRA as empresas REPOX, SUPREMA, MAXXIMA e FORTBRASIL.

Sobre a REPOX, cabe descrever a conclusão da Receita Federal do Brasil (informação fiscal SOMA):

2.4. CONCLUSÕES SOBRE A REPOX

2.4.1. Considerando que:

2.4.1.1. o próprio administrador de fato da REPOX (sr. CARLOS ROBERTO) informa
ter emitido as notas fiscais para o SOMA a pedido (e mediante o recebimento de
comissão) de terceiros;

2.4.1.2. funcionários da REPOX informarem que a empresa não trabalha com sacos de
lixo (mercadoria que supostamente teria sido fornecida ao SOMA);

2.4.1.3. nenhuma das notas fiscais referentes às aquisições de sacos de lixo pela REPOX,
que supostamente teriam sido revendidos ao SOMA, foi efetivamente paga para a pessoa
jurídica que emitiu a nota fiscal;

2.4.1.4. grande parte das empresas que receberam repasses da REPOX logo após esta

receber pagamentos do SOMA são empresas cujos sócios são interpostas
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pessoas e/ou empresas que já estavam baixadas à época dos recebimentos

e/ou pessoas com ocorrências registradas no comércio exterior;

2.4.2. É forçoso concluir que as supostas mercadorias fornecidas pela REPOX ao SOMA
nunca existiram, e que foi montada uma complexa teia de empresas para dificultar o
rastreamento do dinheiro recebido do SOMA pela REPOX.

Ademais, foram encontrados nos arquivos apreendidos na operação “Descarte” diversos e-mails relacionando
o grupo CLARO e a REPOX, sendo de rigor destacar a tabela enviada por GABRIEL CLARO aos seus
funcionários, na qual consta listagem de créditos na REPOX e os débitos efetuados em favor de doleiros (fls.
22/23 da informação fiscal ID n.º 26685896).

O período constante da tabela (13/06/2014 a 24/06/2014) e os valores coincidem com os pagamentos
efetuados pelo Consórcio SOMA e a ESTRE AMBIENTAL, resultando no valor que supera o montante de
R$ 1,7 milhões.

Em reforço, a autoridade policial colaciona em sua representação e-mail emitido por funcionária da REPOX,
com destino ao Banco Santander, no qual é esclarecido que CARLOS ROBERTO PEREIRA é proprietário
da REPOX e de outras empresas, tais como a MAXXIMA, RX COMERCIAL, SUPREMA e ÔNIX.

Da mesma forma, também há indícios de que LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO atuava em
parceria com o grupo CLARO no esquema de emissão de notas falsas. Segundo o colaborador GABRIEL, o
investigado LEONARDO era seu sócio na empresa TEDRIVE (noteira). A corroborar a participação de
LEONARDO, consta dos autos e-mails LEONARDO e funcionários do grupo CLARO tratando de
“projetos” (operações ilícitas). Ademais, em alguns e-mails LEONARDO mostra-se como representante da
ALFACOM, uma das empresas noteiras utilizadas por LUIZ CARLOS CLARO e GABRIEL CLARO (fls.
16/17 da representação).

Em outro e-mail, LEONARDO continua a tratar da emissão de notas, contudo à frente da empresa
THICHEM. Na mensagem de fl. 19 o investigado deixa bem claro o faturamento será feito pela TRICHEM,
demonstrando, assim, que referida empresa integra o esquema ilícito.

Por tais motivos, entendo haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, no tocante aos
investigados CARLOS ROBERTO PEREIRA e LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR,
além da empresa deste último, a TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI.

No tocante a FABIO CLARO FIGUEIRA DE MELO, ao contrário dos demais investigados deste tópico,
entendo não haver elementos suficientes aptos a demonstrar o seu envolvimento no esquema criminoso.

Ressalte-se que, na 3.ª fase da operação, intitulada “Checkout” (autos n.º 0001309-54.2019.403.6181), este
Juízo indeferiu a realização de busca e apreensão domiciliar no endereço de FABIO CLARO, justamente por
não haver indícios de seu envolvimento nos fatos em investigação, sendo ressaltado que o mero fato de ter
pertencido ao quadro do escritório Claro Advogados não se mostrava suficiente para o deferimento do
pedido.

No presente caso, os elementos de prova advêm unicamente das declarações de GABRIEL CLARO e LUIZ
CARLOS CLARO, em sede de colaboração premiada.

 Ao contrário dos demais, os elementos de corroboração não são aptos a vincular FABIO CLARO no
esquema, sequer demonstram se o investigado é o real controlador de empresas noteiras. Não há qualquer
e-mail assinado por FABIO CLARO ou documento que ateste ser representante de fato de pessoa jurídica
integrante da organização criminosa.
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Anoto que, consoante disposição expressa no art. 4.º, § 16, da Lei n.º 12.850/2013, nenhuma sentença
condenatória poderá ser proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador. Entendo
que mesma lógica deve ser aplicada nesta fase de investigação, ainda mais porque as medidas pretendidas
pela autoridade policial são extremamente invasivas. Neste tocante, ressalto que, diferentemente da fase de
quebra de sigilo bancário e fiscal, a fase ostensiva das apurações acabará por expor o investigado e, por esse
motivo, exige-se nesse momento provas consistentes de autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, deve haver nos autos outros elementos que, em conjunto com a prova apresentada pelos
colaboradores, aponte, além de qualquer dúvida, para a participação consciente do investigado no esquema
criminoso. No entanto, não há qualquer prova, além das que foram apresentadas pelos colaboradores, que
aponte FABIO CLARO como integrante da organização criminosa.

Note-se que, embora tenha sido decretado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de FABIO CLARO, não
houve qualquer acréscimo probatório nos autos. A informação fiscal colacionada nestes autos apenas aponta
FABIO CLARO como controlador das pessoas jurídicas ORION e RIO BRANCO – empresas utilizadas no
esquema do grupo CLARO. Contudo, a informação de que FABIO CLARO controla tais empresas é
desacompanhada de qualquer documento que ateste essa afirmação. A participação de FABIO CLARO
FIGUEIRA DE MELO, portanto, não sobressai do campo da especulação.

Apenas a corroborar tal entendimento, observe-se que a novel legislação que aperfeiçoa a lei penal e
processual penal (Lei n.º 13.964/2019, publicado no DOU em 24/12/2019), acrescentou à regra da
colaboração premiada a impossibilidade de se decretar medidas cautelares reais ou pessoais com fundamento
apenas nas declarações do colaborador.

Prejudicado o pedido de busca e apreensão no endereço do escritório MELO & ASSOCIADOS
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, uma vez que não localizado pela autoridade policial.

Pelo exposto, com relação a este tópico, cabível a realização de busca e apreensão somente quanto aos
investigados CARLOS ROBERTO PEREIRA, LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR e
sua empresa THICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI.

1.3. HELIO APARECIDO XAVIER DA MOTA, LUNG TIEN THE, RICARDO REYNOLD
FALAVINA, VAGNER CORRÊA, VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO, CONDOR FOODS-IND,
IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA., CONDOR SYSTEM LTDA., L E SYSTEM IMPORT,
OASIS TELECOM PROVEDORES EIRELI e MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Os alvos nominados neste tópico formam o grupo de “doleiros” que, segundo os colaboradores LUIZ
CARLOS CLARO e GABRIEL CLARO, eram os responsáveis pela geração de recursos em espécie e pela
evasão de divisas.

O grupo de “doleiros” era parte fundamental do esquema engendrado pela família CLARO, tendo em vista
que o fornecimento de altos montantes de dinheiro em espécie era fundamental para atender aos interesses de
seus clientes, haja vista que o pagamento de propina se dava desta maneira - que é o meio mais comum de
acobertamento de transação ilícita.

Pode-se dizer que sem os “doleiros” o serviço prestado pelo grupo CLARO inexistiria.

Valorando as provas apresentadas pela autoridade policial, verifico a presença de indícios da participação das
empresas CONDOR FOODS – IND, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. e MFC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Com relação à CONDOR FOODS, cabe destacar os e-mails obtidos na 1.ª fase da
operação “Descarte”, nos quais constam indicações de depósitos na referida empresa pelas noteiras
ALFACOM e SAN MARINO, ambas controladas pelo grupo CLARO.
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A Receita Federal do Brasil, em análise ao material probatório compartilhado, constatou que a CONDOR
FOODS recebeu do grupo CLARO, no período de maio/2014 a dezembro/2015, a quantia de R$
24.790.303,09. O Fisco registra, ainda, que no período de maio/2014 a julho/2015, a CONDOR FOODS
efetuou câmbio de importação, no montante aproximado de R$ 148,6 milhões, sendo que há fundados
indícios de que os contratos de câmbio são fraudulentos. Tal conclusão se ampara no fato de que
praticamente todos os recursos que entraram na CONDOR FOODS foram remetidos ao exterior por
intermédio de contrato de câmbio. Além disso, houve transferência de valores para empresas inexistentes de
fato.

Segundo esclarecido pelos colaboradores, a CONDOR FOODS é controlada de fato por VINICIUS PAES
DE FIGUEIREDO (vulgo VINI) e tem como sócio RICARDO REYNOLD FALAVINA.

Além dos e-mails do grupo CLARO, que tratavam diariamente sobre os negócios envolvendo a aquisição de
dinheiro em espécie com os “doleiros” VINICIUS e HELIO, consta mensagem de celular em que GABRIEL
trata diretamente com VINI as transações financeiras (fl. 49 da representação policial).

Quanto a RICARDO FALAVINA, o fato de integrar a sociedade de uma das empresas de maior utilização
por VINICIUS, torna verossímil o depoimento dos colaboradores, acerca de sua participação consciente no
esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Nessa célula, composta por VINICIUS e RICARDO, a Receita Federal identificou a suposta participação de
VAGNER CORRÊA. A despeito de não ter sido mencionado pelos colaboradores, VAGNER era o contador
da pessoa jurídica RHENSONS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., uma das principais destinatárias
de valores oriundos do Consórcio SOMA.

Embora não haja prova de seu envolvimento com VINICIUS PAES e o grupo CLARO, o fato de ser contador
de outras empresas utilizadas nas transações ilícitas denota sua participação no esquema de evasão de divisas.
Para melhor ilustrar os indícios de participação de VAGNER CORRÊA, transcreve o excerto correspondente
da informação fiscal (ID n.º 26685896):

Com efeito, constatamos que o mesmo contador da RHENSONS – VAGNER CORRÊA,
CPF 049.235.688-28, também fazia a contabilidade da AIRY DR, empresa cujo um dos
sócios era comum à OCTAN, empresa que efetuou centenas de câmbios fraudulentos no
BRB, utilizando o mesmo modus operandi da RHENSONS:

(...)

Com efeito, na comunicação 1.2, do RIF 42622 (42622.22.3615.5498) da titular
RHENSONS, o relatório do COAF aponta vinculação informal entre ela e a OCTAN:

(...)

Na comunicação 1.5, do mesmo RIF, é ratificada a informação de que a OCTAN e
RHENSONS utilizam a mesma agência do BRB (0023) e realizam milhares de
operações com boletos bancários suspeitos:

(...)

Chama a atenção dois fatos:

a) Parte dos boletos foram liquidados em agência próxima à região da Rua 25 de Março,
centro de São Paulo/SP, local onde os doleiros negociam dinheiro com logistas,
principalmente chineses11;
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b) os vínculos dos portadores de recursos em espécie: Joao Carlos Miguel, CPF
172.668.368-08 e José Luciano Carvalho da Conceição, CPF 274.005.378-90

Com efeito, João Carlos Miguel, em 2014 era auxiliar de escritório da Cominter Brasil
Importação e Exportação Ltda, 00.815.785/0001-50, empresa relacionada ao comércio
exterior, com salário de R$1.652,11:

(...)

O outro portador - José Luciano Carvalho da Conceição era Gerente de RH da empresa
CONTPLAN, com salário de R$800,00:

(...)

Importante destacar que o sócio da CONTPLAN também é VAGNER CORREA,
contador da RHENSONS e da AIRY DR:

(...)

Portanto, resta evidente a conexão entre os contribuintes RHENSONS, OCTAN, AIRY
DR e VAGNER CORREA, já que os portadores de recursos utilizados no pagamento de
boletos depositados na OCTAN e RHENSONS é empregado do escritório responsável
pela contabilidade da RHENSONS.

Nas comunicações nºs 1.14 e 1.16 novamente comprovamos o envolvimento do contador
VAGNER CORRÊA com a RHENSONS. A empresaCJX Pedreira Paulistana Ltda
recebeu depósitos da Rhensons. Vagner Correa é o contador da CJX PEDREIRA:

Assim, revela-se bastante provável que em seu endereço sejam encontrados elementos probatórios
relacionados ao esquema de evasão de divisas, além da identificação de outros partícipes do esquema, em
especial, que corroborem seu vínculo com VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO.

Portanto, no que diz respeito ao grupo encabeçado por VINICIUS, mostra-se cabível o deferimento do pedido
de busca e apreensão nos endereços de VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO, RICARDO REYNOLD
FALAVINA e VAGNER CORRÊA.

Quanto a VAGNER CORRÊA, ademais, entendo cabível a realização de busca e apreensão nos endereços de
seus escritórios de contabilidade, haja vista que a medida cautelar se justifica exatamente em razão de sua
atuação profissional de contador. É bastante razoável a afirmação da autoridade policial de que o alvo se
utiliza da estrutura de seus escritórios para a guarda de documentos relativos às empresas de “fachada”.
Destarte, a busca e apreensão deverá ser realizada nos endereços descritos nos itens 15 e 16 do ofício ID n.º
27091478.

Indefiro, no entanto, a realização da diligência cautelar nos endereços especificados nos itens 17 e 18, do
ofício ID n.º 27091478. Com efeito, segundo consta da informação ID n.º 27091490, o endereço descrito no
item 18 trata-se de imóvel residencial aparentemente desocupado. Ademais, um dos vizinhos informou que
VAGNER teria se mudado. Quanto ao imóvel descrito no item 17, não há informações precisas quanto ao
vínculo de VAGNER com o referido endereço.

Ainda no que se refere à célula supra, resta prejudicado o pedido com relação às empresas CONDOR
FOODS-IND, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. e CONDOR SYSTEM LTDA., uma vez que não
localizadas pelas diligências policiais.
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Com relação à pessoa jurídica MFC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., há indícios de que, no período de
10/08/2012 a 19/04/2013, recebeu o montante total de R$ 4.903.663.91 das empresas noteiras ALFACOM e
TALKITA, conforme planilhas apreendidas nos computadores do grupo CLARO.

Cabe repisar que a ALFACOM e TALKITA eram empresas noteiras, utilizadas no esquema para gerar notas
fiscais fictas, de modo a justificar o ingresso de recursos. Desta forma, pode-se presumir que qualquer
negócio efetuado com as referidas empresas somente se justificava para a prática de ilícito penal, mais
especificadamente o crime de ocultação e dissimulação de valores.

Assim, há fundadas razões para o deferimento da busca e apreensão na sede da MFC INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.

Não obstante a autoridade policial e o Ministério Público Federal atribua a LUNG TIEN THE a autoria das
transações financeiras efetuadas pela MFC INDUSTRIA, entendo que as provas até então coletadas não se
mostram suficientes.

Não está aqui a se ignorar a provável participação de LUNG TIEN THE nos fatos ora em apuração. Contudo,
observa-se dos autos que a certeza da autoria provocada nos órgãos de persecução advém da colaboração de
GABRIEL CLARO e LUIZ CARLOS. Repise-se, uma vez mais, que é vedada a decretação de medidas
cautelares com fundamento unicamente na delação dos colaboradores.

Note-se que a empresa MFC possui como sócio Carlos Alberto Cordeiro e não existe qualquer elemento que
demonstre a parceria de Carlos com LUNG TIEN THE.

Da mesma forma, não se entrevê qualquer indício de prática criminosa pela empresa L E SYSTEM IMPORT.
Ressalte-se que os fundamentos que amparam o pleito da autoridade policial são bastante genéricos,
porquanto baseada tão-somente na possibilidade de guarda de documentos de interesse para a investigação.

Resta, portanto, indeferida a busca e apreensão na residência de LUNG TIEN THE e na sede da empresa L E
SYSTEM IMPORT.

Por fim, a última célula de “doleiros” deste tópico é composta por HELIO APARECIDO XAVIER DA
MOTA e a empresa OASIS TELECOM PROVEDORES EIRELI.

De acordo com os réus colaboradores, HELIO era um dos principais fornecedores de dinheiro em espécie da
organização criminosa. Para tanto, HELIO indicava as contas das empresas para as quais deveriam ser
realizadas as transferências ou emitia boletos para pagamento. Após, HELIO entregava o dinheiro
correspondente no escritório CLARO ADVOGADOS.

As planilhas e documentos bancários apreendidos com o grupo CLARO demonstram a transferência de
recursos diretamente para conta de HELIO APARECIDO XAVIER DA MOTA, como por exemplo, o
comprovante de DOC/TED da empresa CLARINS BRASIL (controlada pela família CLARO), no valor de
R$ 77.800,50, em favor de HELIO MOTA (fl. 43 da representação policial). À fl. 30 da informação fiscal
(ID n.º 26685896) consta tabela relacionando os valores repassados por GABRIEL CLARO a HELIO
APARECIDO XAVIER DA MOTA.

Todos esses dados estão a corroborar as declarações de GABRIEL e LUIZ CARLOS. Inobstante não
demonstrarem o grau de participação de HELIO APARECIDO, os indícios apresentados ao menos indicam o
envolvimento de HELIO com o grupo desmantelado pela Polícia Federal.

Prejudicado o pedido de busca e apreensão na empresa OASIS TELECOM, porquanto não localizada pela
autoridade policial.
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Em suma, quanto às pessoas relacionadas neste tópico, defiro a expedição de mandado de busca e apreensão
em desfavor de HELIO APARECIDO XAVIER DA MOTA, RICARDO REYNOLD FALAVINA,
VAGNER CORRÊA, VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO e na empresa MFC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.

1.4. ALFREDO ALMEIDA BARROS, MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS, WILSON
QUINTELLA FILHO, MULT MARCAS IMPORT E COM DE VEÍCULOS E FRANCHISING
LTDA. e CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Segundo os colaboradores GABRIEL CLARO e LUIZ CARLOS CLARO, o alvo ALFREDO ALMEIDA
BARROS, vulgo SHADOW, foi indicado por MARCOS ANTONIO PUIG DA SILVA REIS para intervir
junto à Receita Federal do Brasil em favor das empresas do grupo ESTRE.

Os colaboradores afirmaram que, em reuniões realizadas no escritório da CLARO ADVOGADOS, o
investigado ALFREDO esclareceu que tinha poucos mecanismos para intervir nas fiscalizações, no entanto,
poderia evitar a comunicação ao Ministério Público. Por esse serviço, ALFREDO acertou o valor de R$ 3
milhões.

De acordo com os colaboradores, WILSON QUINTELLA FILHO, controlador do grupo ESTRE, aprovou a
proposta de SHADOW e o pagamento foi viabilizado através das empresas do grupo CLARO.

Corroborando o depoimento de LUIZ CARLOS e GABRIEL CLARO, a autoridade policial expõe os
elementos de prova colhidos na 1.ª fase da operação “Descarte”. Com efeito, constam planilhas de controle
de pagamento do grupo CLARO havendo diversos apontamento de saída de recursos em favor de SHADOW
e para pessoa apelidada de “Mister M”.

Pelo valor pago a “Mister M” – R$ 175.000,00 -, somado aos esclarecimentos dos colaboradores, pode-se
concluir que se tratava de MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS.

LUIZ CARLOS CLARO afirmou que o pagamento a MARCO PUIG foi devido a indicação de ALFREDO
ALMEIDA BARROS para intervir junto às fiscalizações da SRF. A reforçar o pagamento de vantagem
ilícita, foi possível verificar dos extratos bancários da CLARDO ADVOGADOS a transferência do valor de
R$ 25.000,00 dividido em duas partes para as contas da esposa e do filho de MARCO PUIG.

Ademais, a identidade de ALFREDO foi desvelada a partir de consulta do titular da linha telefônica que
contatava Danilo de Oliveira Macedo Grinet, um dos advogados da CLARO ADVOGADOS.

Anoto que, a despeito de não haver maiores detalhes sobre a atuação de ALFREDO ALMEIDA BARROS de
MARCO PUIG, o fato de terem sido beneficiados com repasses de recursos pelo grupo CLARO denota
possível prática de infração penal.

É rigor repisar que o grupo CLARO especializou-se em crime de lavagem de dinheiro, tendo sob seu domínio
diversas empresas de “fachada”, criadas apenas com o fim de justificar a transferência de recursos por meio
negócios fictícios; e parceria com diversos “doleiros”, que fomentavam o grupo com dinheiro em espécie.

Conclui-se, assim, que qualquer negócio havido com o grupo CLARO deve ser avaliado com severas
suspeitas de ocorrência de ilícitos penais. Por tais motivos, entendo haver justa causa para o deferimento de
busca e apreensão domiciliar nas residências de ALFREDO ALMEIDA BARROS e MARCO ANTONIO
PUIG DA SILVA REIS.

No tocante ao pedido de busca e apreensão na residência de WILSON QUINTELLA FILHO, frise-se que o
mesmo já foi alvo de tal medida ainda na 1.ª fase da operação “Descarte”, somente se justificando a
realização da medida por se tratar de novo endereço ainda não diligenciado.

Num. 27322804 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA ROCHA - 22/01/2020 17:36:26
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012217362688100000024977827
Número do documento: 20012217362688100000024977827



Por fim, no que tange às pessoas jurídicas relacionadas neste tópico, a saber, MULT MARCAS IMPORT E
COM DE VEÍCULOS E FRANCHISING LTDA. e CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, entendo não haver indícios hábeis da utilização das mesmas para o recebimento de vantagem
indevida.

Quanto à empresa MULT MARCAS, o pedido encontra-se prejudicado em razão da não localização da
referida empresa.

Já o escritório CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, embora a autoridade policial
afirme que houve a transferência de R$ 50.000,00 do grupo CLARO em favor do referido escritório, não
foram juntados aos autos os documentos bancários que comprovariam a transação financeira.

Por tal motivo, diante da ausência de prova suficiente, indefiro a medida cautelar proposta contra
CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Prejudicada a necessidade de expedição de
ofício à OAB.

Em conclusão, ficam deferidos, com relação às pessoas deste tópico, a expedição de mandados de busca e
apreensão contra ALFREDO ALMEIDA BARROS, WILSON QUINTELLA FILHO e MARCO ANTONIO
PUIG DA SILVA REIS.

1.5. AGÊNCIAS BANCÁRIAS 0023-BANCO DE BRASÍLIA e 5658-BANCO DO BRASIL.

Representa a autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público Federal, pela expedição de
mandados de busca e apreensão nas agências bancárias 0023, do Banco de Brasília e 5658, do Banco do
Brasil.

Fundamenta o seu pleito na informação fiscal juntada no ID n.º 26685896, na qual a Receita Federal do
Brasil relata que a maior parte das operações suspeitas realizadas pelas empresas OCTAN e RHENSONS,
controladas por “doleiros”, foi feita na agência 0023 do BRB. A mesma suspeita recai sobre a agência 5658,
do Banco do Brasil em Carapicuíba/SP, onde diversas empresas de “fachada” movimentaram recursos.

Em razão desses fatos, o Fisco Federal levanta a suspeita da participação de funcionários das referidas
instituições financeiras, ao argumento de que seria inadmissível a área de  dos bancos não detectarcompliance
as centenas de operações ilícitas.

A despeito das suspeitas suscitadas pelas Receita Federal do Brasil, com relação às referidas agências
bancárias, entendo não ser caso de deferimento do pedido.

Primeiramente, cabe ressaltar que os indícios ora apresentados balizam-se em meras suspeitas, não podendo
se aferir, com maior grau de certeza, se houve falha por parte das instituições financeiras ou se foram
deliberadamente coniventes. Tais fatos merecem ser melhor aprofundados, em sede de processo
administrativo disciplinar, pelas autarquias competentes.

Outrossim, não há um único suspeito identificado, das mencionadas agências, de modo que o pedido de busca
e apreensão torna-se bastante genérico. Ressalto que, se a intenção da autoridade policial é obter provas
documentais sobre as movimentações suspeitas das empresas, a busca e apreensão não se mostra necessária,
nem o melhor caminho, visto que a lei processual prevê outros tipos de medidas para tanto.

No entanto, caso se pretenda apurar condutas de funcionários, que atuariam, em tese, em prol das atividades
de “doleiros”, entendo que os fatos devem ser melhor investigados em outro procedimento criminal,
dissociado da presente operação, cujo foco é  perpetrado pelo grupo CLARO em benefício domodus operandi
consórcio SOMA e grupo ESTRE.
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Acrescento, ainda, que eventual conduta fraudulenta de funcionários dos referidos bancos possui autonomia
em relação ao objeto da presente investigação, sendo que, caso instaurado novo procedimento, deverá ser
livremente distribuído a uma das Varas especializadas.

Não pode a competência deste Juízo preponderar infindavelmente com relação a fatos fortuitos que são e
serão descortinados ao longo da operação policial, sob pena de ampliar demasiadamente o objeto das
apurações e, consequentemente, extrapolar os limites da competência deste Juízo.

Por todo o exposto, resta indeferido o pedido de busca e apreensão nas agências bancárias descritas neste
tópico.

2. DA PRISÃO PREVENTIVA.

Representa a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de ALFREDO ALMEIDA BARROS,
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS e WILSON QUINTELLA
FILHO.

Aduz, em síntese, que há fartos elementos de prova acerca do cometimento de crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas, todos com pena de reclusão superior a
quatro anos. Além disso, existiria prova da tentativa de obstrução da investigação criminal, mormente quanto
à atuação de ALFREDO ALMEIDA BARROS em favor de WILSON QUINTELLA, nas fiscalizações da
SRF sobre o grupo ESTRE.

Em reforço, a autoridade policial juntou aos autos informação ID n.º 26629733, dando conta de que
WILSON QUINTELLA FILHO estaria tentando reaver o controle do grupo ESTRE AMBIENTAL, por
intermédio da compra, em tese, fraudulenta, de ações da empresa. Ainda, segundo a autoridade policial, o
investigado WILSON QUINTELLA, uma vez à frente da ESTRE AMBIENTAL, tentaria impedir a
formalização de acordo de leniência, que poderia incriminar QUINTELLA e outros diretores, sócios e
ex-sócios.

O instituto da prisão preventiva, disciplinada pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tem
cabimento, quando comprovada a existência do crime e houver indícios de autoria delitiva, nas hipóteses que
ensejam a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.

O art. 313 do CPP dispõe, ainda, os seguintes requisitos de admissão:

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão
preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes
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para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Além disso, deve haver nos autos indícios concretos de que somente a prisão poderá evitar iminente risco à
ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Nesse sentido, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a urgência da prisão preventiva
impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. Para
melhor ilustrar, transcrevo alguns julgados:

EMEN: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO.
OPERAÇÃO "ADSUMUS". PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO. 1. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a
contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão

. 2. Sendoevitar" (HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015)
imputadas condutas praticadas mais de um ano antes, sem notícias de novas condutas
delituosas ou intercorrências no processo, e tendo o paciente permanecido em liberdade
por quase cinco meses sem descumprimento das condições, não se verificam claros
riscos justificadores do decreto de prisão. 3. Habeas corpus concedido, para a soltura do
paciente RICARDO JASSON MAGALHAES MACHADO DO CARMO, o que não
impede nova e fundamentada decisão de necessária cautelar penal, inclusive menos
gravosa do que a prisão processual. (STJ, HC 448.384, Ministro Relator NEFI
CORDEIRO, Sexta Turma, Fonte DJE 24/09/2018 DTPB)

 

EMEN: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CÂMBIO DESLIGO. PERTENCIMENTO
A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE
DINHEIRO. SÚMULA 691 DO STF. SUPERAÇÃO. FATOS PERIFÉRICOS E
MUITO ANTIGOS, DE AUXÍLIO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS DO EMPREGADOR.
CONTRATO DE TRABALHO ENCERRADO HÁ ANOS. PRISÃO PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Permite-se a superação da Súmula n. 691 do STF em casos excepcionalíssimos, quando,
sob a perspectiva da jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal, em análise
superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é tão óbvia que é cognoscível a
um primeiro olhar, sem necessidade de incursionar em questões de alta indagação. 2. A
concessão de liminar , em decisão precária, não prejudica o julgamento deper saltum
mérito do habeas corpus requerido a tribunal, a ser realizado em diferente grau de
cognoscibilidade. Assim, ainda que haja ocorrido a superveniente extinção do remédio
constitucional na origem, sem análise de mérito, subsiste o interesse no julgamento desta
impetração. 3. Sem olvidar a gravidade concreta dos crimes sob apuração na Operação
Câmbio Desligo, que foram perpetrados, em tese, com habitualidade e profissionalismo
e revelaram densidade lesiva ímpar para o bem jurídico tutelado pela lei penal, é certo
que a participação de cada um dos investigados deve ser analisada com acuidade, pois,
para a decretação da prisão preventiva, exige-se metódico juízo de periculosidade e de
aferição do risco aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP. 4. É possível
reconhecer a ilegalidade do édito prisional, porquanto, pela simples leitura da
motivação judicial, verifica-se que os fatos atribuídos à paciente são periféricos e

 muito antigos. O Juiz explicou que ela, secretária de suposto doleiro, o auxiliou nas
atividades de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. Consta do decisum a
realização de alguns depósitos em contas pessoais da suspeita que, supostamente,
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teria operacionalizado alguns ajustes ocorridos entre seu patrão e os colaboradores,
 entre 2011 e 2014. 5. É aplicável à hipótese o entendimento majoritário desta Corte

Superior, de que a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a
 6. Ainda que se possa considerar ocontemporaneidade do .periculum libertatis

pertencimento a organização criminosa e a lavagem de dinheiro, na modalidade ocultar,
como crimes permanentes, o decreto de prisão não indicou a paciente como uma das
dezenas de doleiros que agiam de forma interligada. As quantias que ela ajudou a
movimentar estavam relacionadas às atividades de seu chefe e não há nenhum indicativo
de que a investigada, depois de encerrado seu contrato de trabalho, em 2013, detém
arranjo próprio para reiterar atos da mesma tipologia. 7. Habeas corpus concedido para,
ratificada a liminar, revogar a prisão preventiva da paciente, ressalvada a possibilidade
de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência
de fatos novos e recentes que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de
medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (STJ, HC 449024, Ministro
Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Fonte DJE 04/09/2018 DTPB)

(grifos meus)

In casu, não se colhe dos autos qualquer fato apto a demonstrar a continuidade delitiva pelos investigados.
Cumpre destacar que os elementos de corroboração apresentados pela Polícia Federal foram colhidos ainda
na 1.ª fase da operação Descarte, inexistindo, desta forma, qualquer fato posterior ou contemporâneo das
supostas atividades ilícitas.

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalto que as condutas dos acusados não estão suficientemente claras.
Com efeito, a busca e apreensão foi deferida em razão dos indícios de repasse de recursos entre o grupo
CLARO e os investigados ora representados. Contudo, a segregação cautelar exige provas que vão além dos
meros indícios, não podendo deixar dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas. Note-se que, no
presente caso, não se sabe ao certo a verdadeira atividade perpetrada por ALFREDO ALMEIDA BARROS e
MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS, muito menos se exercem influência sobre servidores públicos
da Receita Federal do Brasil.

Não ficou evidenciado se eventual atuação de ALFREDO efetivamente beneficiou o grupo ESTRE e
consórcio SOMA ou até mesmo se houve alguma interferência nos processos de fiscalização.

A conduta de MARCO PUIG, ademais, restringiu-se a indicar ALFREDO para LUIZ CARLOS CLARO, não
havendo notícia de cometimento de outro ilícito. Neste tocante, registre-se que os fatos ilícitos que são de
conhecimento da autoridade policial integram outras investigações e datam de mais de dez anos.

Quanto a ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, além de os fatos serem pretéritos, não se verifica a colocação
do investigado como figura central do grupo criminoso, tendo em vista que agia apenas como assessor direto
de WILSON QUINTELLA FILHO. Ademais, a prática ilícita, em tese, reiterada pelo investigado consistiu
na operacionalização de emissão de notas “frias” e repasse de recursos. No entanto, não restou demonstrado
se atualmente esse tipo de atividade criminosa ainda persiste, ainda mais depois do desmantelamento do
grupo CLARO – que proporcionava toda a estrutura para a lavagem de dinheiro.

Da mesma forma, a conduta descrita na representação policial, reservada a WILSON QUINTELLA, são
pretéritos à 1.ª deflagração, não havendo, portanto, indícios de novas infrações penais. Friso que, eventual
tentativa de reassumir o controle da ESTRE AMBIENTAL não demonstra, de plano, embaraço às
investigações, até porque, quando investigado na operação “Lava Jato”, WILSON assumiu ter repassado
valores para Sergio Machado, a título de propina, com o auxílio de ANTONIO KANJI.

Sob esta ótica, não entrevejo risco concreto à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou
aplicação da lei penal, restando, portanto, ausente o .periculum libertatis
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Embora conste do pedido final a prisão de VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO, por não haver
fundamentação no pedido, entendo ter havido equívoco quanto à inclusão de seu nome no tópico final.
Assim, está prejudicado o pedido de prisão preventiva no tocante a VINICIUS.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de decretação de prisão preventiva de ALFREDO ALMEIDA
BARROS, ANTONIO KANJI HOSHIKAWA, MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS e WILSON
QUINTELLA FILHO.

3. DA PRISÃO TEMPORÁRIA.

Em sua representação, a Polícia Federal pugna pela decretação da prisão temporária de FABIO CLARO
FIGUEIRA DE MELO, RICARDO REYNOLD FALAVINA e VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO.
Ademais, em caráter subsidiário, representa pela prisão temporária dos investigados relacionados no tópico
da prisão preventiva.

A autoridade policial afirma que somente a prisão temporária poderá impedir a ocultação de patrimônio, a
combinação de versões e a coação de testemunhas, sendo, portanto, imprescindível para a consecução das
investigações.

A despeito do alegado pela Polícia Federal, entendo não estarem presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão temporária dos investigados.

Com efeito, o  previsto na Lei n.º 7.960/89 consubstancia-se na prática de um dos delitosfumus comissi delicti
que integram o rol do inciso III do art. 1.º (homicídio doloso; seqüestro ou cárcere privado; roubo; extorsão;
extorsão mediante seqüestro; estupro; atentado violento ao pudor; rapto violento; epidemia com resultado de
morte; envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte;
quadrilha ou bando; genocídio, em qualquer de suas formas típicas; tráfico de drogas; crimes contra o sistema
financeiro; e crimes previstos na Lei de Terrorismo) ou na hipótese prevista no inciso II, qual seja, o
indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua
identidade.

In casu, o objeto de apuração trata de crimes contra o sistema financeiro nacional e de quadrilha ou bando,
atendendo, assim, ao requisito supra. Contudo, a prisão temporária depende da demonstração de sua
necessidade, nas hipóteses do inciso I ou inciso II:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao
esclarecimento de sua identidade;

Os órgãos de persecução se escoram na primeira hipótese, ou seja, de que a medida tem por escopo garantir a
eficácia das investigações, sendo, desta forma, imprescindível.

No entanto, com base nos elementos constantes dos autos, não entrevejo qualquer indício concreto de que a
colheita de prova possa ser prejudicada pelos investigados. Este Juízo já ressaltou em outras oportunidades
que a diligência de busca e apreensão, se realizada de forma coordenada pelos agentes policiais em todos os
endereços recenseados, não encontrará óbice ou perigo de frustração quanto à apreensão de bens e materiais.
Risco de destruição de provas após o cumprimento da medida e de coordenação de depoimentos existe
hipoteticamente em qualquer investigação.
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Ademais, a alegação de risco de ocultação de patrimônio mostra-se desarrazoada, até porque a autoridade
policial não representou por nenhuma medida assecuratória, como o sequestro, arrestou ou hipoteca legal,
que teria maior utilidade nesse aspecto. Ademais, não houve diligências a fim de identificar o patrimônio dos
investigados, de modo que não há como presumir suposta dilapidação de patrimônio.

Acrescento que a prisão temporária ou qualquer espécie de prisão não pode ser decretada com base em meras
ilações ou conjecturas, devendo, , os órgãos de persecução apresentar indícios concretos que o nãoin casu
encarceramento dos investigados irá comprometer o andamento das investigações.

Por fim, consigno que este Juízo repudia a utilização do instituto da prisão como forma de constranger o
investigado a colaborar, em prol dos princípios constitucionais da inocência e da não autoincriminação. E,
por tal motivo, a liberdade é a regra, constituindo-se a prisão uma exceção.

Destarte, indefiro o pedido de prisão temporária.

4. DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS.

A autoridade policial pugna pelo compartilhamento de provas com outros órgãos públicos, em especial a
Receita Federal do Brasil.

Conforme já consignado nas fases anteriores da operação, não há óbice na utilização das provas obtidas em
conformidade com as normas constitucionais, em especial daquelas que regram sobre o afastamento de sigilo,
em outros processos criminais ou procedimentos administrativos, tendo em vista tal compartilhamento não
configura propriamente uma quebra de sigilo, mas sim transferência desse sigilo a outro órgão do Poder
Público, com idêntico dever legal de preservar a intimidade do titular dos dados e de obediência aos
princípios que norteiam a atuação da administração pública.

In casu, a autoridade policial, desde a primeira deflagração, atua em conjunto com a Receita Federal do
Brasil, que desvelou as supostas sonegação tributária pelo Consórcio Soma, fraude fiscal pelo escritório
Claro Advogados e o desvio de recursos da Cemig. Nesse contexto, resta plenamente justificado o
compartilhamento das provas produzidas no presente processo com os órgãos indicados pela autoridade
policial, .apenas no que se refere aos fatos sob investigação

Qualquer outro elemento de prova, que não tenha relevância para as investigações, não deverá ser objeto de
compartilhamento pela autoridade policial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Diante todo o exposto,  a representação formulada pela Polícia Federal paraDEFIRO PARCIALMENTE
determinar, nos termos do art. 240, § 1.º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição

 nos endereços de ALFREDO ALMEIDA BARROS (itens 1 e 2, ID n.ºde mandado de busca e apreensão
27091478), ANTONIO KANJI HOSHIKAWA (itens 3 e 4, idem), CARLOS ROBERTO PEREIRA (item 5,
idem), CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN (item 6, idem), HELIO APARECIDO XAVIER
DA MOTA (item 8, idem), LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR (item 9, idem),
MARCO ANTONIO PUIG DA SILVA REIS (item 13, idem), RICARDO REYNOLD FALAVINA (item
14, idem), VAGNER CORRÊA (itens 15 e 16, idem), VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO (item 19, idem),
WILSON QUINTELLA FILHO (item 20, idem), MFC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (item 23, idem)
e TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI (itens 24 e 25, idem).

Expeçam-se os mandados, com observância aos incisos do art. 243 do Código de Processo Penal, que deverá
ser cumprido, , com obediência aos arts. 245 e seguintes do mesmo Diploma Processualno prazo de 60 dias
Penal. Relatório pormenorizado das diligências deverá ser entregue pela autoridade policial a este Juízo.
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Com espeque no art. 7.º, III, da Lei n.º 12.965/2014,  doDECRETO O AFASTAMENTO DO SIGILO
conteúdo de mensagens, e-mails e registros de chamadas porventura encontrado em aparelhos de telefonia,
computadores, tablets, notebooks etc., de posse dos investigados.

Na hipótese de apreensão de armas e outros materiais bélicos, e verificada a ocorrência de crime, deverá a
autoridade policial lavrar o auto de flagrante respectivo, dissociado da presente investigação, e comunicar ao
juízo competente para apuração de tal fato. Verificada a regularidade do armamento apreendido, deverá a
própria autoridade policial promover a restituição.

A apreensão deverá relacionar com o máximo de detalhamento possível o que foi apreendido, em especial,
eventual apreensão de dinheiro, jóias e outros objetos de valor.

Os materiais apreendidos poderão ser submetidos a perícia por servidores públicos lotados no Departamento
de Polícia Federal, que deverão zelar pelo sigilo dos dados a que tiverem acesso.

Fica autorizada a abertura de cofres eventualmente existentes no endereço do investigado.

Todo o material que for apreendido, e que não interessar às investigações, deverá ser restituído aos
interessados pela própria autoridade policial. Somente deverão ser encaminhados ao Depósito Judicial
os bens/documentos/materiais que forem de real interesse para as investigações. Neste último caso, a
autoridade policial deverá justificar o envio ao depósito.

No caso de apreensão de computadores, fica a autoridade policial autorizada a realizar espelhamento de seu
conteúdo para perícia, procedendo-se, assim, à devolução das CPU’s e de outras mídias para o seu
proprietário. Nesta hipótese, a apresentação de material para espelhamento ficará a encargo do interessado
requerente.

Os documentos eventualmente apreendidos, que forem de interesse para as investigações, deverão ser
devidamente autuados como apensos pela autoridade policial.

Após o cumprimento das diligências, a própria autoridade policial deverá juntar aos autos do PJe os relatórios
circunstanciados da busca e apreensão.

Fica  o pedido de compartilhamento de provas, nos estritos limites impostos por esta decisão.DEFERIDO
Ademais,  o acompanhamento das diligências por servidores da Receita Federal do Brasil, desdeDEFIRO
que previamente identificados.

Pelos motivos expostos neste ,  a representação da autoridade policial, mormente àsdecisum INDEFIRO
prisões preventiva e temporária.

Tendo em vista a natureza das diligências, decreto o  destes autos, até o cumprimento dasSIGILO TOTAL
diligências. No dia da deflagração da operação policial, a autoridade deverá, , juntaraté as 14:00 horas
relatório do andamento do cumprimento das diligências.

Os mandados deverão ser impressos pela própria autoridade policial, visto que expedidos no próprio PJe.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.
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(assinado eletronicamente)

SILVIA MARIA ROCHA

JUÍZA FEDERAL
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