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A POLÍCIA FEDERAL, por meio do Delegado de Polícia Federal que esta 

subscreve, em exercício pare este ato na Delegacia de Repressão à Corrupção e 

Crimes Financeiros - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP, vem à presença de vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos no artigo 144, §1º, da Constituição Federal, na 

Lei nº 12.830/2013 e dispositivos aplicáveis do CPP, REPRESENTAR pelas MEDIDAS 

DE BUSCA E APREENSÃO, SEQUESTRO DE BENS, SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE e COMPARTILHAMENTO DE PROVAS, de forma incidente ao 

Inquérito Policial em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 
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1. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DESCARTE 

 

1. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, no dia 01/03/2018 foi 

deflagrada a primeira fase ostensiva da OPERAÇÃO DESCARTE, com vistas à 

obtenção de provas dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, 

crimes contra a ordem tributária e organização criminosa, entre outros, todos 

investigados no âmbito do Inquérito Policial nº 0279/2015-11 (autos nº 0009644-

33.2017.403.6181). 

 

2. Mediante autorização judicial, a Receita Federal do Brasil teve acesso ao 

conteúdo dos materiais apreendidos, inclusive com a realização de cópia das mídias 

apreendidas. Posteriormente, a Receita Federal foi autorizada por esse juízo1 a 

compartilhar com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal informações, 

relatórios ou outros documentos obtidos ou produzidos na sua atuação, desde que 

relacionadas com as pessoas físicas e jurídicas investigadas. 

 

3. A busca e apreensão realizada nos endereços residenciais de CARLOS 

ALBERTO DA SILVA e de GABRIEL SILVEIRA D’AFONSECA CLARO, bem como no 

escritório CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, permitiu constatar que CARLOS 

ALBERTO DA SILVA agia na verdade sob o comando de LUIZ CARLOS D’AFONSECA 

CLARO e de seu filho GABRIEL SILVEIRA D’AFONSECA CLARO. 

 

4. Verificou-se, ainda, que LUIZ CARLOS e seu filho GABRIEL, eram 

responsáveis de tato pela administração de diversas empresas “noteiras”, ou seja, que 

tinham como principal objetivo fornecer documentação fiscal e contábil, especialmente 

notas fiscais, apta a lastrear o recebimento de recursos financeiros das empresas dos 

clientes que procuravam o escritório CLARO ADVOGADOS. Essa documentação era 

fornecida também por empresas que não eram controladas diretamente pelo escritório, 

mas com as quais LUIZ CARLOS e GABRIEL mantinham parceria para esse fim. 
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5. Para a execução dos seus serviços, geralmente denominados “projetos”, 

eles utilizavam o escritório de advocacia CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

situado em São Paulo/SP. 

 

6. A execução de cada projeto ajustado com o escritório se dava em 

algumas etapas. Inicialmente os clientes do escritório pagavam às “noteiras” pelos 

supostos serviços prestados ou produtos adquiridos. Esses valores, após a cobrança 

das “taxas” pelo escritório, eram restituídos conforme orientação das empresas 

clientes, em conta bancária em nome dos proprietários, familiares, terceiros, ou, 

principalmente, em espécie. A devolução do valor se dava por meio de doleiros com 

quem o escritório também tinha parceria para a efetiva conclusão dos “projetos”. 

 

7. Com isso, as empresas clientes do escritório conseguiam diminuir o 

faturamento e o lucro, reduzindo o pagamento de IRPJ, PIS/COFINS e CSLL, ao 

mesmo tempo em que realizavam a lavagem do dinheiro por meio da ocultação e 

dissimulação da origem desses valores2. 

 

8. A partir do compartilhamento de dados autorizado por esse juízo, bem 

como a partir de informações disponíveis em bases próprias, a Receita Federal do 

Brasil identificou várias empresas consideradas “noteiras”, outras utilizadas quase que 

exclusivamente para geração de recursos em espécies, e ainda alguns clientes que se 

utilizaram dos serviços ilícitos prestados pelo escritório CLARO ADVOGADOS, as 

beneficiárias do esquema criminoso. 

 

9. Como LUIZ CARLOS continuava a operar e tentar embaraçar a atuação 

do fisco, foi deflagrada uma segunda fase da Operação Descarte no dia 27/11/2018, 

denominada Operação CHIAROSCURO (autos nº 0012483-94.2018.403.6181). 

 

 
1 Conforme decisões proferidas por esse Juízo nos autos nº 0009698-62.2018.403.6181. 
2 Lei nº 9.613/1998: Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada 

pela Lei nº 12.683, de 2012) 
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10. Nessa fase foi determinada a prisão de GABRIEL e LUIZ CARLOS em 

razão da tentativa de obstrução da investigação, tendo sido comprovado que o 

engenho criminoso não era utilizado apenas para diminuição da carga tributária de 

empresas e lavagem desse dinheiro, mas também para viabilizar o pagamento de 

propina a agentes públicos. 

 

11. A partir da análise dos documentos apreendidos, de novas diligências e 

colaborações premiadas homologadas por esse juízo, foram deflagradas outras novas 

fases denominadas CHECK-OUT (autos nº 0001309-54.2019.403.6181), E O VENTO 

LEVOU (autos nº 0002693-52.2019.403.6181), E O VENTO LEVOU II (autos nº 

0004880-33.2019.403.6181 e 0004884-70.2019.403.6181) e CHORUME (autos PJe 

5003245-29.2019.4.03.6181), ainda não concluídas. Apesar dos respectivos inquéritos 

policiais não terem sido relatados, já é possível afirmar que nessas novas fases 

também foram identificados indícios de pagamentos a funcionários públicos em razão 

das suas funções para que atuassem em desacordo com a lei, com favorecimento aos 

clientes do escritório de LUIZ CARLOS e GABRIEL. 

 

12. Percebeu-se, nesse ponto, que o escritório CLARO ADVOGADOS 

funcionava como um elo de ligação entre diversas células de uma rede criminosa, 

estruturando operações de compra e venda mercantis e de prestação de serviços 

simuladas, destinadas a dar aparência lícita para os negócios efetivamente realizados, 

com a geração de recursos em espécie a serem distribuídos a outras células da rede, 

para finalidades que escapam do objeto da presente investigação. 

 

13. As fases anteriores da OPERAÇÃO DESCARTE permitiram, portanto, 

descortinar mais um caso de criminalidade organizada em rede, em que não existe 

uma liderança única, nem estruturação hierárquica dos membros do grupo criminoso, 

mas sim várias células estruturadas em rede, cada qual especializada em uma etapa 

do processo. E essas células se auxiliam mutuamente para a consecução dos seus 

objetivos e para a maximização dos ganhos financeiros, sendo certo que a estruturação 
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em rede evita que muitas pessoas tenham conhecimento de todo o esquema 

criminoso. 

 

14. O fato é que, ao perceberem a gravidade dos crimes por eles praticados e 

a facilidade de produção de provas em relação a esses crimes, GABRIEL e LUIZ 

CARLOS procuraram espontaneamente a Polícia Federal e o Ministério Público 

Federal para a realização de dois acordos de colaboração premiada, devidamente 

homologados por esse juízo nos autos PJe 5000234-89.2019.403.6181 e 5000237-

44.2019.403.6181. 

 

15. Em razão da homologação dos acordos, foi então instaurado o inquérito 

policial em referência (IPL 2019.0006053-SR/PF/SP), para apurar especificamente os 

fatos noticiados em relação à FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A (atual WIZ 

SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A), abordados no anexo 8 da 

colaboração premiada de LUIZ CARLOS. 

 

16. Observe-se que, conforme termos de declarações de 18/09/2019, os 

colaboradores ratificaram a espontaneidade dos acordos e afirmaram de maneira 

inequívoca que os documentos apreendidos nos seus endereços residenciais e 

comerciais foram indicados por eles como elementos de corroboração dos fatos 

descritos nos anexos. 

 

 

2. DAS NOTEIRAS UTILIZADAS PELO ESCRITÓRIO CLARO 

ADVOGADOS 

 

17. Na parte introdutória do acordo, os colaboradores descreveram aspectos 

comuns a todos os anexos, incluindo: a) seu histórico até o início das atividades 

criminosas; b) as empresas utilizadas para as atividades criminosas, tanto as 

controladas de fato pelos colaboradores, como as controladas por terceiros com quem 

os colaboradores mantinham algum tipo de relacionamento profissional, e que 
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viabilizavam a emissão de documentos aptos a conferir aparência de licitude aos 

negócios escusos do escritório; c) o modus operandi para fornecimento de documentos 

fiscais e disponibilização dos recursos aos clientes. 

 

18. Os depoimentos dos colaboradores revelaram que o escritório CLARO 

ADVOGADOS se dedicava especialmente ao fornecimento de documentação 

fraudulenta para empresas clientes, visando à criação de um caixa paralelo para 

viabilizar a prática de sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de ativos e 

pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos. A maior parte dos recursos 

gerados ao fim de cada operação era devolvida em espécie, exatamente para dificultar 

o rastreamento e, consequentemente, a identificação do real destinatário (fase de 

camadas da lavagem de ativos). 

 

19. Em linhas gerais, para prestar esse tipo de serviço, o escritório controlava 

empresas com existência apenas formal, que emitiam nota fiscal de venda de 

mercadoria e/ou prestação de serviços para seus clientes com base em operações 

comerciais fictícias e/ou contratos de prestação de serviços fictícios. Uma vez efetuado 

o pagamento à empresa noteira, esta distribuía o valor recebido entre seus supostos 

fornecedores, que eram na verdade outras noteiras participantes do esquema. Por sua 

vez, esses fornecedores transferiam os valores recebidos para empresas controladas 

por doleiros, que providenciavam o valor em espécie para os clientes. 

 

20. O colaborador GABRIEL explicou da seguinte forma o procedimento 

desde o fechamento do “negócio” ou “projeto” até a entrega do dinheiro: 

 

 

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 
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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 
de 2,5 % 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". 

 

 

21. Como já mencionado nos autos PJe 5003245-29.2019.4.03.6181, 

relacionados à Operação Chorume, os colaboradores GABRIEL e LUIZ CARLOS 

controlavam por meio de interpostas pessoas as empresas ALFACOM S/A3; TALKITA; 

TEDRIVE; FORTUNION; QUALITY; RODART; VMP; BORAPACK. 

 

22. Além de participar da administração de fato destas empresas, LUIZ 

CARLOS controlava a CLARINS BRASIL4 e figurava como sócio da INTERCONSULT e 

do próprio escritório CLARO ADVOGADOS, sendo certo que as três empresas foram 

utilizadas nas atividades ilícitas dos colaboradores. Por sua vez, GABRIEL é sócio e 

responsável pelas empresas TECNOVALLY PARTICIPAÇÕES LTDA, BIOVALLY 

EMPREENDIMENTOS EIRELI e BIOVALLY HOLDING LTDA. 

 

23. GABRIEL apontou, ainda, diversas empresas que, apesar de não serem 

controladas de fato por ele e seu pai, também eram utilizadas na emissão de 

documentos fiscais inidôneos para os clientes do escritório, mediante pagamento de 

“taxas”. Nesse sentido, as noteiras ITA, LMZ, Q1, SAN MARINO, ALL COMPANY, 

SIGMA e QUIMPLAST eram controladas pelos parceiros IVANILDO JOSÉ DO 

 
3 LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR e MARCIO ALUANI AMBROSIO foram apontados por 

GABRIEL como seus sócios de fato nas empresas ALFACOM, FORTUNION e TEDRIVE. 
4 A CLARINS BRASIL PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EIREILI atua no ramo de produção musical e tem como 

titular  KARINA  ESPERIDIÃO  MOREIRA, cônjuge de  LUIZ CARLOS CLARO. A empresa opera como holding 

patrimonial, particularmente do imóvel localizado na Rua 31 de Março, n. 180. 
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NASCIMENTO5 e CARLOS ALBERTO DA SILVA6, enquanto as empresas REPOX 

AMBIENTAL E COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP, 

SUPREMA AMBIENTAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA EPP, MAXXIMA 

AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA EPP e FORT BRASIL LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA eram administradas de fato pelo parceiro CARLOS ROBERTO 

PEREIRA7. Já as empresas noteiras ORION BRASIL IMPORTAÇÃO e RIO BRANCO 

eram controladas por FABIO CLARO FIGUEIRA DE MELO. 

 

24. Em síntese, a partir da análise dos documentos apreendidos na primeira 

fase da Operação Descarte foi possível verificar que os colaboradores eram 

controladores ou tinham algum tipo de parceria com os reais administradores das 

seguintes empresas para emissão de documentos fiscais e transferências bancárias: 

 

RAZÃO SOCIAL  CNPJ 

ORION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14.451.766/0001-05 

ITA COMÉRCIO DE FOSFATOS EIRELI 17.135.124/0001-87 

LMZ COMERCIAL LTDA 16.607.090/0001-13 

G5 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 08.818821/0001-41 

Q1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 20.257.096/0001-85 

SAN MARINO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 19.724.396/0001-48 

REPOX AMBIENTAL E COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA 02.688.903/0001-32 

ALFACOM S/A 56.323.371/0001-69 

TALKITA INDÚSTRIA E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA 53.472.916/0001-00 

BORAPACK EMBALAGENS LTDA 15.071.969/0001-20 

RODART COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - ME 00.396.251/0001-37 

VMP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 14.784.636/0001-86 

MEDIX INDUSTRIAL LTDA - ME 04.563.723/0001-50 

RIO BRANCO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 01.833.776/0001-55 

ALL COMPANY ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 19.905.950/0001-93 

SUPREMA AMBIENTAL COMERCIAL E IMP. LTDA. - EPP 21.035.058/0001-40 

FORTUNION COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 56.998.339/0001-83 

TEDRIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 09.041.202/0001-56 

 
5 Ele ainda é sócio da empresa FLEX BRASIL TECNOLOGY - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR, 

CNPJ 10.339.054/0001-30; e titular da TALENT PLUS CONSULTORIA EM GESTAO DE PESSOAS EIRELI, 

CNPJ 10.259.691/0001-04. 
6 Ele ainda é responsável de fato pela empresa DUAL TECH ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 

11.429.656/0001-40, e sócio da APICE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 

13.511.230/0001-67. 
7 CARLOS ROBERTO PEREIRA era um grande parceiro dos colaboradores, pois além dessas empresas também 

controlava as empresas ONIX COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI e RX COMERCIAL E IMPORTADORA 

EIRELI EPP. Ele ainda figura como responsável pela GAMA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e já 

foi sócio das empresas TOPIC INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP e KROMOS COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS E ALIMENTICIOS LTDA ME. 
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QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA 07.749.200/0001-90 

DUAL TECH ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 11.429.656/0001-40 

QUIMPLAST IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 27.580.993/0001-74 

CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.359.251/0001-79 

TAICON IND COM ELTRO ELETR L   11.367.730/0001-41 

ATIVA COMERCIAL IMPORTADORA E   02.436.847/0001-49 

TMS UTILIDADES E PAPELARIA 03.720.708/0001-05 

LIMA E THEODORO IMP E EXP 17.090.375/0001-92 

INTERCONSULT EMPRESARIAL EIRELI 05.585.558/0001-08 

CLARINS BRASIL PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI 05.777.807/0001-59 

 

 

3. DAS PESSOAS RELACIONADAS AO ESCRITÓRIO CLARO ADVOGADOS 

 

25. No primeiro anexo da colaboração foi especificada a função de cada um 

dos funcionários do escritório na execução dos crimes investigados. Ali já ficou 

evidente que, antes mesmo da criação do escritório CLARO ADVOGADOS, LUIZ 

CARLOS começou a operar por meio da empresa INTERCONSULT e que os seguintes 

funcionários já atuavam desde aquela época: LUIS ROBERTO CLARO DE OLIVEIRA, 

CPF 767.555.508-25; JOSÉ LUIZ NASCIMENTO DE SOUZA, CPF 302.371.288-37; 

GIL ROBERTO DE SOUZA, CPF 142.710.178-76; e INALDO MONTEIRO DA MOTA, 

CPF 283.537.988-67. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do Anexo 1 da 

colaboração de GABRIEL: 

 

 

“a) LUIS ROBERTO CLARO DE OLIVEIRA: atuava na INTERCONSULT no financeiro na 
função equivalente de "gerente", acompanhando os pagamentos, as movimentações 
bancárias e autorizando os pagamentos. Em 2018 mudou-se para o prédio novo da 
CLARO ADVOGADOS junto com GILBERTO e INALDO. 
b) JOSÉ LUIZ NASCIMENTO DE SOUZA: Inicialmente atuava na área de faturamento 
para as empresas "clientes" na INTERCONSULT. Assim que o prédio da CLARO 
ADVOGADOS ficou pronto, mudou-se para atender na recepção juntamente com a 
recepcionista Ana Patrícia. JOSE LUIZ também recebia e separava os valores em 
espécie (que eram entregues no escritório) e também fazia entregas de valores a alguns 
clientes. 
c) GIL ROBERTO (GIL/GIBA): Era o encarregado de elaborar os projetos onde se 
evidenciava o ganho financeiro na operação em benefício do "cliente"; elaborava e 
alimentava as planilhas financeiras (controle financeiro) e também fazia entrega de 
valores em espécie para alguns clientes.  
d) INALDO MOTA: Atuava no financeiro como assistente de ROBERTO; verificava os 
extratos de contas, fazia pagamentos, TED's bancárias e também elaborava planilhas de 
controle financeiro”. 
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26. Na introdução da sua colaboração, GABRIEL informou que foram 

utilizados e-mails com o endereço “SIAL” a fim de tentar despistar eventuais 

investigações. São eles, com os respectivos usuários: 

 

E-MAIL USUÁRIO 

sialconsultoria@yahoo.com GABRIEL CLARO 

sialfinanceiro@yahoo.com ROBERTO CLARO DE OLIVEIRA 

sialrepresentacoes@yahoo.com GIL ROBERTO DE SOUZA (GILBERTO) 

sialtesouraria@yahoo.com JOSÉ LUIZ NASCIMENTO DE SOUZA 

sialadministrativo@yahoo.com INALDO MONTEIRO DA MOTA 

 

27. Ao elencarem as empresas utilizadas na execução dos “projetos” do 

escritório CLARO ADVOGADOS, os colaboradores mencionaram também as seguintes 

pessoas que, apesar de não serem funcionários do escritório, participavam das suas 

atividades: LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR, MARCIO ALUANI 

AMBROSIO, FABIO CLARO FIGUEIRA DE MELO8, MARCUS RICCHETTI9, DANIELA 

APARECIDA DORES BIAGIO da ALFACOM, MARCO ANTÔNIO RICCI10 da TEDRIVE, 

HÉLIO APARECIDO CLEMENTINO11 da QUALITY, e DAVI DE QUEIROZ 

CLEMENTINO12. 

 

28. Todas as pessoas mencionadas neste item auxiliaram os colaboradores 

na execução dos projetos do escritório e, por isso, devem ser considerados como 

 
8 Sobrinho de LUIZ CARLOS e controlador de fato da ORION e da RIO BRANCO, ambas utilizadas para 

fornecimento de notas fiscais inidôneas. É sócio da ALLIANCE BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS, CNPJ 07.345.553/0001-25 e constituiu em 2017 a empresa MELO & ASSOCIADOS 

CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ 27.925.621/0001-32. 
9 MARCUS RICCHETTI  (CPF 937.179.468-20) era Diretor da ALFACOM S/A e sócio majoritário da noteira 

TALKITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 
10 MARCO ANTONIO RICCI indicou seus irmãos MARIA APARECIDA RICCI e JOÃO DE DEUS RICCI  para 

serem sócios da empresa VMP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. Além de sua vinculação com a TEDRIVE, ele 

consta ainda como sócio/titular das empresas MAEQ SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

(CNPJ 15.272.913/0001-34); MEGA HOLDING EIRELI (CNPJ 21.339.985/0001-54); MEGA IMPORTS 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 05.966.838/0001-58); e UNIMACHINE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 

15.811.880/0001-53). 
11 HÉLIO APARECIDO trabalhava na FORTUNION e consta como responsável/sócio das empresas HCX 

PARTICIPACOES EIRELI; HGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; VENICE - PROMOCOES E 

COMERCIO LTDA; e WORLD TRADE ES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 
12 Irmão de HELIO CLEMENTINO que trabalha para a QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA e QUALITY 

PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP – POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 
 

 13 

investigados em relação aos fatos noticiados no inquérito policial em referência. Suas 

participações estão descritas nas informações fiscais em anexo, encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, que analisou a emissão de notas fiscais fraudulentas e 

apresentou diversos elementos de prova capazes de confirmar as alegações 

formuladas em sede de colaboração premiada. 

 

29. Por outro lado, conforme narrado pelos colaboradores nos anexos 18 e 19 

da colaboração, a transformação dos valores recebidos pelas noteiras em dinheiro vivo 

se dava por meio de transferências para contas indicadas principalmente por HÉLIO 

APARECIDO XAVIER DA MOTA e VINÍCIUS PAES DE FIGUEIREDO. 

 

30. A atuação de ambos na obtenção de dinheiro em espécie para execução 

dos projetos do escritório CLARO ADVOGADOS já se encontra minuciosamente 

explicitada nos autos do Inquérito Policial nº 2019.0004124-SR/PF/SP13 (Operação 

Chorume), em trâmite nesse juízo, sendo certo que já foi decretado no curso daquela 

investigação o afastamento do sigilo bancário e fiscal dos colaboradores e de diversas 

pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos fatos investigados14. 

 

31. Além disso, a participação de ambos em um outro projeto do escritório 

constitui objeto de investigação no Inquérito Policial 2019.0006047-SR/PF/SP15 e 

também foi descrita na representação por afastamento de sigilo bancário e fiscal 

distribuída por dependência ao mencionado inquérito16, mostrando-se desnecessária, 

portanto, a reprodução integral de argumentos já apresentados em mais de uma 

oportunidade perante esse mesmo juízo quanto à atuação de HÉLIO e VINÍCIUS. 

 

 

 
13 Autos PJe n 5003245-29.2019.4.03.6181 (2ª Vara Federal Criminal de São Paulo). 
14 Autos PJe n. 5001407-51.2019.403.6181 (2ª Vara Federal Criminal de São Paulo). 
15 Autos PJe n. 5004200-60.2019.4.03.6181 (2ª Vara Federal Criminal de São Paulo). 
16 Autos PJe n. 5004838-93.2019.4.03.6181 (2ª Vara Federal Criminal de São Paulo). 
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4. DO ANEXO 8 - FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A (WIZ 

SOLUÇÕES) 

 

32. O anexo 8 da colaboração premiada de GABRIEL e LUIZ CARLOS está 

relacionado à prestação simulada de serviços de advocacia pelo escritório CLARO 

ADVOGADOS à FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, atual WIZ SOLUÇÕES 

E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A. 

 

33. Conforme anexo 8 do seu acordo de colaboração, GABRIEL alegou não 

ter participado da negociação com a FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, 

embora possa ter elaborado as planilhas de controle da operação a pedido de seu pai. 

 

34. No Anexo 8 do acordo de colaboração premiada de LUIZ CARLOS foi 

consignado o seguinte: 

 

“Narrou o COLABORADOR que o advogado DANIEL PEIXOTO foi quem lhe indicou 
para a empresa PAR CORRETORA. Em 2014, para o fechamento da operação do 
pretendido "caixa 2", recebeu dias após na CLARO ADVOGADOS, a presença do CEO 
da referida empresa, ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO. Na ocasião, almoçaram em 
um restaurante na Rua Melo Alves, em São Paulo. Para o COLABORADOR, a operação 
foi de aproximadamente R$ 1,7 milhão de reais, a ser confirmado pelas notas fiscais da 
CLARO ADVOGADOS. Foi saber que o primeiro beneficiário da operação era MILTON 
LYRA, quando este foi buscar o valor disponível em espécie no escritório do 
COLABORADOR, tendo sido o montante dividido em dois ou três tranches. Na segunda 
ocasião em que MILTON LYRA foi retirar o saldo remanescente, em conversas com o 
COLABORADOR, este lhe confidenciou que os destinatários de suas gestões eram 
sempre: ROMERO JUCÁ, EDUARDO CUNHA e PMDB. MILTON LYRA quis abrir outras 
frentes de negócios e disse que daria preferência ao escritório CLARO ADVOGADOS. 
Todavia, ao saber quem era ele e seus representados (os reais interessados nas 
operações), o COLABORADOR avisou DANIEL PEIXOTO que não tinha mais interesse 
em dar continuidade àquela relação. O receio do COLABORADOR era ficar muito 
exposto. Desse modo, o COLABORADOR desistiu da terceira operação relacionada ao 
MILTON LYRA, sendo que esta foi executada com MARCO CARBONARI, que se 
encontrava com o mesmo em companhia de DANIEL PEIXOTO, no Hotel Emiliano de 
São Paulo”. 

 

35. Conforme esclarecido por LUIZ CARLOS em seu depoimento gravado em 

vídeo, DANIEL PEIXOTO CARNEIRO trouxe a PAR CORRETORA para o escritório, 

enquanto MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO era o beneficiário do projeto. O caminho 

encontrado para viabilizar o projeto foi a prestação de serviços jurídicos e esta solução 
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foi submetida a ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO da PAR CORRETORA, 

resultando em pagamento na conta do escritório CLARO ADVOGADOS. O dinheiro 

proveniente da PAR CORRETORA teria sido utilizado para dois pagamentos “nas 

mãos” de MILTON LYRA, no total de R$1.700.000,00, no final de 2014. 

 

36. Ainda de acordo com o colaborador, ALEXANDRE MONTEIRO sugeriu 

que o escritório executasse de fato algum trabalho para demonstrar naturalidade do 

negócio e nesse sentido houve realmente um contato do jurídico da PAR 

CORRETORA com DANILO DE OLIVEIRA MACEDO GRINET, sendo certo que o 

advogado contratado da PAR CORRETORA, DIOGO TRESSOLDI CAMARGO17, 

esteve no escritório conversando com DANILO com o objetivo de iniciar uma prestação 

efetiva de serviços, mas não chegou a ser firmado o contrato. 

 

37. O colaborador ainda deixou claro que DANIEL PEIXOTO CARNEIRO 

recebeu comissão pela operação e que VINI ou HELIO indicaram a conta bancária para 

depósito do valor da operação. Na sequência era providenciado o dinheiro em espécie 

que chegava às mãos de MILTON LYRA. 

 

38. Após a análise do material apreendido no escritório CLARO 

ADVOGADOS e na residência de GABRIEL tornou-se necessária nova oitiva do 

colaborador LUIZ CARLOS, para que fossem detalhados alguns pontos do projeto da 

PAR CORRETORA. Assim, em 24/10/2019, LUIZ CARLOS prestou novas declarações, 

agora nos autos deste Inquérito Policial 2019.0006053 - SR/DPF/SP, fazendo-o nos 

seguintes termos: 

 

“Pelo que se recorda a primeira pessoa apresentada pelo MARCO CARBONARI que 
podia ser de interesse para o escritório CLARO ADVOGADOS, foi DANIEL PEIXOTO, 
um prospectador de negócios muito bem relacionado no segmento político e de 
empresas públicas. DANIEL PEIXOTO foi levado por MARCO CARBONARI ao escritório 
CLARO ADVOGADOS, mas não se recorda com exatidão em que época, acreditando 
que tenha sido por volta de 2011 ou 2012. Recorda-se de que DANIEL PEIXOTO 
apresentou para o escritório como clientes , a PAR CORRETORA, a RENOVA, o grupo 
ÁGUIA e o FRANCISCO VILA, dentre outros. Em relação ao projeto da PAR 

 
17 CPF 352.941.058-61. 
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CORRETORA, o próprio DANIEL PEIXOTO disse que o beneficiário do projeto era 
MILTON LYRA, mas revelou o nome dele somente durante a execução do projeto. 
Conheceu pessoalmente MILTON LYRA, pois ele esteve por cerca de duas ou três 
vezes no escritório CLARO ADVOGADOS para retirar as tranches referentes ao projeto 
da PAR CORRETORA. ALEXANDRE SIQUEIRA, CEO da PAR CORRETORA, esteve 
no escritório para se assegurar da qualidade do escritório. Era discreto e não entrava em 
detalhes sobre os motivos da operação. Acredita que ALEXANDRE SIQUEIRA tinha 
alguma pendência para acertar com MILTON LYRA em virtude da sua saída do cargo de 
CEO da PAR CORRETORA, mas não tem certeza quanto a isso. Chegou a almoçar uma 
única vez com ALEXANDRE SIQUEIRA no Ristorantino da Rua Melo Alves. Ele disse 
que morava no Rio de Janeiro. Durante as conversas que manteve com MILTON LYRA, 
este chegou a comentar que representava os interesses de EDUARDO CUNHA, 
ROMERO JUCÁ e RENAN CALHEIROS, além de PMDB e PSDB. Segundo MILTON 
LYRA, os beneficiários finais do projeto da PAR CORRETORA eram esses políticos. 
Todos os encontros do declarante com MILTON LYRA aconteceram na presença do 
DANIEL PEIXOTO. Em um dos encontros estava presente também FRANCISCO VILA, 
mas por conta de assunto relacionado ao projeto da RENOVA. Houve pagamento de 
comissão a DANIEL PEIXOTO incidente sobre o valor do projeto da PAR CORRETORA 
e todos os outros negócios que ele trouxe para o escritório. Sabe que MILTON LYRA 
recebeu comissão em razão do projeto porque isso era uma praxe nesse tipo de 
negócio, mesmo que essa informação não tenha sido mencionada em alguma planilha 
ou em conversas.” 

 

39. Registre-se que /as tarjas na transcrição acima decorrem da necessidade 

de preservação do sigilo em relação aos outros anexos da colaboração. 

 

 

4.1. DOS PRIMEIROS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO 
 

40. Visando à identificação de provas capazes de confirmar as afirmações 

dos colaboradores foi realizada nova análise do material apreendido nos endereços 

relacionados aos colaboradores, sendo produzido o Relatório de Análise de Mídia em 

anexo, que trouxe elementos iniciais de corroboração dos termos da delação. 

 

41. Conforme mencionado no item 1 do Relatório de Análise anexo, no dia 

28/10/2014, DANIEL PEIXOTO enviou e-mail para o escritório CLARO ADVOGADOS, 

solicitando agendamento de reunião com MILTON LYRA em 29/10/2014: 
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42. Conforme item 2 do Relatório de Análise, no dia 10/11/2014, DANIEL 

PEIXOTO enviou e-mail para o escritório CLARO ADVOGADOS, com o assunto 

PAR_Instucional@201410_vFinal.pdf: 

 

 

 

43. Em anexo à mensagem acima foi encaminhada uma apresentação da 

PAR CORRETORA S/A, no formado “.pdf”, para fins de elaboração do contrato”. 

 

44. As mensagens acima, datadas de 28/10/2014 e 10/11/2014 confirmam o 

encontro de LUIZ CARLOS com MILTON LYRA naquela época e a efetiva negociação 

de um contrato relacionado à FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, que detinha 

mailto:PAR_Instucional@201410_vFinal.pdf
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exclusividade nos contratos de seguro da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. As 

mensagens também indicam a atuação de DANIEL PEIXOTO CARNEIRO como 

intermediário na negociação, confirmando as declarações do colaborador LUIZ 

CARLOS. 

 

45. Conforme narrado no item 3 do Relatório de Análise anexo, foi localizada 

no material apreendido uma minuta de contrato de prestação de serviços de assessoria 

jurídica preventiva entre a CLARO ADVOGADOS e a PAR CORRETORA, no valor total 

de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), com previsão de pagamento 

em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 1.700,000 (um milhão e setecentos mil 

reais), tal como mencionado pelo colaborador LUIZ CARLOS, e a segunda parcela de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A minuta encontra-se datada de 06/09/2014, 

enquanto os metadados indicam que o arquivo em questão foi criado por DANILO 

DE OLIVEIRA MACEDO GRINET em 06/11/2014, ou seja, em data posterior à 

emissão da nota fiscal 252, mencionada mais adiante. 

 

46. Conforme item 4 do Relatório de Análise, foi localizado um Relatório 

analítico de faturamento emitido pela CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS no qual é 

mencionada a emissão da Nota Fiscal 252, no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e 

setecentos mil reais), em 21/10/2014: 
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47. A mesma nota fiscal é mencionada na planilha a seguir, embora tenha 

havido a menção aparentemente equivocada ao mês de julho de 2014: 
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48. No material apreendido foi encontrada a própria Nota Fiscal 252, 

efetivamente emitida em 21/10/2014: 

 

 

 

49. Conforme item 5 do Relatório de Análise em anexo, foi identificado e-mail 

datado de 21/11/2014, no qual o colaborador LUIZ CARLOS elenca os diversos 

“projetos” em andamento no escritório. Como se vê no quinto e no sexto itens da 

mensagem, naquela época havia um total de cinco “negócios em trânsito” relacionados 

a MILTON LYRA e DANIEL PEIXOTO, dentre eles o da PAR CORRETORA: 
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50. Embora não conste do Relatório de Análise em anexo, no material 

apreendido e disponibilizado pelos colaboradores, há e-mail com registro de reunião no 

dia 26/10/2016, entre o advogado DANILO GRINET e um advogado da FPC PAR 

CORRETORA, que, como se verá mais adiante, era DIOGO CAMARGO: 

 

Assunto: ENC: reunião 26/10/2016 - Claro Advogados 
De: Danilo Grinet danilo@claroadvogados.com.br 
Para: José Luiz de Souza Nascimento joseluiz@claroadvogados.com.br;  
Envio: 25/10/2016 13:10:44 

 
 Zé boa tarde. 
Favor marcar na agenda de amanha 26/10 – Dr. Digo PAR CORRETORA x Danilo CLARO 
ADVOGADOS, 10:30h. 
Se for possível, receberemos o advogado na sala preta. 
O Dr. Luiz provavelmente NÃO deverá participar desta reunião. 
Abssssssssssssss 
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51. Na mensagem a seguir, enviada em 09/11/2016 por DIOGO CAMARGO, 

da PAR CORRETORA, para o colaborador LUIZ CARLOS e para o advogado DANILO 

GRINET, percebe-se que chegou a ser elaborado um novo contrato de prestação de 

serviços de advocacia: 

 

De: Diogo Camargo – PAR CORRETORA [mailto:diogocamargo@parcorretora.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 9 de novembro de 2016 17:07 

Para: luizcarlos@claroadvogados.com.br;danilo@claroadvogados.com.br 

Cc: Alexandre Monteiro - PAR CORRETORA 
Assunto: Contrato de Prestação de Serviços | Claro Advogados 
  
Prezados Doutores Luiz Carlos e Danilo, 
  
Em seguimento a reunião que tive com o Danilo em São Paulo no dia 26 de outubro, encaminho a 
minuta do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios ajustada, com base nas demandas que 
pretendemos contar com os serviços do escritório. 
  
Caso estejam de acordo com as modificações (inseridas em marcas de revisão para facilitar a 
leitura), peço por favor iniciar as assinaturas e enviar aos meus cuidados em Brasília, no endereço 
abaixo: 
  
A/C Diogo Camargo | Par Corretora 
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Área Especial (A), Bloco E, Edifício Sede Caixa Seguros, 1º andar, 
Asa Norte, CEP 70701-000, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. 
 Qualquer dúvida estou à disposição. 
 Atenciosamente, 
 Diogo 

 

52. Conforme item 6 do Relatório de Análise em anexo, foi agendada uma 

reunião no dia 08/12/2016 entre o colaborador LUIZ CARLOS e ALEXANDRE 

SIQUEIRA MONTEIRO. Embora a reunião tenha ocorrido em data posterior ao 

“projeto” relacionado à nota fiscal 252, ela indica que a relação entre os dois teve 

continuidade: 

 
“Assunto: almoço Dr. LC e Dr. Alexandre – PAR CORRETORA 
De: Danilo Grinet danilo@claroadvogados.com.br 
Para: José Luiz de Souza Nascimento joseluiz@claroadvogados.com.br;  
Envio: 07/12/2016 18:06:47 

 
Zé, 
Favor agendar compromisso do Dr. LC com o senhor Alexandre, da PAR CORRETORA, amanhã, 
quinta feira, 08/12. 

mailto:diogocamargo@parcorretora.com.br
mailto:luizcarlos@claroadvogados.com.br
mailto:danilo@claroadvogados.com.br
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Almoço às 13 horas, no restaurante RISTORANTINO, na Rua Melo Alves 674 (10 minutos de 
carro do escritório)”. 

 

53. A troca de mensagens indica que o relacionamento entre a FPC PAR 

CORRETORA e o escritório dos colaboradores não se encerrou com o pagamento da 

Nota Fiscal 252 e que os administradores da PAR CORRETORA ainda tinham 

interesse em transformar recursos da empresa em dinheiro em espécie. 

 

 

5. DO AFASTAMENTO DE SIGILO FISCAL 

 

54. Com o objetivo de obter outros elementos de prova da materialidade e 

autoria dos crimes em apuração, foi requerida nos autos PJe 5002228-

21.2020.4036181 a quebra do sigilo fiscal perante a Receita Federal do Brasil em 

relação a DANIEL PEIXOTO CARNEIRO, ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO e 

MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, desde o ano-calendário de 2014. 

 

55. Também foi requerido o afastamento do sigilo fiscal em relação às 

seguintes pessoas jurídicas, desde o ano-calendário de 2014. 

 

CNPJ RAZAO SOCIAL INVESTIGADO/RELACIONADO 

042278473000103 WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A ALEXANDRE S. MONTEIRO 

07858966000103 FGP - GESTAO PATRIMONIAL S/A ALEXANDRE S. MONTEIRO 

11936221000192 FPC PAR SAUDE CORRETORA DE SEGUROS S/A ALEXANDRE S. MONTEIRO 

11959691000171 LGN BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ALEXANDRE S. MONTEIRO 

12706827000102 EVON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ALEXANDRE S. MONTEIRO 

13431225000144 INTEGRA CURSOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALEXANDRE S. MONTEIRO 

15106058000191 PAR SAUDE CORPORATE CORRETORA DE SEGUROS S/A ALEXANDRE S. MONTEIRO 

15692960000137 CRESCER SERVICOS DE ORIENTACAO A EMPREENDEDORES S/A ALEXANDRE S. MONTEIRO 

16693074000190 PAR NEGOCIOS HOLDING S/A ALEXANDRE S. MONTEIRO 

15810502000155 PAR HOLDING CORPORATIVA S/A ALEXANDRE S. MONTEIRO 

02691475000105 FENAETUR FENAE VIAGENS E TURISMO LTDA WIZ SOLUCOES 

04608946000196 PROBO ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA WIZ SOLUCOES 

07653197000107 PAR CRESCER PARTICIPACOES LTDA WIZ SOLUCOES 

00436593000133 APCEF SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. WIZ SOLUCOES 

09124011000158 PAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA E FINANCAS LTDA WIZ SOLUCOES 

10592469000110 PAR ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA WIZ SOLUCOES 

09.491.113/0004-54 INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A  MILTON LYRA 

19.080.160/0001-16 INFOTRANS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A MILTON LYRA 

09.047.920/0001-30 IDTV TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO S/A MILTON LYRA 

12.045.897/0001-59 GALILEO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A MILTON LYRA 

06.128.682/0003-60 FOX CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E BENEFICIOS LTDA MILTON LYRA 

16.620.625/0001-96 EURO AMÉRICA PARTICIPAÇÕES S/A MILTON LYRA 

07.011.459/0001-30 CREDPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA MILTON LYRA 

69.970.960/0001-80 CESTA PRONTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MILTON LYRA 
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13.260.152/000175 B4 SOLUTION COMÉRCIO ELETRÔNICO DE ROUPAS LTDA. MILTON LYRA 

15.180.899/0001-49 AML PROPERTIES LTDA  MILTON LYRA 

14.327.122/0001-00 ALUBAM PARTICIPAÇÕES S/A MILTON LYRA 

07.597.290/000141 SUPERCANGURU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA MILTON LYRA 

01.584.052/0001-15 
SKARPATTA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA MILTON LYRA 

19.228.550/0001-95 PRESTIGE TAXI AÉREO MILTON LYRA 

15.689.741/0001-07 ML GROUP PARTICIPAÇÕES SA MILTON LYRA 

07.560.080/0001-89 MEDICANDO INTERNET E COMUNICAÇÃO SA MILTON LYRA 

19.298.170/0001-22 MAP PARTICIPAÇÕES S/A MILTON LYRA 

17.033.933/0001-88 MAP MORUMBII PET SHOP LTDA MILTON LYRA 

15.862.383/0001-88 MAP FRANCHISING LTDA MILTON LYRA 

19.292.131/0001-18 MAP ELDORADO PET SHOP LTDA  MILTON LYRA 

19.339.641/0001-01 MAP BRAZ LEME PET SHOP LTDA  MILTON LYRA 

01.955.318/0001-99 M. O LYRA FILHO MILTON LYRA 

69.901.999/0001-46 INTERSERVICE INTEGRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA  MILTON LYRA 

 

56. A representação da autoridade policial foi deferida apenas em parte18, 

para autorizar o compartilhamento de informações sobre eventuais indícios de crime 

verificados no decorrer da atuação da Receita Federal do Brasil tão somente em 

relação a DANIEL PEIXOTO CARNEIRO, ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, 

MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO e à WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE 

SEGUROS S/A, quanto aos fatos ocorridos nos anos-calendário de 2014 e 2015. A 

decisão estendeu o compartilhamento aos documentos e dados de suporte das 

informações, ainda que contivessem dados fiscais e/ou bancários. 

 

57. Em atendimento à decisão de quebra do sigilo fiscal, comunicada à 

Receita Federal por meio do o Ofício n. 58/2020, a Superintendência da 8ª RF da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil encaminhou à Polícia Federal o 

resultado de seu excelente trabalho, consubstanciado na INFORMAÇÃO FISCAL – 

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A, que segue em anexo. 

 

58. Inicialmente, a Informação Fiscal confirmou a inidoneidade da nota fiscal 

n. 252, no valor de R$ 1.700.000,00, emitida pelo escritório CLARO ADVOGADOS no 

dia 21/10/2014, com o objetivo de justificar a transferência recebida da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), o que por si só já configura a prática de um ato de gestão fraudulenta da 

instituição financeira, na medida em que a transferência para o escritório CLARO 

 
18 Decisão Id. 35163839, de 09/07/2020. 
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ADVOGADOS se deu a título de pagamento por serviços que na verdade não foram 

prestados. 

 

59. Além disso, como seria de se esperar em qualquer diligência realizada 

com o objetivo de instruir um inquérito policial, a Informação Fiscal anexa, trouxe 

provas de fatos que eram desconhecidos da equipe de investigação e que configuram 

também atos de gestão fraudulenta e desvios de recursos na FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) e também em uma outra instituição financeira, a CAIXA SEGURADORA 

S/A. 

 

60. A Informação Fiscal foi elaborada de forma cuidadosa e técnica a partir de 

diversos procedimentos fiscais, bem como a partir da análise das mídias e documentos 

apreendidos em operações policiais, cujo compartilhamento com a RFB foi autorizado 

judicialmente. Também foram consideradas na Informação Fiscal as provas 

apresentadas pelos colaboradores LUIZ CARLOS e GABRIEL (Operação Descarte) e, 

ainda, pelo colaborador FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS (Operação Rizoma), 

cabendo destacar que os três acordos de colaboração premiada também já haviam 

sido compartilhados com a RFB mediante autorização judicial. 

 

61. Assim, foram apuradas diversas irregularidades nas operações realizadas 

pela WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A com os escritórios 

CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS (dos colaboradores da Justiça LUIZ CARLOS e 

GABRIEL) e CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (de MILTON 

LYRA e do colaborador FLÁVIO CALAZANS) e com os prestadores de serviços 

MARTHI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, AM 

CONSULTORES LTDA e HABSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE 

SEGUROS LTDA. Também foi apontada irregularidade em uma operação da CAIXA 

SEGURADORA S/A com este último prestador, HABSEG ADMINISTRAÇÃO. 

 

62. A partir dos diversos procedimentos fiscais analisados na Informação 

Fiscal, foi possível constatar que, no período compreendido entre 23/11/2013 e 
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31/12/2015, os escritórios CLARO ADVOGADOS (dos colaboradores da Justiça LUIZ 

CARLOS e GABRIEL) e CALAZANS ADVOGADOS (de MILTON LYRA e do 

colaborador FLÁVIO CALAZANS) e os prestadores de serviços MARTHI SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, AM CONSULTORES LTDA e 

HABSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA receberam o 

valor total de R$ 47.340.550,57, a título de pagamento por serviços que na verdade 

não foram efetivamente prestados, ao menos em sua integralidade. 

 

63. No ano de 2014, o escritório CALAZANS ADVOGADOS recebeu da WIZ 

SOLUÇÕES, a título de pagamento por serviços que na verdade não ocorreram, o 

valor de R$ 425.000,00. 

 

64. No ano de 2014, o escritório CLARO ADVOGADOS recebeu da WIZ 

SOLUÇÕES, a título de pagamento por serviços que na verdade não ocorreram, o 

valor de R$ 1.700.000,00. 

 

65. No ano de 2015, a empresa AM CONSULTORES LTDA recebeu da WIZ 

SOLUÇÕES, a título de pagamento por serviços que na verdade não ocorreram, o 

valor de R$ 300.000,00. 

 

66. Nos anos de 2014 a 2016, a empresa HABSEG ADMINISTRAÇÃO E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA recebeu da WIZ SOLUÇÕES o valor de R$ 

17.554.174,83, a título de pagamento por serviços/operações supostamente realizadas 

nos anos de 2014 e 2015. 

 

67. No mesmo período, a HABSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE 

SEGUROS LTDA recebeu da CAIXA SEGURADORA S/A o valor de R$ 19.835.531,06, 

a título de pagamento por serviços/operações supostamente realizadas nos anos de 

2014 e 2015, mas que na verdade não ocorreram. 
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68. Nos anos de 2015 e 2016, a empresa MARTHI SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA recebeu da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), a título de pagamento por serviços que deveriam ter sido prestados em 

2015, mas que não ocorreram, o valor total de R$ 7.525.844,68. Conforme destacado 

pela Receita Federal, grande parte deste valor (R$ 3.897.933,53) foi repassada a 

beneficiários relacionados a administradores da WIZ SOLUÇÕES. 

 

69. Em todos estes casos, a Receita Federal constatou que os prestadores 

de serviço emitiram notas fiscais inidôneas apenas para justificar o recebimento de 

valores das instituições financeiras envolvidas. As notas foram consideradas inidôneas 

porque foram emitidas com superfaturamento de preço (MARTHI e HABSEG) ou 

porque não ocorreu a prestação de qualquer serviço, na medida em que tais empresas 

não possuíam estrutura e capacidade operacional para a execução dos contratos (AM 

CONSULTORES) ou eram controladas por colaboradores que revelaram a fraude 

(CLARO ADVOGADOS e CALAZANS DE FREITAS). 

 

70. Tais prestadores de serviço, por sua vez, repassaram os recursos 

recebidos para diversos beneficiários, dentre eles alguns administradores das 

instituições financeiras vítimas, restando perfeitamente caracterizados os crimes de 

gestão fraudulenta e desvio de valores. 

 

71. A estratégia empregada pelo escritório CLARO ADVOGADOS, inclusive 

com a utilização da “nuvem de doleiros” descrita na Informação Fiscal – Doleiros, 

viabilizou a devolução em espécie de parte do valor total desviado das instituições 

financeiras19 a diversos beneficiários ainda não completamente identificados, sendo 

certa, contudo a participação de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO nessa operação. 

Por outro lado, foi possível verificar com segurança que grande parte (R$ 3.897.933,53) 

dos recursos desviados da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) para a MARTHI foi revertida 

em favor de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, THIERRY MARC CLAUDE 

 
19 De acordo com a Informação Fiscal – Wiz Soluções o total desviado das instituições financeiras vítimas chegou a 

pelo menos R$ 47.340.550,57. 
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CLAUDON e CAMILO GODOY, todos administradores da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), por meio de operações que se estenderam até pelo menos 04/05/2016 e 

visavam a dissimular a origem ilícita desses recursos. 

 

72. Nos próximos itens serão abordados de maneira pormenorizada os atos 

de gestão fraudulenta e desvio de valores praticados no âmbito da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) e da CAIXA SEGURADORA S/A, notadamente os pagamentos efetuados 

a prestadores de serviços com base em contratos fictícios ou superfaturados. 

 

 

6. DO PAGAMENTO SEM CAUSA EM FAVOR DO ESCRITÓRIO CLARO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

73. A Informação Fiscal da Receita Federal, elaborada com base em 

auditoria20 realizada na WIZ SOLUÇÕES, confirmou de forma inequívoca as 

declarações do colaborador LUIZ CARLOS, no sentido de que a Nota Fiscal 252, no 

valor total de R$ 1.700.000,00 (valor líquido de R$ 1.595.450,00), paga em 21/10/2014, 

não está relacionada a qualquer serviço efetivamente prestado pelo escritório CLARO 

ADVOGADOS à FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

74. No âmbito do procedimento fiscal, a WIZ SOLUÇÕES afirmou perante a 

Receita Federal que o contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com a 

CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS teve por objeto “a revisão técnica da 

documentação societária e regulatória da Companhia relativamente à Oferta Pública de 

Ações, conforme descrito na Cláusula Primeira do Contrato”. Ainda segundo a WIZ 

SOLUÇÕES, o escritório dos colaboradores teria analisado e revisado diversos 

documentos dos anos de 2014 e 2015, todos necessários para a abertura de capital da 

companhia, dentre eles, o acordo de acionistas, atas de assembleia geral de 

acionistas, o estatuto social da companhia, os prospectos preliminar e definitivo de 

 
20 Procedimento Fiscal n. 08.0.01.00-2018-00220-3 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP – POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 
 

 29 

oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, além do formulário de 

referência da companhia. 

 

75. No entanto, como já visto anteriormente a partir das declarações do 

colaborador LUIZ CARLOS, o contrato apresentado pela WIZ SOLUÇÕES ao fisco foi 

elaborado apenas para justificar formalmente a transferência para o escritório CLARO 

ADVOGADOS em 21/10/2014 e a emissão da nota fiscal 252, de 21/10/2014. Nesse 

sentido, o material apreendido no escritório CLARO ADVOGADOS na Operação 

Descarte comprovou que, apesar de constar do contrato a data de 05/08/2014, as 

tratativas relacionadas ao contrato somente ocorreram em novembro de 2014. É o que 

demonstram as mensagens de e-mail destacadas no item 6.1 da Informação Fiscal, 

relacionadas à minuta do contrato e que demonstram a participação direta do 

advogado DANILO DE OLIVEIRA MACEDO GRINET e de DANIEL PEIXOTO na 

confecção do documento. Cabe destacar que, apesar de constar do contrato indicar 

como local de celebração Brasília/DF, as tratativas envolveram São Paulo e 

Brasília/DF. 

 

76. No contrato fictício celebrado com a CLARO ADVOGADOS, a FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES) foi representada por ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO e JOÃO 

FRANCISCO DA SILVEIRA NETO. 

 

77. A Receita Federal esclareceu ainda que a WIZ SOLUÇÕES não 

apresentou durante o procedimento fiscal qualquer documento capaz de demonstrar a 

efetiva prestação dos serviços previstos no contrato com o escritório CLARO 

ADVOGADOS. 

 

78. Note-se que, conforme previsto na cláusula 3.2 do contrato simulado em 

análise, a WIZ SOLUÇÕES deveria pagar integralmente a remuneração devida ao 

escritório CLARO ADVOGADOS no prazo de cinco dias contados da realização do 

primeiro protocolo dos documentos da oferta pública perante a CVM, mas, como 

apontado pela Receita Federal, a WIZ SOLUÇÕES não conseguiu comprovar nem 
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mesmo que o escritório CLARO ADVOGADOS teria realizado o protocolo de tais 

documentos, o que constituía condição básica para a realização do pagamento. A WIZ 

SOLUÇÕES também não conseguiu comprovar perante o fisco que teria reembolsado 

despesas ao escritório, nem conseguiu fornecer o relatório do tempo dispendido por 

cada profissional, que deveria ter sido fornecido pelo escritório CLARO ADVOGADOS. 

 

79. Nem seria possível para a WIZ SOLUÇÕES atender às exigências do 

fisco, pois como já afirmado pelo colaborador LUIZ CARLOS, um dos donos do 

escritório contratado, os serviços descritos no contrato jamais foram prestados. 

 

80. Conforme esclarecido pela Receita Federal, os valores líquidos do projeto 

da FPC PAR CORRETORA (WIZ SOLUÇÕES) foram convertidos em espécie 

mediante trânsito pelas contas de passagem da Q1 IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA LTDA e SAN MARINO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA21 e 

posterior remessa às contas das empresas RHENSONS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA e AIRY DR PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, controladas 

pelo doleiro HÉLIO APARECIDO XAVIER DA MOTA, responsável pela entrega do 

dinheiro em espécie. 

 

81. Conforme análise realizada na Informação Fiscal, o escritório CLARO 

ADVOGADOS recebeu da FPC PAR CORRETORA (WIZ SOLUÇÕES), no dia 

21/10/2014, em sua conta bancária no Banco do Brasil, uma transferência no valor de 

R$ 1.595.000,00. No mesmo dia foi realizada uma aplicação de R$ 645.000,00 e uma 

transferência de R$ 950.000,00 para uma conta de mesma titularidade no Itaú. 

 

82. Dos valores transferidos para o Itaú, R$ 700.000,00 foram repassados 

para a SAN MARINO, que recebeu também nessa data uma transferência de R$ 

300.000,00 da INTERCONSULT (controlada pelos colaboradores LUIZ CARLOS e 

GABRIEL). Foram também transferidos R$ 100.000,00 diretamente para MARCO 

 
21 Vale repisar que a SAN MARINO e a Q1 IMPORTADORA eram empresas de fachada controladas por CARLOS 

ALBERTO DA SILVA e utilizadas somente para emissão de notas fiscais inidôneas. 
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ANTÔNIO CARBONARI. Por sua vez, a SAN MARINO transferiu R$ 500.000,00 para a 

RHENSONS e R$ 500.000,00 para a AIRY DR. 

 

83. Já em relação aos R$ 645.000,00 aplicados no Banco do Brasil em 

21/10/2014, no dia seguinte houve um resgate de R$ 989.000,00 e uma transferência 

de R$ 990.000,00 para a conta do escritório no Itaú. Nesta conta, o valor se somou a 

um resgate de aplicação financeira de R$ 534.000,00 e, no mesmo dia foram 

transferidos R$ 780.000,00 para a SAN MARINO e R$ 720.000,00 para a Q1. Ainda no 

mesmo dia, a SAN MARINO transferiu R$ 990.000,00 para a RHENSONS, enquanto a 

Q1 transferiu R$ 1.000.000,00 para a AIRY DR. 

 

84. Como se vê, no dia seguinte à transferência para a CLARO 

ADVOGADOS, os recursos oriundos da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) transitaram pelas 

contas de passagem das noteiras SAN MARINO e Q1, ambas controladas por 

CARLOS ALBERTO DA SILVA, parceiro dos colaboradores LUIZ CARLOS e 

GABRIEL, sendo distribuídos em seguida entre as empresas RHENSONS e AIRY DR, 

conforme sintetizado pela Receita Federal no seguinte fluxograma: 

 

 

 

85. A Informação Fiscal anexa, no seu item 4.2.2, deixou claro também que o 

projeto da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) foi intermediado por DANIEL PEIXOTO e 

MILTON LYRA, parceiros do colaborador LUIZ CARLOS em outros projetos, 
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investigados nos desdobramentos da Operação Descarte. A título de exemplo, a 

Receita Federal destacou o Anexo 7 da colaboração premiada de LUIZ CARLOS, 

relacionado ao projeto da RENOVA ENERGIA S/A e CASA DOS VENTOS, que teria 

MILTON LYRA como beneficiário. Tal projeto teria sido iniciado em novembro de 2014, 

logo após o pagamento referente à Nota Fiscal 252, realizado em 21/10/2014, que 

marcou a conclusão do projeto da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

86. Segundo a Receita Federal, as declarações do colaborador LUIZ 

CARLOS no sentido de que DANIEL PEIXOTO e MILTON LYRA eram parceiros 

constantes do escritório CLARO ADVOGADOS e participaram ativamente do projeto 

relacionado à FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) está confirmada em diversas mensagens 

de e-mail, notadamente a mensagem do dia 28/10/2014, de DANIEL PEIXOTO para 

JOSÉ LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO, a mensagem do dia 06/11/2014, de DANILO 

GRINET para LUIZ CARLOS, a mensagem do dia 10/11/2014, de DANIEL PEIXOTO 

para JOSÉ LUIZ, a mensagem do dia 13/11/2014, de DANIEL PEIXOTO para JOSÉ 

LUIZ, e a mensagem do dia 13/11/2014, de LUIZ CARLOS para JOSÉ LUIZ. Além 

disso, tais mensagens confirmam que a versão final do contrato utilizado para justificar 

o pagamento relacionado à Nota Fiscal 252 somente foi elaborado em 13/11/2014, ou 

seja, após a transferência dos valores da instituição financeira para o escritório CLARO 

ADVOGADOS. 

 

87. Observe-se que o envolvimento de MILTON LYRA em crimes contra os 

sistema financeiro nacional e de lavagem de ativos não é nenhuma novidade, tanto 

que, em setembro de 2016, foi alvo de busca e apreensão na 35ª fase da Operação 

Lava Jato (Operação Omertá), em que foram apontadas relações entre ele e 

destinatários de propinas da Odebrecht, identificados nas planilhas do “Setor de 

Operações Estruturadas” da empreiteira. 
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88. Em nota de 12/05/2018, disponível na sua página de internet22, a 

Procuradoria Geral da República divulgou manifestação pela manutenção da prisão 

preventiva de MILTON LYRA, que havia sido decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal 

Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 0502785732018402510) no 

âmbito da Operação Rizoma. Veja-se a propósito o teor da nota: 

 
“Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (11), a 
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defende a manutenção da prisão 
preventiva do empresário Milton de Oliveira Lyra Filho. A PGR sustenta que todos os 
requisitos constitucionais e previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal - que 
autorizam a prisão preventiva - foram respeitados no caso do empresário. Dodge 
salienta que a prisão de Lyra e de outros investigados foi baseada nas provas obtidas no 
âmbito da Operação Rizoma, e foram pedidas para “assegurar a ordem pública, a 
aplicação da lei penal, além de resguardar a investigação criminal”. 
 
A PGR enfatiza que a prisão de Milton Lyra se deu em virtude dos desdobramentos das 
operações Calicute, Eficiência e Hic et Ubique e de investigações do MPF e da Receita 
Federal que focaram nas atuações da organização criminosa. O grupo praticou crimes 
contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, lavagem de dinheiro – inclusive 
em outros países – e corrupção. Segundo a PGR, havia integrantes da organização 
criminosa responsáveis por apagar os rastros das práticas ilícitas. 
 
A decisão da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que apontou dez movimentações 
financeiras feitas por Milton Lyra totalizando US$ 1 milhão, também foi citada pela PGR 
na manifestação enviada ao STF. Raquel Dodge ressalta que o valor foi entregue em 
empresas das quais Lyra era sócio, em São Paulo. Foram mencionadas outras 
movimentações, realizadas entre 2010 e 2014, superando a cifra de R$ 14 milhões. A 
peça aponta inconsistências e omissões nas declarações do imposto de renda do 
empresário. “As medidas cautelares penais estão fundadas em vastos elementos de 
provas, e não apenas nas declarações do colaborador, como querem fazer crer os 
impetrantes”, ressalta a PGR na manifestação. 
 
Raquel Dodge chama a atenção para o fato de que Milton Lyra e os demais investigados 
na Operação Rizoma atuam no mercado financeiro e de câmbio e têm plenos domínios 
para ocultar o patrimônio que obtiveram por meio de práticas criminosas. A PGR diz, 
também, que as investigações estão em curso e apontam alta probabilidade de que a 
lavagem de dinheiro pela organização criminosa ainda ocorra, e, por isso, a manutenção 
da prisão de Milton Lyra é fundamental para que o esquema fraudulento seja 
desarticulado”. 

 

89. O envolvimento de MILTON LYRA no repasse de propina a políticos já se 

encontra amplamente difundido, como sintetizado na matéria jornalística a seguir: 

 

“Lyra já foi alvo de quatro operações da PF, sendo a primeira deflagrada em 2016 a 
pedido do então procurador-geral da República Rodrigo Janot. Em todas elas o objetivo 

 
22 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-ao-stf-que-mantenha-prisao-preventiva-do-empresario-milton-

lyra-filho 
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dos investigadores foi levantar provas de que ele intermediava o pagamento de propina 
por meio de empresas a Renan ou outros senadores do PMDB indicados pelo ex-
presidente da casa. Também foi delatado por pelo menos três colaboradores nesse 
papel: o ex-diretor da Odebrecht Claudio Melo, o ex-diretor da Hypermarcas Nelson 
Mello e o ex-funcionário do grupo SP Alimentação Genivaldo Marques, envolvida na 
máfia da merenda”23. 

 

 

7. DO PAGAMENTO SEM CAUSA EM FAVOR DO ESCRITÓRIO 

CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

90. Conforme apontado pela Receita Federal na Informação Fiscal anexa24, o 

Anexo 16 do acordo de colaboração de FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS descreve a 

operação realizada pelo seu escritório com a então FPC PAR CORRETORA S/A, atual 

WIZ SOLUÇÕES. Segundo FLÁVIO CALAZANS, a operação foi intermediada pelo 

escritório de RODRIGO SEVERINO BRITO e VICTOR SÉRGIO COLAVITTI. A 

proposta de honorários foi encaminhada a ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, 

Presidente da PAR HOLDING CORPORATIVA, a pedido de MILTON DE OLIVEIRA 

LYRA FILHO. 

 

91. Nessa operação, o escritório CALAZANS DE FREITAS recebeu três 

transferências via TED no valor total de R$ 1.220.049,70, em pagamento por serviços 

que não foram prestados. A primeira transferência via TED ocorreu no dia 26/11/2013 

(R$ 422.325,00), enquanto a segunda ocorreu no dia 13/12/2013 (R$ 398.862,50) e a 

terceira no dia 15/01/2014 (R$ 398.862,50). Houve inclusive a emissão de recibo pelo 

pagamento dos honorários, sendo que o valor recebido pelo escritório foi 

posteriormente distribuído entre empresas indicadas por RODRIGO SEVERINO 

BRITO. 

 

 
23 Vide https://oglobo.globo.com/brasil/charutos-champanhe-viagens-romero-britto-vida-de-luxo-do-lobista-do-

pmdb-22584667. 
24 No item 4.2. da Informação Fiscal são analisados os anexos 1 a 4 e 16 do acordo de colaboração premiada de 

FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS. 
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92. Frise-se que a auditoria realizada pela Receita Federal na WIZ 

SOLUÇÕES confirmou o pagamento da terceira parcela do projeto ao escritório 

CALAZANS DE FREITAS no valor de R$ 398.862,50, no dia 15/01/2014. 

 

93. Segundo exposto por FLÁVIO CALAZANS nos anexos 1 a 4 do seu 

acordo de colaboração, VICTOR SÉRGIO COLAVITTI e RODRIGO SEVERINO BRITO 

dividiam um escritório e utilizavam suas empresas, especialmente a LINK PROJETOS 

E PARTICIPAÇÕES LTDA25 e AP ENERGY ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA26, 

para celebrar contratos fictícios de prestação de serviços, sob ordem de MILTON DE 

OLIVEIRA LYRA FILHO. Por sua vez, RODRIGO SEVERINO BRITO27, filho de 

FERNANDO MENDES BRITO e sócio de MILTON LYRA e VICTOR COLAVITTI, era 

responsável por coordenar a liquidação financeira das operações do escritório de 

VICTOR. Nesse contexto, era RODRIGO BRITO quem fechava pessoalmente todas as 

operações da AP ENERGY. 

 

94. VICTOR SÉRGIO COLAVITTI também firmou acordo de colaboração 

premiada com o MPF28 e naquela ocasião deixou claro que celebrou contratos fictícios 

de prestação de serviços em 2010, 2012 e 2013 entre sua empresa LINK PROJETOS 

e a ENGEVIX, empresa investigada no âmbito da Operação Lava Jato. 

 

 
25 VICTOR COLAVITTI era procurador da LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 05.778.201/0001-27, 

que estava em nome dos seus filhos. A LINK PROJETOS figura como sócia da CEBO CONSTRUÇÃO E 

PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
26 De acordo com a Informação Fiscal anexa, a AP ENERGY ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA, CNPJ 

00.474.381/0001-40, foi baixada de ofício pela Receita Federal por inexistência de fato. 
27 Sócio das seguintes empresas: BRITO PAR – PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO 

DE NEGÓCIOS LTDA, Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2128 – 2º andar; DM WEB TECNOLOGIA DE SISTEMAS 

LTDA, Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2128 – 2º andar (mesmo endereço da BRITO PAR); CCBO CONSTRUÇÃO 

E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, Av. Brigadeiro Faria Lima, 2128 – 2º andar (mesmo endereço da DM 

WEB e BRITO PAR); DAZ TECNOLOGIA LTDA, Rua Oscar Freire, nº 237 – apto nº 82 (mesmo endereço 

residencial do pai Fernando Mendes Brito); PACÍFICO FAST FOOD, Av. Imperatriz Leopoldina, nº 1.170 – São 

Paulo – SP; CREDITO WEB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, Av. Ipiranga, 337 – São Paulo – SP; IDTV 

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO S/A, StSbs 02 – Bloco E N 12 – sala 206 – Sobreloja – Parte G6, S/N, Asa 

Sul, Brasilia – DF (sócio de Milton Lyra). 
28 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/08/111_COMP2-victor-

colavitti.pdf. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/08/111_COMP2-victor-colavitti.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/08/111_COMP2-victor-colavitti.pdf
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95. Por sua vez, a utilização da AP ENERGY na celebração de contratos 

fictícios destinados apenas a justificar transferências de valores também transpareceu 

na denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República em face do ex-Senador 

Edison Lobão, perante o STF, em relação aos fatos investigados no Inquérito 

4.326/DF)29. Na denúncia foi consignado que, para atender à exigência do denunciado, 

a CAMARGO CORRÊA transferiu para a conta da AP ENERGY os valores de R$ 

1.085.747,00 (28/12/2011) e R$ 1.126.823,08 (16/08/2012), que foram posteriormente 

repassados a outras empresas de forma pulverizada, até que o dinheiro em espécie 

pudesse chegar às mãos do destinatário final. 

 

96. Também em sede de acordo de colaboração premiada, já homologado 

pelo STF30, JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, dono da ENGEVIX, apontou MILTON LYRA 

e VICTOR COLAVITTI como lobistas que, em 2014, cobraram propina para viabilizar a 

liberação de repasses de créditos em atraso, via CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

referentes a uma linha de financiamento junto ao BNDES. Segundo o colaborador, não 

houve indicação de quem receberia a propina e os dois se apresentaram como 

representantes dos interesses do PMDB, mencionando, ainda, ter influência junto a 

GILBERTO OCCHI, Vice-Presidente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL entre 2013 e 

março de 2014. Parte dos pagamentos foi viabilizada por meio de contratos fictícios 

com diversas empresas, dentre elas o escritório CALAZANS DE FREITAS (R$ 

480.000,00 em 2014). 

 

97. Como se vê, é de conhecimento público o histórico de envolvimento de 

MILTON LYRA, VICTOR COLAVITTI e RODRIGO BRITO na celebração de contratos 

fictícios de prestação de serviços por meio de suas empresas, para justificar o 

recebimento de valores com origem ilícita e viabilizar a posterior devolução em espécie. 

 

98. Nesse contexto, foi possível verificar que os recursos transferidos da FPC 

PAR CORRETORA S/A (WIZ SOLUÇÕES) para o escritório CALAZANS DE FREITAS 

 
29 Disponível ao público em http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/DennciaMDB.pdf 
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em 15/01/2014 foram distribuídos entre três empresas indicadas por RODRIGO BRITO, 

a fim de viabilizar o repasse final a MILTON LYRA, quais sejam, WORLD LIBERTY 

COMÉRCIO-IMPORT31, LINK PROJETOS e AP ENERGY. As empresas foram 

identificadas a partir das transferências realizadas por meio de TED logo após a 

transferência recebida pelo escritório CALAZANS DE FREITAS no dia 15/01/2014: 

 

 

 

99. Para comprovar perante o fisco que não houve simulação do negócio, a 

WIZ SOLUÇÕES apresentou apenas o contrato de prestação de serviços de 

consultoria e assessoramento jurídicos e o recibo de pagamento de honorários 

referente à última parcela devida, que estava relacionada a serviços supostamente 

prestados no ano de 2013. 

 

100. O contrato entre a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e o escritório CALAZANS 

DE FREITAS foi firmado no dia 10/10/2013, em São Paulo/SP, e previa o pagamento 

de R$ 1.300.000,00 pelos supostos serviços de advocacia. No contrato, a FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES) foi representada por JOÃO DOMINGOS MARTINS VILLAS e JOÃO 

FRANCISCO DA SILVEIRA NETO, que também assinaram, em nome da companhia, 

contrato superfaturado com a MARTHI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA em 05/02/2015, bem como o respectivo termo aditivo em 

01/01/2016. 

 

101. Perante a Receita Federal, a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) alegou não ter 

condições de fornecer outros documentos acerca do contrato com a por causa da 

reestruturação ocorrida em 2014. Ora, a instituição financeira jamais poderia fornecer 

 
30 https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-empreiteira-engevix-delata-propina-por-obras-em-aeroportos-de-brasilia-

natal-23511114 
31 CNPJ 11.390.485/0001-93, baixada desde 09/10/2018. 

https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-empreiteira-engevix-delata-propina-por-obras-em-aeroportos-de-brasilia-natal-23511114
https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-empreiteira-engevix-delata-propina-por-obras-em-aeroportos-de-brasilia-natal-23511114
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outros documentos, pois nunca houve a prestação de serviços contratada, tratando-se 

de operação simulada com o objetivo de justificar o desvio de recursos, como afirmado 

inclusive pelo dono do escritório contratado, FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS, no 

Anexo 16 do seu acordo de colaboração premiada. 

 

102. A WIZ SOLUÇÕES foi autuada pela Receita Federal em relação às 

infrações tributárias decorrentes do seu relacionamento com os escritórios CLARO 

ADVOGADOS e CALAZANS DE FREITAS, conforme processo administrativo 

18088.720202/2019-32, sendo relevante destacar que a instituição financeira promoveu 

o pagamento integral do crédito sem qualquer discussão na esfera administrativa, 

certamente porque não queria chamar a atenção dos órgãos de controle para a 

operação fraudulenta. 

 

103. Ressalte-se que a utilização dos serviços dos escritórios CLARO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, ambos dedicados à lavagem de dinheiro, pela FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) demonstra de forma inequívoca a busca pela diversificação dos 

fornecedores desse tipo de serviço, certamente tendo como objetivo dificultar a 

identificação e responsabilização dos mandantes dos crimes em apuração. 

 

 

8. DOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DA MARTHI 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 

 

104. Conforme apontado na Informação Fiscal anexa, a FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) declarou perante a Receita Federal ter realizado pagamentos em favor da 

MARTHI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, nos 

valores totais de R$ 7.150.015,70 (DIRF ano-calendário 2015) e R$ 2.299.001,57 

(DIRF ano-calendário 2016), totalizando R$ 9.449.017,27 em 2015 e 2016. 
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105. A empresa MARTHI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 13.505.407/0001-12, foi constituída em 2011, sem 

filiais, e desde então tem domicílio fiscal no apartamento do sócio administrador 

MARCOS SOUTO BRANDO32. À época dos fatos, a empresa tinha como objeto social 

a prestação de “serviços especializados de apoio administrativo e de preparação de 

documentos, podendo ainda integrar-se em outra(s) sociedade(s), como sócia quotista 

ou acionista”.  

 

106. Conforme observado pela Receita Federal, na DIRF do ano-calendário 

2015, a MARTHI declarou ter pago rendimentos para alguns sócios, uma funcionária e 

uma pessoa jurídica, ao passo que, na DIRF do ano-calendário 2016, informou 

pagamentos apenas para um dos sócios e para a mesma funcionária. Ou seja, nos 

anos de 2015 e 2016, a empresa tinha apenas uma funcionária declarada em GFIP, 

sendo evidente, portanto, a sua incapacidade operacional para prestar serviços à FPC 

PAR (WIZ SOLUÇÕES) na forma do contrato celebrado em 05/02/2015. 

 

107. Tal contrato, com prazo de um ano, previa a prestação de serviços de 

arquitetura e administração de banco de dados eletrônico (“Data Warehouse”), no valor 

mensal de R$ 715.001,57. O contrato foi prorrogado por meio do primeiro termo aditivo, 

datado de 01/01/2016. Na cláusula relativa ao valor mensal do serviço estava prevista 

a contratação de 47 pessoas. 

 

108. A WIZ SOLUÇÕES foi intimada pela Receita Federal para apresentar 

documentos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços previstos no 

contrato celebrado com a MARTHI, tais como cópias dos relatórios técnicos, estudos, 

memoriais, planilhas, pareceres, atas de reunião, relatórios de viagens, comprovantes 

de viagens efetuadas pelos prestadores, relação dos profissionais que trabalharam nos 

serviços e memória de cálculo do valor pago. 

 

 
32 Rua Doutor José Rodrigues Alves Sobrinho, 150, Apto. 212, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP 
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109. Em suas respostas, a WIZ SOLUÇÕES afirmou inicialmente que o serviço 

contratado havia sido prestado por SIEGMAR INGO GIESELER, mas depois 

acrescentou os nomes de CLAYTON CAMARGO e HIRAM MARQUES JÚNIOR e 

alegou desconhecer os dados dos demais envolvidos na prestação dos serviços, por se 

tratar de mão-de-obra terceirizada. 

 

110. Ao ser fiscalizada, a MARTHI informou que teriam participado da 

execução do contrato com a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) as seguintes pessoas físicas 

e jurídicas: MARCOS SOUTO BRANDO, THIAGO SOUTO BRANDO, HIRAM 

MARQUES JUNIOR, CLAYTON PEREIRA DE CAMARGO, GISELE MOREIRA, 

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA, SEIGMAR INGO 

JENICHEN GIESELER, UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA e GRANNET COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, sendo que as duas últimas pessoas jurídicas na 

verdade são meros provedores de serviços de internet. 

 

111. Diante da incongruência entre a quantidade de pessoas envolvidas na 

prestação do serviço e a previsão contratual, a MARTHI foi novamente intimada pela 

Receita Federal para complementar sua resposta, tendo então esclarecido que utilizou 

menos mão-de-obra porque somente após a assinatura do contrato constatou que “os 

dados da CAIXA BANCO e CAIXA SEGURADORA estavam completamente 

desestruturados e sem organização lógica”. 

 

112. Ou seja, não foi apresentada qualquer explicação capaz de fundamentar 

a discrepância entre mão-de-obra prevista em contrato e mão-de-obra efetivamente 

utilizada. Além disso, somente 3,5% do valor recebido da WIZ SOLUÇÕES foi 

efetivamente utilizado pela MARTHI para o pagamento das pessoas que teriam 

participado do projeto. 

 

113. Assim, diante dos fortes indícios de superfaturamento do preço, a 

MARTHI foi intimada a retificar sua escrituração contábil nos anos de 2015 e 2016, 

bem como apresentar os extratos bancários do mesmo período. 
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114. A partir dos extratos bancários e contabilidade retificada da MARTHI, a 

Receita Federal apurou que, logo após os pagamentos da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), a MARTHI direcionou a maior parte dos valores recebidos para as 

seguintes pessoas: JORGE DE AGUIAR DANTAS, CPF 030.922.757-72 (R$ 

1.800.000,00), EL CHALACO BAR E LANCHONETE LTDA ME, CNPJ 

18.890.390/0001-88 (R$ 150.000,00), GABRIELA SUZANA ORTIZ DE ROZAS, CNPJ 

22.210.852/0001-46 (R$ 160.933,53), LIOVA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA 

EVENTOS, CNPJ 19.465.275/0001-29 (R$ 450.000,00), BASTOS INTERMEDIAÇÕES 

E REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS E COMERCIAIS LTDA, CNPJ 

11.999.107/0001-01 (R$ 170.000,00), LUIZ ANTÔNIO DE REZENDE, CPF 

178.201.207-97 (R$ 100.000,00), TEREZA CRISTINA GUERREIRO LIMA, CPF 

972.420.397-20 (R$ 700.000,00) e JULIANO AUGUSTO SCHUSSLER, CPF 

931.574.010-68 (R$ 517.000,00). 

 

115. As datas e valores das transferências encontram-se no extrato 

apresentado pela MARTHI: 
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116. Segundo a MARTHI, os valores pagos à EL CHALACO (R$ 150.000,00), 

LIOVA SERVIÇOS (R$ 450.000,00) e BASTOS INTERMEDIAÇÕES (R$ 170.000,00) 

correspondem a pagamentos por serviços efetivamente prestados. Já em relação aos 

valores pagos a GABRIELA SUZANA, teria havido a devolução de R$ 150.000,00. Em 

relação aos demais favorecidos, a empresa não localizou documentos que pudessem 

comprovar a prestação de serviços. 

 

 

117. Como se verá a seguir, a atuação da Receita Federal junto a essas 

pessoas físicas e jurídicas permitiu constatar que o contrato da MARTHI com a WIZ foi 

superfaturado, a MARTHI não comprovou a efetiva e integral prestação os serviços 

descritos no contrato e, do total recebido (R$ 7.525.844,68), a maior parte (R$ 

3.887.000,00) foi transferida para pessoas relacionadas à FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES): ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO (Diretor Presidente da WIZ 

SOLUÇÕES), THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON (Vice-Presidente do Conselho de 

Administração da WIZ SOLUÇÕES) e CAMILO GODOY (Diretor Comercial da CAIXA 

SEGUROS HOLDING S/A e membro do Conselho de Administração da WIZ). 

 

 

118. Pela sua clareza, cabe transcrever aqui o diagrama confeccionado pela 

Receita Federal: 
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8.1. DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA JORGE DE AGUIAR 
DANTAS 
 

119. JORGE DE AGUIAR DANTAS foi intimado pelo fisco para apresentar 

documentos relacionados ao recebimento do valor total de R$ 1.800.000,00 da 

MARTHI entre 15/04/2015 e 26/05/2015, mas limitou-se a afirmar que recebeu esse 

valor a título de empréstimo pessoal para tratamento de saúde. Além de não ter 

apresentado na auditoria qualquer documento relacionado ao tratamento de saúde 

mencionado, na DIRPF do ano-calendário 2015 JORGE não declarou o suposto 

empréstimo, declarou despesas médicas em valor irrisório em comparação com o valor 

do suposto empréstimo e declarou possuir valores em espécie custodiados em cofre 

bancário, em montante superior ao do alegado empréstimo. 

 

120. Não bastassem tais inconsistências quanto à causa econômica do 

pagamento feito pela MARTHI, a DIRPF de JORGE revelou a venda do apartamento 

sito à Avenida das Américas, 10333, Bloco 1, apto. 1301, Barra da Tijuca, Rio de 
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Janeiro/RJ, em 17/04/2015, para a LGN BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA, CNPJ 11.959.691/0001-71, que tem como sócios-administradores ALEXANDRE 

SIQUEIRA MONTEIRO e JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO, este último 

figurando como responsável perante a Receita Federal. Note-se ainda que a sede da 

LGN BRASIL coincide com o endereço de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO 

informado no cadastro junto à Receita Federal e também informado para fins de 

obtenção de passaporte. 

 

121. Fica evidente portanto, que a transferência da MARTHI para JORGE se 

deu a título de parte do pagamento pelo apartamento, em operação que teve como 

beneficiário final o próprio ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, sócio-administrador 

da empresa proprietária, ao mesmo tempo em que configura a etapa de integração no 

crime de lavagem dos ativos provenientes do desvio praticado em prejuízo da 

instituição financeira FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

122. Após o encaminhamento de Informação Fiscal complementar pela 

Receita Federal e o fornecimento de certidões pelo 10º Serviço Notarial do Rio de 

Janeiro/RJ e 9º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, todos em anexo, foi possível 

verificar que a escritura de compra e venda do imóvel de matrícula 326891 (Avenida 

das Américas, 10333, Bloco 1, apto. 1301) foi lavrada em 19/06/2015, pelo valor de R$ 

5.500.000,00, figurando como vendedores JORGE DE AGUIAR DANTAS e SANDRA 

MARIA DA SILVA DANTAS e, como comprador, a LGN BRASIL CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. Além disso, o imóvel permanece até hoje registrado no RGI em 

nome da LGN BRASIL. 

 

123. Como se verá mais adiante, o imóvel em questão foi mobiliado e/ou 

reformado e/ou decorado com recursos também transferidos da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) para a MARTHI e posteriormente repassados para TEREZA CRISTINA e 

JULIANO AUGUSTO. 
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124. Ainda de acordo com as informações prestadas pela Receita Federal, a 

LGN BRASIL não teve funcionários registrados nos anos de 2014 e 2015, mas recebeu 

depósitos no valor total aproximado de R$ 2.500.000,00 nesse período, tendo adquirido 

diversos imóveis a partir de 2014. Desta forma, diante das circunstâncias que 

envolveram a aquisição do imóvel em questão, há fundadas razões para crer que ao 

menos parte dos recursos utilizados na aquisição dos demais imóveis pela LGN 

BRASIL tenha origem no produto do desvio de valores da instituição financeira FPC 

PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

 

8.2. DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA O RESTAURANTE EL 
CHALACO 
 

125. No procedimento fiscal instaurado em face da empresa EL CHALACO 

RESTAURANTE LTDA, CNPJ 18.890.390/0001-88, ativa desde 26/08/2015, com sede 

no Rio de Janeiro/RJ e que tem como sócios CAMILO GODOY33 e THIERRY MARC 

CLAUDE CLAUDON34, não houve qualquer resposta acerca do pedido de 

esclarecimentos quanto aos R$ 150.000,00 recebidos da MARTHI em 22/07/2015. A 

intimação da empresa quanto à lavratura do auto de infração se deu por edital em 

razão da devolução pelos correios por mudança de endereço. 

 

126. Apesar de ter contado com um único funcionário até julho de 2014 e da 

quase inexistência de referências a ele na internet, o restaurante, que ao menos em 

tese possui dois estabelecimentos, recebeu créditos no valor total de R$ 5.200.000,00 

nos anos de 2014 e 2015. 

 

 
33 À época dos fatos era Diretor Comercial da CAIXA SEGURADORA S/A, CNPJ 34.020.354/0001-10, membro 

do Conselho de Administração da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e membro do Conselho de Administração 

da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 
34 À época dos fatos era Diretor Presidente da CAIXA SEGURADORA S/A e Vice-Presidente do Conselho de 

Administração da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). Atualmente é administrador da YOUSE SEGURADORA S/A, 

CNPJ 24.856.160/0001-03, empresa de plataforma de vendas de seguros online da CAIXA SEGURADORA S/A. 
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127. Desta forma, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que os 

R$ 150.000,00 recebidos da MARTHI favoreceram diretamente seus sócios, 

administradores da instituição financeira vítima FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES), cabendo 

destacar que a utilização do restaurante como empresa de fachada para o 

branqueamento de valores provenientes de crimes contra o sistema financeiro nacional 

constitui tipologia clássica da lavagem de ativos. 

 

 

8.3. DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA A LIOVA SERVIÇOS 
 

128. A empresa LIOVA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E 

RECEPÇÕES LTDA, CNPJ 19.465.275/0001-29, recebeu duas transferências da 

MARTHI nos dias 14/09/2015 e 15/09/2015, no valor total de R$ 450.000,00. A 

empresa favorecida, que tinha sede em Brasília e cujo CNPJ está baixado na Receita 

Federal, não teve funcionários registrados em 2014 e 2015, mas recebeu créditos no 

valor total de R$ 1.270.000,00 entre junho e setembro de 2015. 

 

129. CAMILO GODOY era um dos sócios e o responsável pela empresa 

perante a Receita Federal. Questionado pelo fisco quanto à causa econômica das 

transferências, ele afirmou não ter localizado os documentos solicitados no Termo de 

Início de Procedimento Fiscal, merecendo destaque o fato de que a resposta foi 

postada em envelope com logotipo da CAIXA SEGURADORA S/A. 

 

130. Note-se que CAMILO GODOY foi membro do Conselho de Administração 

da FGP GESTÃO PATRIMONIAL S/A de 20/06/2006 a 18/01/2015, enquanto 

ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO foi Diretor da mesma companhia de 14/02/2006 

a 09/05/2017. 

 

131. Como se vê, há fortes indícios de que a LIOVA é empresa de fachada 

destinada a lavar o valor recebido da MARTHI e destinado a CAMILO GODOY. 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP – POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 
 

 47 

 

8.4. DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA A BASTOS 
INTERMEDIAÇÕES 
 

132. A empresa BASTOS INTERMEDIAÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS E COMERCIAIS LTDA, CNPJ 11.999.107/0001-01, com sede em 

Brasília/DF, afirmou perante o fisco que as transferências recebidas da MARTHI em 

15/12/2015 e 13/04/2016, no valor total de R$ 170.000,00, ocorreram a título de 

pagamento pela prestação do serviço de corretagem, mas não apresentou qualquer 

documento que comprovasse a efetiva prestação do serviço. 

 

133. Naquele período, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MIRANDA, sócio-

administrador da BASTOS, era responsável, perante a Receita Federal, pela 

LOUVERNE PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 18.544.002/0001-07, que, por sua vez, 

tinha como sócios a MASSBROKER MARKETING E SERVIÇOS LTDA e a TMMC 

CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI. LUIZ FERNANDO passou a ser 

administrador da TMMC CONSULTORIA em 01/02/2019. 

 

134. A empresa MASSBROKER MARKETING E SERVIÇOS LTDA tem como 

sócios a ELECE CORRETAGEM35 e JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO, irmão 

e sócio de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO na LGN BRASIL. 

 

135. Já a empresa individual TMMC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES 

EIRELI tem como titular THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON enquanto LUIZ 

FERNANDO BASTOS DE MIRANDA é o administrator da empresa. 

 

136. Conforme destacado pela Receita Federal na Informação Fiscal anexa, a 

BASTOS INTERMEDIAÇÕES, constituída em 2010, declarou apenas um funcionário 

em julho e agosto de 2016, mas recebeu créditos no valor total de R$ 5.200.000,00 de 

2014 a 2016, havendo fortes indícios, portanto, da utilização da empresa para a 
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ocultação de valores com origem espúria e, mais uma vez, de que ALEXANDRE 

SIQUEIRA MONTEIRO, JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO, sócio da 

MASSBROKER, e THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON, titular da TMMC 

CONSULTORIA, são os prováveis beneficiários finais da operação. 

 

 

8.5. DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA LUIZ ANTÔNIO DE 
REZENDE 
 

137. LUIZ ANTÔNIO DE REZENDE, CPF 178.201.207-97, não apresentou ao 

fisco o motivo do recebimento de R$ 100.000,00 da MARTHI em 14/03/2016, apesar de 

regularmente intimado. No entanto, há fundadas razões para crer que a transferência 

ocorreu em benefício de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO e THIERRY MARC 

CLAUDE CLAUDON. 

 

138. A esposa de LUIZ ANTÔNIO, LUCIANA PENHA DE PAULA, CPF 

024.200.367-27, foi sócia-administradora da empresa MASSBROKER MARKETING E 

SERVIÇOS LTDA de 15/05/2010 a 30/09/2014 e também é sócia da COSENZA RJ 

PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 24.920.932/0001-10, que, por sua vez, foi sócia da 

FINANSEG ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ 

21.534.365/0001-76, de 20.07.2015 a 23.05.2017. 

 

139. Observe-se que LUCIANA também figura como sócia da JATAR 

CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA36, que já foi sócia 

minoritária da FINANSEG de 20/07/2015 a 23/05/2017. Por sua vez, a FINANSEG tem 

como sócia majoritária a WIZ SOLUÇÕES, origem dos recursos transferidos da 

MARTHI para LUIZ ANTÔNIO. 

 

 
35 A empresa ELECE ASSESSORIA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELI, CNPJ 11.946.752/0001-66, 

também tem LUIZ FERNANDO BASTOS DE MIRANDA como sócio. 
36 CNPJ baixado em 13/01/2020. 
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140. Por ilustrar com clareza a rede de pessoas físicas e jurídicas que 

vinculam LUIZ ANTÔNIO DE REZENDE a ALEXANDRE MONTEIRO e THIERRY 

MARC, merece ser colacionado o diagrama produzido pela Receita Federal: 

 

 

 

 

8.8. DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA TEREZA CRISTINA E 
JULIANO AUGUSTO 
 

141. No período de 11/11/2015 a 04/05/2016, TEREZA CRISTINA 

GUERREIRO LIMA e JULIANO AUGUSTO SCHUSSLER receberam transferências da 

MARTHI nos valores totais de R$ 700.000,00 e R$ 517.000,00, respectivamente. Os 

dois afirmaram inicialmente perante o fisco que receberam valores da MARTHI a título 

de pagamento por serviços de arquitetura e construção, mas depois acrescentaram 

que a prestação de serviços se deu na verdade pela empresa NEXT ARQUITETURA E 

CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 15.431.385/0001-19, da qual ambos eram sócios. 

 

142. No entanto, nenhum dos dois transferiu para a empresa os valores 

recebidos nas suas contas pessoais, no total de R$ 1.217.000,00. Além disso, a NEXT 

não entregou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em 2015 e não declarou receitas 

sujeitas ao IRPJ e CSLL em 2016. 
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143. A Receita Federal apurou por meio do sistema de Notas Fiscais 

Eletrônicas que JULIANO e TEREZA compraram diversos móveis e objetos de 

decoração para entrega no endereço do imóvel adquirido pela LGN, empresa de 

ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO e JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO. 

 

144. Desta forma, fica clara a utilização dos recursos desviados da FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES) para mobiliar o apartamento adquirido pela LGN BRASIL, também 

com recursos desviados da mesma instituição financeira. 

 

 

9. DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA WIZ SOLUÇÕES E CAIXA 

SEGURADORA EM FAVOR DA HABSEG ADMINISTRAÇÃO 

 

145. Nos anos de 2014 a 2016, a HABSEG ADMINISTRAÇÃO E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ 15.654.458/0001-31, com sede em 

Brasília/DF, recebeu da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) os valores de R$ 868.500,00 

(2014), R$ 178.338,83 (2015) e R$ 16.507.336,00 (2016), a título de pagamento por 

prestação de serviços. 

 

146. No mesmo período, a HABSEG recebeu da CAIXA SEGURADORA S/A 

os valores de R$ 2.0555.784,75 (2014), R$ 15.470.761,24 (2015) e R$ 1.808.985,07 

(2016), também a título de pagamento por prestação de serviços. 

 

147. No entanto, a HABSEG contou com apenas quatorze profissionais 

informados na DIRF no ano de 2014, dois no ano de 2015 e oito no ano de 2016. 

 

148. Conforme mencionado pela Receita Federal, as receitas auferidas pela 

HABSEG nos anos de 2014 a 2016 se mostraram completamente desproporcionais em 

relação ao custo de sua mão-de-obra, mas apesar da aparente lucratividade da 

empresa nesse período, ela foi baixada no CNPJ em 11/01/2019 por encerramento 

voluntário. 
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149. A sócia majoritária da HABSEG, JATAR CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA (baixada em 13/01/2020), tinha como sócia-

administradora LUCIANA PENHA DE PAULA, cônjuge de LUIZ ANTÔNIO DE 

REZENDE, que já havia recebido R$ 100.000,00 da MARTHI em 14/03/2016. Como já 

visto anteriormente, no período de 15/05/2010 a 30/09/2014, LUCIANA PENHA DE 

PAULA foi sócia-administradora da MASSBROKER MARKETING E SERVIÇOS LTDA, 

da qual JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO é hoje sócio. 

 

150. Apesar da participação societária minoritária, MARCOS MELCHIOR DE 

BIASI foi sócio-administrador da HABSEG de 21/05/2012 até a liquidação em 

11/01/2019. Ele também foi sócio-administrador da FINANSEG ADMINISTRAÇÃO E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA de 08/12/2014 a 21/07/2017, que tinha como 

sócios a WIZ SOLUÇÕES (majoritária) e a JATAR CORRETORA. 

 

151. Além disso, a HABSEG tem como contador MARCOS ALBERTO DOS 

SANTOS, que também figura como contador da FINANSEG. 

 

152. Como se vê, a desproporção entre faturamento da HABSEG e o seu 

custo de mão-de-obra, bem como os vínculos entre os administradores das instituições 

financeiras vítimas e as empresas favorecidas pelos pagamentos, constituem fortes 

indícios de que a maior parte dos pagamentos realizados pela WIZ SOLUÇÕES e 

CAIXA SEGURADORA S/A em favor da HABSEG também se deu com base em 

contratos simulados e sem a efetiva prestação de serviços, tratando-se de mais uma 

manobra concebida para desviar valores das instituições financeiras. 

 

153. Por outro lado, os vínculos entre a HABSEG ADMINISTRAÇÃO e FPC 

PAR (WIZ SOLUÇÕES) não se resumem à participação de LUCIANA PENHA DE 

PAULA e MARCOS MELCHIOR DE BIASI na administração da prestadora de serviços. 

Nesse sentido, é importante destacar que ANDERSON LIMA DE MELLO, CPF 

370.715.487-49, atual Diretor Institucional e de Relações Comerciais da FPC PAR (WIZ 
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SOLUÇÕES), figura desde 01/04/2014 como Diretor Administrativo da HABSEG 

ADMINISTRAÇÃO. Em 24/09/2015, ele passou a figurar como sócio minoritário desta 

empresa, da qual recebeu, a título de rendimentos do trabalho assalariado no ano de 

2015, o total de R$ 523.617,22. 

 

154. No período de 26/08/2018 a 12/12/2018, ANDERSON foi Diretor da FPC 

PAR SAÚDE CORRETORA DE SEGUROS S/A, empresa controlada pela WIZ 

SOLUÇÕES e na qual ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO exerce o cargo de Diretor 

desde 03/05/2010. 

 

155. ANDERSON também é sócio-administrador da AM CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA (atualmente A. L DE MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL), 

CNPJ 21.744.188/0001-52, que recebeu R$ 300.000,00 da FPC PAR (WIZ 

SOLULÇÕES) em março de 2015. Esta consultoria, constituída em 22/01/2015 e com 

sede em Brasília/DF, tem o mesmo contador de quatro empresas do grupo PAR em 

que ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO figura ou já figurou como sócio37. 

 

156. A empresa de ANDERSON não teve qualquer funcionário nos anos de 

2015 e 2016 e emitiu apenas uma única nota fiscal no ano de 2015, qual seja, a NF 

001, datada de 04/03/2015 (menos de dois meses depois da constituição), para 

fundamentar o recebimento de R$ 300.000,00 da WIZ SOLULÇÕES. 

 

157. Ao ser intimada pelo fisco para que comprovasse a efetiva prestação de 

serviço em relação a esta operação, a empresa A. L DE MELLO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL (AM CONSULTORIA) alegou ter criado “estratégias de modelos 

comerciais” para a WIZ SOLUÇÕES, fornecendo apenas um documento intitulado 

“projeto de ampliação”. Não foi apresentado o contrato ou qualquer outro documento 

capaz de comprovar a efetiva prestação do serviço. 

 
37 WANDERLEY GOMES DA SILVA é contador da A. L DE MELLO e também da PAR SAÚDE CORPORATE 

CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ 15.106.058/0001-91, PAR HOLDING CORPORATIVA S/A, CNPJ 

15.810.502/0001-55, INTEGRA CURSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 13.431.225/0001-

44, e PAR NEGÓCIOS HOLDING S/A, CNPJ 16.693.074/0001-90. 
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158. Por sua vez, a WIZ SOLUÇÕES afirmou perante o fisco que o pagamento 

à A. L DE MELLO estava relacionado a serviço de consultoria de “expertise de venda” 

e, com o objetivo de comprovar a efetiva prestação do serviço, limitou-se a apresentar 

a Nota Fiscal 001, emitida pela AM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA em 

04/03/2015, e uma declaração que descreve serviços diferentes daqueles informados 

na nota fiscal. Assim, enquanto a nota fiscal apresentada pela AM CONSULTORIA 

informa que teriam sido prestados serviços de corretagem, a declaração fornecida pela 

WIZ SOLUÇÕES indica que o serviço prestado por ANDERSON DE MELLO “consistiu 

na: (a) idealização, construção e implantação de centrais de vendas de produtos de 

seguro de automóveis; (b) coordenação, em conjunto com as equipes da Wiz Soluções, 

de grupos de trabalho envolvendo a Wiz Soluções (corretora de seguros) e a Caixa 

Seguradora (seguradora); e (c) coordenação e liderança de grupos de trabalho 

semanais sobre performance dos produtos de seguro de automóveis”. 

 

159. Observe-se que a empresa A. L DE MELLO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL voltou a prestar serviços para a WIZ SOLUÇÕES a partir de março de 

2017, recebendo R$ 139.274,20 no ano de 2017 e R$ 409.258,08 no ano de 2018, 

indicando que instituição financeira voltou a ser vítima do desvio de valores por meio de 

novas operações simuladas com esta mesma prestadora de serviços. 

 

 

10. DOS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS 

 

10.1. DAS VÍTIMAS 
 

160. A FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, atual WIZ SOLUÇÕES E 

CORRETAGEM DE SEGUROS S/A, CNPJ 42.278.473/0001-03, é uma companhia de 

capital aberto que atua no ramo de corretagem de seguros e comercializa, com 

exclusividade, nos canais de venda da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, os produtos de 

seguros, previdência, capitalização e consórcios. A companhia passou a ter ações 
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ordinárias negociadas em bolsa no IPO realizado em 08/06/2015, com o código de 

negociação PARC3, tendo atualmente como acionistas controladores a CAIXA 

SEGUROS HOLDING S/A (25%) e a INTEGRA PARTICIPAÇÕES S/A (26%). 

 

161. Na época dos fatos em apuração a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) tinha 

como acionistas38 as seguintes empresas: 

 

Acionista Ações % do Capital Votante 

PAR PARTICIPAÇÕES S/A 104.000 26,00% 

CAIXA SEGUROS HOLDING S/A 100.000 25,00% 

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

85.400 21,35% 

NISA PARTICIPAÇÕES S/A 70.400 17,60% 

BOXTERS LLC 20.400 5,10% 

ÉVORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 14.600 3,65% 

ASTÚRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 5.200 1,30% 

Total 400.000 100,00% 

 

162. A CAIXA SEGURADORA S/A, CNPJ 14.045.781/001-45, que figurou 

como interveniente e anuente no acordo de acionistas vigente naquela época, tem 

THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON como Diretor Presidente e CAMILO GODOY 

como Diretor Comercial. 

 

163. A CAIXA SEGUROS HOLDING S/A, CNPJ 14.045.781/0001-45, é uma 

companhia controlada pelo grupo segurador francês CNP ASSURANCES BRASIL 

HOLDING LTDA, CNPJ 05.088.193/0001-06 (51,7% das ações), e pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL39, CNPJ 00.360.305/0001-04, através da sua subsidiária 

CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, CNPJ 10.744.073/0001-41 (48,21%). 

 

164. Portanto, conforme observado pela Receita Federal no item 5 da 

Informação Fiscal anexa, ao menos desde o ano-calendário de 2014 a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL possui participação acionária indireta de 12,05% na FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES). 

 
38 Conforme Acordo de Acionistas de 03/10/2014. 
39 Observe-se que a CEF atua nos mercados de seguros, previdência privada, capitalização e administração de 

consórcios por intermédio da CAIXA SEGUROS HOLDING S/A. 
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165. A estrutura das instituições financeiras envolvidas nos fatos em apuração 

foi sintetizada pela Receita Federal no seguinte diagrama: 

 

 

 

166. Na época dos fatos em apuração, a FPC PAR CORRETORA DE 

SEGUROS S/A figurava como sócia das seguintes empresas: 

 

CNPJ RAZÃO SOCIAL 

2691475000105 FENAETUR FENAE VIAGENS E TURISMO LTDA 

4608946000196 PROBO ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 

7653197000107 PAR CRESCER PARTICIPACOES LTDA 

436593000133 APCEF SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. 

9124011000158 PAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA E FINANCAS LTDA 

10592469000110 PAR ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 

11936221000192 FPC PAR SAUDE CORRETORA DE SEGUROS SA 

12706827000102 EVON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

13431225000144 INTEGRA CURSOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

 

167. Atualmente, a WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A 

detém participação nas seguintes empresas: WIZ CORPORATE SOLUÇÕES E 

CORRETAGEM DE SEGUROS S/A (WIZ CORPORATE), CNPJ 12.656.482/0001-11; 

FPC PAR SAÚDE CORRETORA DE SEGUROS S/A (WIZ SAÚDE), CNPJ 
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11.936.221/0001-92; WIZ BPO SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA (WIZ 

BPO), CNPJ 31.081.948/0001-42; FINANSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM 

DE SEGUROS LTDA (WIZ PARCEIROS), CNPJ 21.534.365/0001-76; MONEY EX 

PLATAFORM TECNOLOGIA S/A (GRID FINANCE), CNPJ 28.799.718/0001-09; GR1D 

INSURANCE INOVAÇÃO S/A (GRID INSURANCE), CNPJ 32.257.142/0001-25; 

INTERDIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA (INTER 

SEGUROS), CNPJ 00.136.889/0001-39; BARIGUI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(WIZ CONSEG), CNPJ 01.220.213/0001-91. 

 

 

10.2. ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO 
 

168. ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO fez parte do Conselho de 

Administração da FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A (WIZ SOLUÇÕES) de 

2002 a 2017. Ele foi Diretor Executivo em 07/10/2003 e tornou-se Diretor Presidente da 

companhia em 05/12/2013. Em 2015, o investigado ocupou os cargos de Diretor 

Presidente da FPC PAR CORRETORA e Diretor Superintendente do então GRUPO 

PAR. 

 

169. Conforme fato relevante a seguir colacionado, ele passou a ser 

Presidente do Conselho de Administração da FPC PAR CORRETORA em 04/08/2016, 

deixando a Presidência da companhia: 
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170. ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO participa da administração das 

seguintes empresas: 

 

CNPJ RAZÃO SOCIAL ENTRADA 

42278473000103 WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A 15/08/02 

07858966000103 FGP GESTAO PATRIMONIAL S/A 14/02/06 

11936221000192 FPC PAR SAUDE CORRETORA DE SEGUROS S/A 03/05/10 

11959691000171 LGN BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 07/05/10 

12706827000102 EVON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 20/10/10 

13431225000144 INTEGRA CURSOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/03/11 

15106058000191 PAR SAUDE CORPORATE CORRETORA DE SEGUROS S/A 27/02/12 

15692960000137 CRESCER SERVICOS DE ORIENTACAO A EMPREENDEDORES S/A 05/06/12 

16693074000190 PAR NEGOCIOS HOLDING S/A 09/08/12 

15810502000155 PAR HOLDING CORPORATIVA S/A 02/05/13 

 

171. Importante notar que, na CPI dos Fundos de Pensão, foram investigadas 

a aplicação incorreta de recursos e a manipulação na gestão dos Fundos de 

Previdência Complementar POSTALIS, FUNCEF, PETROS e PREVI, no período de 
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2003 a 201540. Dentre os envolvidos naqueles fatos, merecem destaque CARLOS 

AUGUSTO BORGES, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da FUNCEF, e 

JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES, Diretor de Benefícios da FUNCEF. O primeiro 

já foi Diretor da FPC PAR, enquanto o segundo chegou a ser Presidente da FPC PAR. 

Durante os trabalhos da Comissão, iniciada em 12/08/2015, chegou a ser formulado 

requerimento de afastamento de sigilo fiscal e bancário em relação a ALEXANDRE 

SIQUEIRA MONTEIRO41, mas houve retratação do requerimento e o investigado 

sequer chegou a ser mencionado no Relatório Final. 

 

172. Conforme informações disponíveis na mídia42, no âmbito de Inquérito que 

tramita perante o STF sob a presidência do Ministro Celso de Mello, em 21/10/2019 foi 

deflagrada pela Polícia Federal a Operação Grand Bazaar. Naquele Inquérito, que teve 

origem na colaboração premiada de LÚCIO FUNARO, é investigado o suposto 

pagamento de propina no montante de R$ 3,25 milhões ao relator da CPI dos Fundos 

de Pensão, deputado federal SÉRGIO SOUZA (MDB), para excluir determinadas 

pessoas na investigação conduzida pela CPI. Na representação da autoridade policial 

havia sido requerida a prisão preventiva de diversos investigados, dentre eles MILTON 

LYRA, apontado como possível operador do MDB. Também foi requerida a prisão 

temporária de diversos investigados, dentre eles ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO. 

Apesar do indeferimento dos requerimentos de prisão, a busca e apreensão nos 

endereços de MILTON LYRA e ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO foi deferida pelo 

Ministro Celso de Mello. No entanto, como os autos da PET 8261 permanecem sob 

sigilo, não há como realizar por hora o cotejo das provas ali produzidas com os 

elementos obtidos até o momento no presente Inquérito Policial. 

 

 
40 Conforme Relatório Final da CPI dos Fundos de Pensão, de 14/04/2016, disponível em 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-

legislatura/cpi-fundos-de-pensao/documentos/outros-documentos-1/relatorio-final-apresentado-em-12-04-16 
41https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=74B26D64750555E95EDD063A6404

5B4D.proposicoesWeb1?codteor=1389979&filename=Tramitacao-RCP+15/2015 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1700650 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1741175 
42 https://www.conjur.com.br/dl/celso-autoriza-busca-gabinete-camara.pdf 

https://www.istoedinheiro.com.br/celso-de-mello-nega-prisao-de-suposto-operador-do-mdb-e-de-assessor/ 
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173. Conforme mencionado anteriormente, ALEXANDRE SIQUEIRA 

MONTEIRO participou diretamente da operação relacionada à Nota Fiscal 252 emitida 

pelo escritório CLARO ADVOGADOS, e da operação relacionada aos pagamentos 

efetuados pela FPC PAR em favor do escritório CALAZANS DE FREITAS. 

 

174. No período em que foram realizadas as transferências para a MARTHI 

com base em contrato superfaturado de prestação de serviços (15/04/2015 a 

04/05/2016), ele era o Diretor Presidente da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). Nessa 

operação, os valores desviados da companhia foram distribuídos para empresas 

relacionadas a ele, seu irmão JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO (LGN 

BRASIL), sua esposa DEISE VERÔNICA DA CUNHA MORAES, CAMILO GODOY (EL 

CHALACO e LIOVA SERVIÇOS) e MARC THIERRY CLAUDE CLAUDON (EL 

CHALACO e BASTOS INTERMEDIAÇÕES). 

 

175. Nesse contexto, o valor de R$ 1.800.000,00, desviado da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) por meio do contrato com a MARTHI, foi utilizado como parte de 

pagamento de imóvel adquirido pela LGN BRASIL de JORGE DE AGUIAR DANTAS 

em 17/04/2015. 

 

176. E não é só, pois foram desviados outros R$ 1.217.000,00 da FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES) para a MARTHI, para a aquisição de mobiliário para o apartamento 

comprado pela LGN BRASIL. A decoração do imóvel foi providenciada por TEREZA 

CRISTINA GUERREIRO LIMA e JULIANO AUGUSTO SCHUSSLER, ambos sócios da 

NEXT ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, mas sem que os recursos 

transitassem pela conta desta empresa. 

 

10.3. JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO, CPF 810.130.947-00 
 

O irmão de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO é sócio de ALEXANDRE SIQUEIRA 

MONTEIRO na LGN BRASIL, que adquiriu imóvel de JORGE DE AGUIAR DANTAS 
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com recursos provenientes ao menos em parte do desvio praticado por ALEXANDRE 

SIQUEIRA MONTEIRO na FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

10.4. CAMILO GODOY 
 

177. Na época dos fatos, CAMILO GODOY era Diretor Comercial da CAIXA 

SEGURADORA S/A e membro do Conselho de Administração da CAIXA VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A. As duas companhias são subsidiárias integrais da CAIXA 

SEGUROS HOLDING S/A, constituída com o objetivo de controlar as empresas do 

GRUPO CAIXA SEGUROS, e da qual a CEF detém 48,21% da participação acionária. 

 

178. CAMILO GODOY é membro do Conselho de Administração da FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES) desde 2014, cabendo destacar que a sede desta empresa está 

localizada no mesmo edifício ocupado pela CAIXA SEGURADORA S/A, em 

Brasília/DF. 

 

179. O investigado é sócio de THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON no 

restaurante EL CHALACO, que recebeu R$ 150.000,00 da MARTHI em 22/07/2015, 

provenientes do contrato firmado com a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) na época em que 

ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO era o Diretor Presidente. 

 

180. Como já mencionado anteriormente, no período de 20/06/2006 a 

18/01/2015, CAMILO GODOY foi membro do Conselho de Administração da FGP 

GESTÃO PATRIMONIAL S/A, companhia da qual ALEXANDRE SIQUEIRA 

MONTEIRO foi Diretor de 14/02/2006 a 09/05/2017. 

 

181. Na qualidade de sócio-administrador da empresa de fachada LIOVA 

SERVIÇOS, CAMILO GODOY foi favorecido pelas transferências realizadas sem causa 

econômica pela MARTHI para a LIOVA SERVIÇOS, nos dias 14/09/2015 e 15/09/2015, 

no valor total de R$ 450.000,00, provenientes da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 
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10.5. THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON 
 

182. THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON era Diretor Presidente da CAIXA 

SEGURADORA S/A43, que transferiu para a HABSEG ADMINISTRAÇÃO E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, nos anos de 2014 a 2016, o valor total de R$ 

19.835.531,06, a título de pagamento por prestação de serviços. 

 

183. Ele também era Diretor Presidente da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A44 e Vice-Presidente do Conselho de Administração da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES). 

 

184. Atualmente é administrador da YOUSE SEGURADORA S/A45, que é uma 

empresa de plataforma de vendas de seguros online da CAIXA SEGURADORA S/A, 

controlada pela CAIXA SEGUROS PARTICIPAÇÕES SECURITÁRIAS LTDA46. 

 

185. Nos anos de 2014 e 2015, THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON foi 

acionista minoritário da CNP ASSURANCES BRASIL HOLDING LTDA, uma das 

controladoras da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

186. Ele era sócio de CAMILO GODOY no restaurante EL CHALACO, que 

recebeu o valor de R$ 150.000,00 da MARTHI em 22/07/2015, proveniente do desvio 

da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

187. THIERRY MARC é titular da empresa individual TMMC CONSULTORIA E 

PARTICIPAÇÕES EIRELI, sócia da LOUVERNE PARTICIPAÇÕES, que, por sua vez, 

tem como sócio LUIZ FERNANDO BASTOS DE MIRANDA, sócio-administrador da 

BASTOS INTERMEDIAÇÕES, favorecida por transferências realizadas pela MARTHI 

em 15/12/2015 e 13/04/2016, no valor total de R$ 170.000,00. Além disso, THIERRY 

 
43 CNPJ 34.020.354/0001-10 
44 CNPJ 03.730.204/0001-76 
45 CNPJ 24.856.160/0001-03 
46 CNPJ 13.821.208/0001-13 
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MARC é locador do imóvel ocupado pela LOUVERNE PARTICIPAÇÕES, recebendo os 

alugueres decorrentes do respectivo contrato. 

 

188. A Receita Federal apurou também que a outra sócia da LOUVERNE, 

MASSBROKER MARKETING, tem entre seus sócios JOÃO EDUARDO SIQUEIRA 

MONTEIRO, irmão de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO. Tais fatos, aliados à 

desproporção entre a quantidade de funcionários da BASTOS INTERMEDIAÇÕES e o 

total de créditos recebidos entre 2014 e 2016, indicam que a empresa pode ter sido 

utilizada como empresa de fachada na lavagem dos valores desviados da FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES). 

 

10.6. MARCOS SOUTO BRANDO 
 

189. Era o sócio-administrador da MARTHI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, empresa que recebeu da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), nos anos de 2015 e 2016, o valor total de R$ 9.449.017,27, apesar da 

evidente incapacidade operacional. A empresa do investigado foi utilizada para 

distribuir os valores oriundos da instituição financeiras entre diversas empresas 

relacionadas direta ou indiretamente aos investigados ALEXANDRE SIQUEIRA 

MONTEIRO, CAMILO GODOY e THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON, todos 

administradores da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) à época dos fatos. 

 

10.7. LUIZ FERNANDO BASTOS DE MIRANDA 
 

190. LUIZ FERNANDO BASTOS DE MIRANDA é sócio-administrador da 

BASTOS INTERMEDIAÇÕES, favorecida pelas transferências realizadas pela MARTHI 

em 15/12/2015 e 13/04/2016, no valor total de R$ 170.000,00. Além disso, mantém 

relacionamentos societários indiretos com THIERRY MARC e JOÃO EDUARDO 

SIQUEIRA MONTEIRO. 
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10.8. LUIZ ANTÔNIO DE REZENDE - LUCIANA PENHA DE PAULA 
 

191. LUIZ ANTÔNIO recebeu R$ 100.000,00 da MARTHI em 14/03/2016, sem 

qualquer causa econômica para tanto. Sua esposa, LUCIANA, possui relacionamento 

societário indireto, por meio da FINANSEG ADMINISTRAÇÃO, com a FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), origem dos valores recebidos por LUIZ ANTÔNIO. Além disso, LUCIANA 

já figurou como sócia da MASSBROKER MARKETING, empresa em que JOÃO 

EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO figura atualmente como sócio. Além disso, 

LUCIANA foi sócia administradora da JATAR CORRETORA, sócia majoritária da 

HABSEG ADMINISTRAÇÃO, que recebeu R$ 17.554.174,83 da WIZ SOLUÇÕES e R$ 

19.835.531,06 da CAIXA SEGURADORA S/A, no período compreendido entre 2014 e 

2016. 

 

10.9. ANDERSON LIMA DE MELLO 
 

192. Era o sócio administrador da AM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

em março de 2015, quando a empresa recebeu transferência da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) no valor de R$ 300.000,00, sem qualquer causa econômica. Além disso, 

ANDERSON é Diretor Administrativo da HABSEG desde 01/04/2014 e recebeu R$ 

523.617,22 desta empresa a título de rendimentos do trabalho assalariado no ano de 

2015. 

 

193. Na sua empresa AM CONSULTORIA, ANDERSON conta com os serviços 

do contador WANDERLEY GOMES DA SILVA, que também é contador de diversas 

empresas em que ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO figura ou já figurou como 

sócio, inclusive da FPC PAR SAÚDE, em que ANDERSON foi Diretor em 2018 e que é 

controlada pela WIZ SOLUÇÕES, onde ANDERSON é o Diretor Institucional e de 

Relações Comerciais. 
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10.10. MARCOS MELCHIOR DE BIASI 
 

194. MARCOS MELCHIOR DE BIASI figurou como sócio administrador da 

HABSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA de 21/05/2012 

até a liquidação em 11/01/2019, mas também foi sócio administrador da FINANSEG 

ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGURO LTDA no período de 08/12/2014 a 

21/07/2017. A FINANSEG tinha como sócios a JATAR CORRETORA e a WIZ 

SOLUÇÕES (majoritária), que pagou R$ 17.554.174,83 para a HABSEG entre 2014 e 

20176, cabendo destacar que a FINANSEG e HABSEG utilizavam com os serviços do 

mesmo contador, MARCOS ALBERTO DOS SANTOS. 

 

10.11. MARCO ANTÔNIO CARBONARI 
 

195. Além de ser parceiro do escritório CLARO ADVOGADOS em diversos 

outros projetos, também intermediou o projeto da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e foi 

favorecido na execução do por uma transferência de R$ 100.000,00, em 21/10/2014, 

proveniente da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

10.12. MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO - DANIEL PEIXOTO 
CARNEIRO 
 

196. MILTON LYRA tem experiência na elaboração de contratos fictícios de 

prestação de serviços com a finalidade de dar aparência de legalidade a operações 

financeiras espúrias e, em conjunto com DANIEL PEIXOTO, foi responsável pela 

intermediação entre os administradores da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e o escritório 

CLARO ADVOGADOS no projeto relacionado à Nota Fiscal 252. DANIEL PEIXOTO 

recebeu comissão por este projeto. 

 

197. MILTON LYRA foi também o responsável por encomendar a operação 

entre a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e o escritório do colaborador FLÁVIO CALAZANS 

DE FREITAS, sendo o destinatário final dos valores devolvidos em espécie. DANIEL 

PEIXOTO também participou da intermediação deste projeto, tendo recebido comissão. 
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10.13. RODRIGO SEVERINO BRITO - VICTOR SÉRGIO COLAVITTI 
 

198. RODRIGO BRITO e VICTOR COLAVITTI também possuem experiência 

na elaboração de contratos fictícios de prestação de serviços com a finalidade de dar 

aparência de legalidade a operações financeiras espúrias e, em conjunto, participaram 

da operação entre a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e o escritório CALAZANS DE 

FREITAS, indicando as empresas para as quais foram repassados os valores 

recebidos pelo escritório. 

 

 

11. DA HIPÓTESE CRIMINAL RETIFICADA 

 

199. A partir das provas colhidas no âmbito da Operação Descarte e seus 

desdobramentos (Chiaroscuro, Checkout, E o Vento Levou e Chorume), bem como a 

partir da colaboração premiada de LUIZ CARLOS e GABRIEL, dos esclarecimentos 

prestados em sede de Inquérito Policial, e das Informações Fiscais produzidas pela 

Receita Federal em atendimento à decisão de quebra de sigilo fiscal, foi possível 

chegar a uma hipótese investigativa retificada, segundo a qual as instituições 

financeiras FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e CAIXA SEGURADORA S/A foram vítimas 

de gestão fraudulenta e desvio de valores, por parte de seus administradores 

ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON e 

CAMILO GODOY, mediante diversas transferências, a título de pagamento por 

prestação de serviços que não chegaram a ser efetivamente prestados. 

 

200. Nesse contexto, foram desviados da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) valores 

que alcançam a cifra de R$ 28.300.069,21, assim distribuídos: a) R$ 1.700.000,00 para 

o escritório CLARO ADVOGADOS em 2014; b) R$ 1.220.049,70 para o escritório 

CALAZANS ADVOGADOS em 2013 e 2014; c) R$ 7.525.844,68 para a MARTHI 

SERVIÇOS em 2015 e 2016; d) R$ 300.000,00 para a AM CONSULTORES LTDA em 
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2015; e e) R$ 17.554.174,83 para a HABSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE 

SEGUROS LTDA, nos anos de 2014 a 2016. 

 

201. Na primeira operação, realizada pelo escritório CLARO ADVOGADOS, 

DANIEL PEIXOTO47 solicitou ao colaborador LUIZ CARLOS que fizesse chegar às 

mãos de MILTON LYRA, uma determinada quantia em espécie, oriunda da FPC PAR 

(WIZ SOLUÇÕES). Para tanto, o escritório CLARO ADVOGADOS emitiu a nota fiscal 

252, em 21/10/2014, no valor total de R$ 1.700.000,00. Somente em 13/11/2014 foi 

elaborado o contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica para legitimar a 

emissão da nota fiscal. A operação contou com a aprovação de ALEXANDRE 

SIQUEIRA MONTEIRO da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e não houve a prestação de 

qualquer serviço que justificasse a emissão da nota fiscal. 

 

202. Em 21/10/2014, a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) transferiu para o escritório 

o valor líquido da operação (R$ 1.595.000,00), que foi repassado para contas de 

empresas controladas por HÉLIO APARECIDO XAVIER DA MOTA, que, por sua vez, 

providenciou o dinheiro em espécie, retirado pessoalmente por MILTON LYRA em duas 

ou três visitas ao escritório do colaborador. Houve o pagamento de comissão sobre o 

valor da operação a DANIEL PEIXOTO e MILTON LYRA, possivelmente por meio de 

MARCO ANTÔNIO CARBONARI, que recebeu transferência direta da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), no valor de R$ 100.000,00, em 21/10/2014. 

 

203. Nos anos de 2013 e 2014, o escritório de FLÁVIO CALAZANS DE 

FREITAS executou operação semelhante com a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES), com o 

conhecimento de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, no valor total de R$ 

1.220.049,70, por meio de contrato fictício de prestação de serviços. A operação, 

dividida em três pagamentos, foi intermediada por MILTON LYRA, RODRIGO BRITO e 

 
47 DANIEL PEIXOTO teria sido apresentado ao colaborador LUIZ CARLOS em 2011 ou 2012 por MARCO 

CARBONARI e trouxe diversos clientes para o escritório interessados na redução de tributos, lavagem do produto 

da sonegação fiscal e na geração de dinheiro em espécie para diversas finalidades, dentre elas o pagamento de 

propina a agentes públicos. 
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VICTOR COLAVITTI, com a distribuição dos valores da última parcela entre as contas 

das empresas indicadas por RODRIGO BRITO. 

 

204. Nos anos de 2015 e 2016, a empresa MARTHI SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA recebeu da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) o valor total de R$ 7.525.844,68, a título de pagamento por serviços que 

em verdade não foram prestados. Conforme destacado pela Receita Federal, grande 

parte deste valor (R$ 3.897.933,53) foi repassada a pessoas físicas e jurídicas 

relacionados a ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, THIERRY MARC CLAUDE 

CLAUDON e CAMILO GODOY, todos administradores da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES). 

 

205. A gestão fraudulenta e o desvio de valores da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) ocorreram também por meio de contratos simulados de prestação de 

serviços com as empresas AM CONSULTORES LTDA e HABSEG ADMINISTRAÇÃO 

E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, sendo que a primeira recebeu R$ 300.000,00 

no ano de 2015, enquanto a segunda recebeu o valor de R$ 17.554.174,83, nos anos 

de 2014 e 2015. A empreitada criminosa, que teve ALEXANDRE SIQUEIRA 

MONTEIRO como beneficiário, contou com a participação de ANDERSON LIMA DE 

MELLO48, MARCOS MELCHIOR DE BIASI49 e LUCIANA PENHA DE PAULA50.  

 

206. Nos anos de 2014 a 2016, a CAIXA SEGURADORA S/A também foi 

vítima de gestão fraudulenta e desvio de valores que chegam a R$ 19.835.531,06, por 

meio de contrato superfaturado de prestação de serviços com a HABSEG 

ADMINISTRAÇÃO, em benefício do Diretor Presidente THIERRY MARC CLAUDE 

CLAUDON e do Diretor Comercial CAMILO GODOY. 

 

 
48 ANDERSON, além de sócio-administrador da AM CONSULTORES e Diretor Administrativo da HABSEG 

ADMINISTRAÇÃO, também é Diretor Institucional e de Relações Comerciais da própria instituição financeira 

tomadora dos serviços. 
49 Sócio-administrador da HABSEG de 21/05/2012 até 11/01/2019 e sócio-administrador da FINANSEG 

ADMINISTRAÇÃO de 08/12/2014 a 21/07/2017 
50 Sócia-administradora da JATAR CORRETORA 
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207. Diante do conjunto das operações analisadas, é possível afirmar que, 

enquanto as operações realizadas por meio dos escritórios CLARO ADVOGADOS e 

CALAZANS DE FREITAS tiveram por objetivo a devolução de dinheiro em espécie 

para MILTON LYRA, DANIEL PEIXOTO e VICTOR COLAVITTI, as demais operações 

aparentemente foram concebidas com o objetivo de desviar de valores das instituições 

financeiras em benefício, direto ou indireto, de seus administradores. 

 

208. Finalmente, a presença de pessoas relacionadas aos administradores 

ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, THIERRY MARC e CAMILO GODOY no quadro 

societário das diversas empresas envolvidas na prestação de serviços fictícios para a 

WIZ SOLUÇÕES e CAIXA SEGURADORA S/A também reforça a suspeita de que suas 

estruturas societárias foram utilizadas como mecanismo de ocultação do fluxo dos 

valores desviados da corretora e da seguradora. 

 

 

12. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

 

209. A presente investigação constitui desmembramento da Operação 

Descarte e teve início com o objetivo de apurar os delitos de gestão fraudulenta, desvio 

de recursos de instituição financeira e lavagem de dinheiro, todos praticados por 

administradores de empresas do então GRUPO PAR, notadamente a FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), em concurso com investigados relacionados ao escritório CLARO 

ADVOGADOS. 

 

210. Não há dúvidas quanto à competência desse juízo, na medida em que o 

escritório CLARO ADVOGADOS, utilizado para o desvio de valores da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES), tem sede em São Paulo e os fatos investigados são conexos aos 

apurados no âmbito da Operação Descarte e seus demais desdobramentos, sendo 

natural, portanto, a pretensão de identificar a totalidade dos atos de gestão fraudulenta 
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e desvio de valores ocorridos no âmbito do então GRUPO PAR, sem qualquer receio 

de alargamento indevido do escopo da investigação. 

 

211. Mesmo com após a chegada aos autos da Informação Fiscal – Wiz 

Soluções, a competência desse Juízo permanece inalterada, na medida em que ela 

não traz notícia de crimes autônomos em relação àqueles inicialmente investigados. 

 

212. Em relação ao delito de gestão fraudulenta é preciso ressaltar que, por se 

tratar de constitui crime habitual impróprio, em que uma única conduta já configura o 

tipo, mas a reiteração não configura pluralidade de crimes, os pagamentos fictícios às 

outras pessoas identificadas na Informação Fiscal não representam fatos novos, mas 

sim prova da materialidade e da coautoria em relação a crimes que já eram 

investigados. 

 

213. Da mesma forma, em relação ao desvio de valores de instituição 

financeira, praticado em continuidade delitiva e concurso formal com a gestão 

fraudulenta, também não há notícia de crime autônomo na Informação Fiscal, 

descoberto de modo fortuito, mas sim apresentação de novas provas da materialidade 

e da coautoria de crimes que já se encontravam sob investigação em procedimento de 

competência desse Juízo. 

 

214. Observe-se que, embora o contrato entre a FPC PAR e o escritório 

CLARO ADVOGADOS tenha sido firmado em Brasília/DF, local da sede da instituição 

financeira vítima, é preciso ter em conta que o escritório tem sua sede em São 

Paulo/SP e que já se encontra suficientemente demonstrado tratar-se de contrato 

simulado. Além disso, a emissão da nota fiscal fraudulenta pelo escritório CLARO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS ocorreu em São Paulo/SP, onde se consumou o crime 

de lavagem de ativos. Como se viu, o projeto concebido para justificar a saída de 

valores do caixa da corretora (gestão fraudulenta e desvio dos valores da instituição 

financeira) e para converter esses valores em espécie, por meio das empresas 
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parceiras do escritório CLARO ADVOGADOS (lavagem de ativos), foi comandado 

pelos operadores do escritório em São Paulo/SP. 

 

215. Além disso, o contrato fictício entre a FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e o 

escritório CALAZANS DE FREITAS foi firmado em São Paulo/SP. 

 

216. Em relação ao contrato superfaturado e o seu primeiro termo aditivo entre 

a FPC PAR e a MARTHI, que foram firmados em Brasília/DF, também não há dúvidas 

quanto à competência desse juízo, na medida em que a prestadora de serviços tem 

sua sede em São Paulo/SP, local em que foram recebidos os valores desviados da 

corretora WIZ SOLUÇÕES. 

 

217. Já em relação aos contratos superfaturados que foram celebrados pela 

FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e pela CAIXA SEGURADORA S/A com a HABSEG 

ADMINISTRAÇÃO, com sede em Brasília/DF, a competência desse douto juízo 

permanece inalterada por força da conexão material, nos termos do art. 76, I, CPP, in 

verbis: 

 

"A competência será determinada pela conexão: 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, 
por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o 
tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras”; 

 

218. Ora, como já se viu anteriormente, as condutas relacionadas aos 

contratos fraudulentos com a HABSEG devem ser imputadas a ALEXANDRE 

SIQUEIRA MONTEIRO, THIERRY MARCA CLAUDE CLAUDON e CAMILO GODOY, 

ou seja, os mesmos que concorreram para a gestão fraudulenta e desvio de valores 

por meio dos contratos fictícios com CLARO ADVOGADOS e CALAZANS DE FREITAS 

e por meio do contrato superfaturado com a MARTHI. 

 

219. Além disso, o crime mais grave de todos os que estão sendo investigados 

é o de lavagem de ativos, que ocorreu em São Paulo, por meio das empresas CLARO 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP – POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 
 

 71 

ADVOGADOS, CALAZANS DE FREITAS e MARTHI ADMINISTRAÇÃO, todos com 

sede em São Paulo, onde ocorreram os atos de ocultação de valores. 

 

220. Não se pode deixar de mencionar também que o maior número de 

infrações penais ocorreu em São Paulo/SP, local da sede das empresas que prestaram 

serviços fictícios e local em que se deu o efetivo recebimento dos valores desviados, 

restando demonstrada, portanto, a competência desse Juízo para o processamento do 

feito nos termos do art. 78, II, do CPP. 

 

221. A fixação da competência nesse d. juízo é medida que se impõe também 

pela necessidade de se evitar decisões conflitantes e o desperdício de recursos 

materiais e humanos em investigações idênticas, além de eventuais alegações de 

duplicidade de investigações sobre os mesmos fatos. 

 

 

13. DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO 

 

222. As provas colhidas no âmbito da Operação Descarte e seus 

desdobramentos (Chiaroscuro, Checkout, E o Vento Levou e Chorume), somadas aos 

depoimentos dos colaboradores LUIZ CARLOS e GABRIEL e à Informação Fiscal 

produzida pela Receita Federal em atendimento à decisão de quebra de sigilo fiscal, 

demonstraram que os administradores da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES) e CAIXA 

SEGURADORA S/A, mediante contratos de prestação de serviços com as empresas 

CLARO ADVOGADOS, CALAZANS DE FREITAS, MARTHI ADMINISTRAÇÃO e 

HABSEG ADMINISTRAÇÃO, praticaram os crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 

12.850/2013; no artigo 1º da Lei nº 8.137/90; nos artigos 4º, 5º, 6º e 11 da Lei n. 

7.492/86; e no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, sem prejuízo de outros ainda não 

completamente esclarecidos. 
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223. No entanto, é necessário aprofundar a investigação no sentido da 

obtenção de planilhas, documentos e mensagens que confirmem a existência de 

contabilidade paralela no âmbito das instituições financeiras vítimas, apontem a 

destinação dos valores desviados e, finalmente, delimitem a participação de cada 

envolvido. 

 

224. Ademais, é de fundamental importância a produção de prova da 

materialidade em relação à maior quantidade possível de atos de gestão fraudulenta 

praticados no âmbito das empresas do GRUPO PAR, mesmo em se tratando de crime 

instantâneo, pois a jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que a 

habitualidade delitiva ou reiteração criminosa não configuram crime continuado. 

 

225. Por outro lado, como uma parte das pessoas envolvidas nos projetos do 

escritório CLARO ADVOGADOS relacionados ao GRUPO PAR já foi alvo de pedido de 

busca e apreensão e compartilhamento de provas em fases anteriores51, não há 

necessidade de novo requerimento de busca e apreensão em relação a elas. Também 

é desnecessária a princípio a medida em relação a VICTOR COLAVITTI por se tratar 

de colaborador da justiça. 

 

226. Por todo o exposto, a POLÍCIA FEDERAL requer, com fundamento no 

artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, e no artigo 240, § 1º, alíneas “a”, “b”, 

“c”, “d”, “e”, “f” e “h” do Código de Processo Penal, a expedição de mandado de BUSCA 

E APREENSÃO nos endereços das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas:/ 

 

 

 

 
51 É o caso de DANILO DE OLIVEIRA MACEDO GRINET, HÉLIO APARECIDO XAVIER DA MOTA, 

MARCO ANTÔNIO CARBONARI, DANIEL PEIXOTO CARNEIRO e MILTON DE OLIVEIRA LYRA, dentre 

outros. 
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13.1 DAS PESSOAS FÍSICAS 
 

CPF NOME 

886.019.867-49 ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO 

735.066.481-87 CAMILO GODOY 

729.992.091-34 THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON 

272.043.788-30 RODRIGO SEVERINO BRITO 

000.318.317-37 MARCOS SOUTO BRANDO 

024.200.367-27 LUCIANA PENHA DE PAULA 

088.124.407-46 LUIZ FERNANDO BASTOS DE MIRANDA 

178.201.207-97 LUIZ ANTÔNIO DE REZENDE 

370.715.487-49 ANDERSON LIMA DE MELLO 

004.220.628-63 MARCOS MELCHIOR DE BIASI 

 

 

13.2 DAS PESSOAS JURÍDICAS 
 

CNPJ RAZAO SOCIAL INVESTIGADO/RELACIONADO 

42.278.473/0001-
03 

WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS 
S/A 

ALEXANDRE S. 
MONTEIRO/CAMILO GODOY 

14.045.781/001-45 CAIXA SEGURADORA S/A THIERRY MARC/CAMILO GODOY 

13.505.407/0001-
12 

MARTHI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 

MARCOS SOUTO BRANDO 

18120335000109 
TMMC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES 
EIRELI THIERRY MARC 

11.999.107/0001-
01 

BASTOS INTERMEDIAÇÕES E 
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS E 
COMERCIAIS LTDA JOÃO EDUARDO/THIERRY MARC 

21.744.188/0001-
52 A L DE MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL 

ANDERSON LIMA DE 
MELLO/ALEXANDRE S. 
MONTEIRO 

 

227. Tendo em vista a necessidade de confirmação prévia dos endereços das 

pessoas físicas e jurídicas e com o objetivo de conferir celeridade à medida, protesta 

pela apresentação dos endereços para cumprimento de mandados de busca e 

apreensão em momento ulterior. 

 

228. Como a questão da competência para o processo e julgamento dos 

crimes em apuração está relacionada aos fatos e não às pessoas ou empresas 

envolvidas, mostra-se desnecessária a obtenção de autorização do Juízo do local da 
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diligência para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, especialmente 

porque a solicitação de autorização no Juízo de cada localidade, o chamado “cumpra-

se”, colocaria em risco o sigilo da operação e a eficácia da medida, considerando a 

quantidade de endereços em que haverá o cumprimento de mandados de busca. 

 

229. É praticamente certo que serão apreendidos hard disks (HDs) de 

computadores e smartphones nas diligências. A análise de seu conteúdo é 

fundamental, na medida em que os investigados se comunicam atualmente por e-mail 

e por aplicativos de mensagens instantâneas, inclusive com o provável intercâmbio de 

documentos pertinentes à investigação. Contudo, diante do disposto no artigo 7º, III, da 

Lei nº 12.965/2014, mostra-se necessária a autorização judicial expressa para o 

acesso ao conteúdo de quaisquer dispositivos eletrônicos apreendidos, inclusive os 

arquivos neles armazenados. 

 

230. Outro ponto a ser ressaltado é a necessidade do acompanhamento de 

auditores-fiscais e outros servidores da Receita Federal no cumprimento dos 

mandados de busca. Como se viu ao longo desta representação, o trabalho de 

fiscalização da Receita Federal trouxe importantes elementos de prova, que 

corroboraram as afirmações dos colaboradores. A Receita Federal possui missão 

institucional de atuar na prevenção e repressão de atos de lavagem de ativos, 

notadamente na apuração de ilícitos tributários e aduaneiros. O apoio técnico de 

servidores da Receita Federal nos locais de busca certamente contribuirá na triagem 

do material, evitando a apreensão de material sem relevância para a investigação, o 

que geraria prejuízo não apenas aos órgãos envolvidos nesta investigação, mas 

também aos próprios investigados. 

 

231. Com o objetivo de facilitar o trabalho da serventia do juízo e do Ministério 

Público Federal, requer a POLÍCIA FEDERAL que desde logo seja autorizada a 
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devolução de documentos e de equipamentos de informática pela autoridade policial 

se, após serem examinados, for constatado que não interessam às investigações. 

 

232. Desta forma, requer a POLÍCIA FEDERAL que conste expressamente 

dos mandados52: a) dispensa de comunicação prévia da diligência a outros juízos; b) 

autorização expressa para acessar o conteúdo de quaisquer dispositivos eletrônicos 

que sejam apreendidos, inclusive autorização para que, durante a diligência, possam 

ser acessados os dados pelos policiais que cumprirem o mandado; c) autorização para 

arrombamento de portas e cofres eventualmente existentes nas residências e 

empresas, caso não haja colaboração dos investigados nesse sentido; d) autorização 

para que a diligência possa ser acompanhada por auditores e analistas da Receita 

Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil, conforme disponibilidade de cada um 

desses órgãos; e) autorização de devolução de material apreendido pelo signatário se 

a análise revelar que não interessam à investigação. 

 

 

14. DO SEQUESTRO DE BENS 

 

233. Como se sabe, nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de 

lavagem de ativos não basta apenas que os investigados sejam indiciados, 

processados, condenados e presos. É essencial que o patrimônio deles seja 

preservado de forma a garantir o ressarcimento dos danos causados e, para esse fim, 

é imprescindível a apreensão o sequestro de tantos bens quantos forem necessários 

para garantir o ressarcimento do prejuízo, seja em nome dos autores da prática 

criminosa, seja em nome de pessoas interpostas. 

 

 
52 Assim que confirmados, os endereços das pessoas físicas e jurídicas necessários para a expedição dos mandados 

serão apresentados em apartado. 
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234. Em relação às medidas assecuratórias, o Código de Processo Penal, no 

art. 132, c/c art. 125, permite a decretação do sequestro de bens móveis antes mesmo 

do início da ação penal, uma vez constatada a existência de indícios veementes da 

proveniência ilícita dos bens. Por sua vez, o artigo 91, II, do Código Penal, prevê como 

um dos efeitos da condenação a perda em favor da União do produto do crime ou de 

qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do 

fato criminoso. E o artigo 91, §1º, do Código Penal vai além, permitindo estender a 

decretação da perda para “bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do 

crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”. 

 

235. Já o artigo 4º da Lei nº 9.613/98, na redação dada pela Lei nº 

12.683/2012, prevê a possibilidade da autoridade policial representar por medidas 

assecuratórias de bens, direitos e valores dos investigados, nos seguintes termos: 

 

Art. 4º  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e 
quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar 
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou 
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou 
proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. 
§ 1º  Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens 
sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou 
quando houver dificuldade para sua manutenção. 
§ 2º  O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores 
quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, 
direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento 
de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. 
§ 3º  Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do 
acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz 
determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, 
sem prejuízo do disposto no § 1o. 
§ 4º  Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores 
para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista 
nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. 

 

236. Ora, os elementos coligidos até o momento permitem concluir que os 

ativos financeiros eventualmente existentes em nome dos investigados e das empresas 

por eles utilizadas correspondem de fato ao valor auferido com a lavagem de ativos 
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e/ou com os crimes antecedentes dos artigos 4º, 5º, 6º e 11 da Lei n. 7.492/86, pois 

todos participaram em alguma medida do iter criminis. 

 

237. Apenas para efeito de argumentação, ainda que esse juízo não se 

convença de que o os ativos financeiros eventualmente existentes em nome dos 

investigados correspondem ao valor auferido com a prática criminosa, a Lei nº 9.613/98 

é clara ao permitir a decretação de medidas assecuratórias sobre bens dos 

investigados com o objetivo de garantir a reparação do dano, em termos semelhantes 

ao previsto no artigo 91, §2º, do Código Penal, ora estimado em R$ 28.300.069,21, 

correspondente ao somatório dos valores desviados da FPC PAR (WIZ 

SOLUÇÕES) e da CAIXA SEGURADORA S/A. 

 

238. Por tais razões e tendo em vista tratar-se da medida mais adequada à 

garantia do ressarcimento dos danos causados e também para a cessação da prática 

criminosa, representa-se: a) pelo SEQUESTRO (BLOQUEIO), via SISBAJUD, dos 

ativos financeiros mantidos em contas bancárias ou qualquer espécie de investimento 

dos investigados, suas empresas ou interpostas pessoas, até o limite de R$ 

28.300.069,21; b) pela APREENSÃO e SEQUESTRO de veículos em nome das 

pessoas físicas e jurídicas acima mencionadas, inclusive com o respectivo BLOQUEIO 

via RENAJUD; c) pelo SEQUESTRO do imóvel descrito na matrícula 326891 do 9º 

Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, registrado em nome da LGN BRASIL 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 11.959.691/0001-71 d) pelo sequestro 

dos bens imóveis em nome das pessoas físicas e jurídicas listadas acima, procedendo-

se ao seu bloqueio, via sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de 

Bens)53. 

 

239. Requer, ainda, a aplicação da medida de bloqueio de valores via 

BACENJUD também em relação a MARCO ANTÔNIO CARBONARI, CPF 

 
53 Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (www.indisponibilidade.org.br) 

http://www.indisponibilidade.org.br/
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066.327.588-19favorecido por uma transferência de R$ 100.000,00, em 21/10/2014, 

proveniente da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES), LGN BRASIL CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 11.959.691/0001-71, proprietária do imóvel descrito na 

matrícula 326891 do 9º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, adquirido com 

valores desviados da FPC PAR (WIZ SOLUÇÕES). 

 

240. Registre-se que, em relação ao SEQUESTRO de bens móveis e imóveis, 

é indispensável que a implementação da medida ocorra na mesma data do 

cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, sob pena de frustração 

das medidas de busca e apreensão e prisão na hipótese dos investigados tomarem 

conhecimento prévio do sequestro. Desta forma, representa-se pelo cumprimento 

do sequestro em data a ser previamente ajustada entre a autoridade policial e a 

Secretaria do Juízo, mantendo-se o SIGILO ABSOLUTO dos autos, a fim de 

assegurar a utilidade prática das diligências ora pleiteadas, bem como para resguardar 

a intimidade e a vida privada dos envolvidos. 

 

 

15. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

 

241. Além da representarem fundadas razões para acreditar que nos 

endereços residenciais e comerciais de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, 

THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON e CAMILO GODOY poderão ser encontradas 

provas da materialidade e autoria delitivas, a justificar a medida de busca e apreensão, 

os argumentos expostos ao longo desta representação também demonstram o fundado 

receio de que estes investigados continuem utilizando das suas posições na 

administração da WIZ SOLUÇÕES, da CAIXA SEGURADORA e demais empresas do 

grupo WIZ, para a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de 

lavagem de ativos. 
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242. Por tais razões, representa-se pela suspensão do exercício das funções 

de ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON e 

CAMILO GODOY em qualquer instituição financeira, bem como em qualquer empresa 

do grupo WIZ, com fundamento o artigo 319, VI, do Código de Processo Penal. 

 

 

16. DO PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS 

 

243. O material que foi e que ainda será produzido no curso da investigação 

policial tem relação direta com a atribuição de outros órgãos públicos federais e 

estaduais, razão pela qual a autorização judicial se mostra indispensável para o 

compartilhamento de provas. 

 

244. Assim, requer a POLÍCIA FEDERAL seja autorizado o compartilhamento 

das provas já produzidas, e também das que serão obtidas a partir da fase ostensiva 

das investigações, com outros inquéritos policiais federais em andamento ou que 

venham a ser instaurados em relação às pessoas e empresas envolvidas, bem como 

com outros órgãos públicos, especialmente com o Banco Central do Brasil e a Receita 

Federal do Brasil. Caso autorizado o compartilhamento, as provas serão encaminhadas 

aos referidos órgãos públicos tão logo se encerre a fase sigilosa das investigações, o 

que ocorrerá com o cumprimento dos mandados objeto desta representação. 

 

245. Cabe observar que o presente pedido constitui medida de cautela 

destinada a evitar eventuais alegações de nulidade, na medida em que o 

compartilhamento das provas relacionadas à Operação Descarte com a Receita 

Federal já se encontra devidamente autorizado por esse juízo nos autos nº 0009644-

33.2017.403.6181. 
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17. DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

246. A POLÍCIA FEDERAL requer, ainda, seja autorizado o compartilhamento 

dos dados bancários e fiscais obtidos com a Receita Federal do Brasil e outros 

inquéritos policiais instaurados, em andamento ou que venham a ser instaurados em 

relação aos demais anexos da colaboração de GABRIEL e LUIZ CARLOS. 

 

247. Considerando que a presente medida poderá ensejar outras diligências e 

representação por novas medidas judiciais, cujo conhecimento pelos investigados 

poderá frustrá-las, requer a decretação de segredo de justiça absoluto dos autos 

até a deflagração de nova fase ostensiva da investigação sobre os fatos aqui narrados. 

 

248. Requer, por fim, a autuação em apartado da presente representação, com 

distribuição por dependência aos autos nº 5004205-82.2019.4.03.6181 (Inquérito 

Policial nº 2019.0006053-SR/PF/SP). 

 

249. Observe-se que os anexos da colaboração premiada de GABRIEL 

SILVEIRA D’AFONSECA CLARO e de LUIZ CARLOS D’AFONSECA CLARO 

pertinentes à investigação, incluindo introdução, anexos 1, 8, 18 e 19 da colaboração, 

gravações e depoimentos dos colaboradores, bem como o ofício do MPF que 

encaminhou os anexos da colaboração, já se encontram nos autos do Inquérito Policial 

nº 2019.0006050-SR/PF/SP. Por sua vez, o Relatório de Análise da 

UADIP/DELECOR/SR/PF/SP relacionado ao anexo 8 da colaboração premiada de 

GABRIEL SILVEIRA D’AFONSECA CLARO e de LUIZ CARLOS D’AFONSECA 

CLARO já se encontra nos autos PJe 5002228-21.2020.4036181. Assim, acompanham 

a presente representação as Informações Fiscais relacionadas à WIZ SOLUÇÕES e 

respectivos anexos, bem como as certidões do 10º Serviço Notarial do Rio de 

Janeiro/RJ e 9º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. 
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Nestes termos, pede deferimento. 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2020. 

 
 

FABRÍCIO DE SOUZA COSTA 
Delegado de Polícia Federal 


