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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª 
VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E 
LAVAGENS DE BENS E VALORES DA CAPITAL 
 
IP 002/2019 – 6ª Disccpat 
(IPe 2017804-54.2019.140215) 
Processo Digital: 1503020-08.2019.8.26.0050 
Natureza: Lavagem de Dinheiro (art 1º da lei 9613/98) 
Autores: Marcos Willians Herbas Camacho e outros  
 

 

REPRESENTAÇÃO   

POR BUSCA DOMICILIAR 

 

 

Meritíssimo Juiz de Direito: 
 

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio desta 

Autoridade Policial que ora subscreve, Delegado de Polícia do 

Departamento Estadual de Investigação Criminal – DEIC, 6ª Delegacia de 

Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, 

que no ato de suas atribuições conferidas pelo art. 144, Par. 4º, da 

Constituição da República, art. 140, Parágrafos 2º e 3º da Constituição 

Estadual e Paulista, vem, mui respeitosamente a presença de Vossa 

Excelência, REPRESENTAR PELA EXPEDIÇÃO DE ORDEM 

JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE BUSCA DOMICILIAR aos 

imóveis comerciais e residenciais relacionado aos investigados abaixo 

listados, pelas RAZÕES DE FATO E DE DIREITO a seguir expostas: 
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DA PRELIMINAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

Em que pese as restrições às demandas ao Poder 

Judiciário em função da Resolução do CNJ nº 313/2020, Provimento CSM 

nº 2.549/2020 e Comunicado CG Nº 262/2020, que estabeleceram o 

Sistema Remoto de Trabalho dentre outras medidas a serem adotadas 

neste período de pandemia em função da COVID 19, no caso da presente 

investigação, não obstante as limitações destas novas diretrizes, o presente 

pleito se dá em caráter excepcional a fim de garantir a efetividade das 

medidas aqui buscadas em razão da dinâmica dos crimes praticados pelos 

agentes criminosos que estão por trás da Organização Criminosa ora 

investigada, em desfavor da qual ora se representa, bem como de seus 

integrantes e demais operadores deste esquema criminoso, se fazendo 

medida imprescindível para avançarmos na investigação e coibir estas 

práticas espúrias.  
 

Nos tópicos a seguir restará demonstrado a urgência 

que o caso requer na apreciação do presente pleito, que visa a obtenção da 

prisão temporária dos investigados. 
 

Em sendo concedidas as medidas cautelares que ora se 

pleiteiam, certamente trarão maior subsídio para conclusão da cadeia de 

custódia e poderão auxiliar na busca e recuperação de ativos ocultados, 

provenientes deste esquema criminoso investigado que permanece 

agindo mesmo diante deste delicado período que vimos atravessando. 



Secretaria da Segurança Pública 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC 

Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio – DISCCPAT 

6ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

3 

 

DA ATRIBUIÇÃO DESTA UNIDADE ESPECIALIZADA E DO OBJETO 

DO PRESENTE INQUÉRITO POLICIAL 

Como é cediço, compete a esta Delegacia de Polícia 

Especializada a apuração e investigação da autoria e materialidade de 

crimes praticados no âmbito de FACÇÕES ou ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS, nos termos do que define o Artigo 1º, § 1º da Lei 

12.850/2013, especialmente o crime tipificado no Artigo 2º da Lei Federal 

12.850/2013, que elenca em seu núcleo as condutas antijurídicas de 

promover, constituir, financiar ou integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

mas também os principais crimes praticados por seus integrantes, tais 

como TRÁFICO DE DROGAS  E DE ARMAS, ROUBO A BANCOS, 

CONDOMÍNIOS, dentre outros atribuição, constituindo, também, 

atribuição desta unidade especializada, por via de consequência, a 

investigação do crime de LAVAGEM DE DINHEIRO que ocorrem no 

Estado de São Paulo, nos termos do que define o decreto estadual nº 57.555 

de 1º de dezembro de 2011. 
 

O presente caderno investigatório foi inaugurado 

através da Portaria datada de 18/01/2019 visando, pois, apuração da 

práticas destes mesmos crimes, especialmente a LAVAGEM DE 

DINHEIRO. 

Devidamente autuada em mesma data, inaugurando o 

Inquérito Policial respectivo, registrado sob o número 002/2019 junto ao 

Livro de Registro de Inquéritos Policiais do Cartório Central desta 

unidade policial especializada. 
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O Inquérito Policial foi então Protocolado junto ao 

Cartório do Dipo – Departamento de Inquérito de Inquéritos Policiais do 

Foro Central Criminal Barra Funda em data de 01/02/2019, sob o número 

2017804-54.2019.140215. 

 

O Processo Digital, devidamente autuado e registrado 

sob o número 1503020-08.2019.8.26.0050, inicialmente foi distribuído para 

o Dipo 4, Seção 4.1.2. 

 

Porém, devido à natureza e objeto de investigação do 

presente caderno investigatório, a qual versa sobre Lavagem de Dinheiro 

no âmbito de Organização Criminosa, fora então distribuído para 1ª Vara 

Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem 

de Bens e Valores do Foro Central Criminal Barra Funda. 

 

Nos tópicos a seguir trataremos de relembrar os 

principais fatos colhidos e os principais atos de Polícia Judiciária já 

realizados, a fim de deixarmos às claras o atual estágio das investigações 

constantes do presente procedimento de Polícia Judiciária. 
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DOS FATOS QUE DERAM ORIGEM A INSTAURAÇÃO DO 

PRESENTE PERSECUTÓRIO 

 

Inicialmente, chegou ao conhecimento desta 

Autoridade Policial signatária, Delegado de Polícia em exercício junto a 

esta 6ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Facções Criminosas e 

Lavagem de Dinheiro, informações oriundas da Assistência Policial do 

DENARC – Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, 

através de documento sigiloso datado de 03 de Janeiro de 2019, que traz 

em seu bojo LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO constituído por bens, 

direitos e/ou valores que pertencem de fato a MARCO WILLIANS 

HERBAS CAMACHO, vulgo “Marcola”, e usufruídos por sua esposa 

CYNTHIA GIGLIOLI HERBAS CAMACHO e demais parentes, 

provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, especialmente 

um CASA DE LUXO situada no condomínio Alphaville em Cotia/SP. 

 

Senão vejamos, segundo se depreende da análise de um 

levantamento inicial, a esposa de MARCOLA, juntamente com seus filhos 

e demais familiares estariam residindo em um CASA DE ALTO 

PADRÃO, edificada no lote 08, da quadra A, do CONDOMÍNIO 

o, 

no município de  Carapicuíba-SP. 

 

                                           , que trata -se de um condomínio de luxo,
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No ano de 2009, conforme se verifica especialmente do 

Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Objeto 

de Loteamento, acostado às fls. 206 a 214, o terreno onde está construído 

o imóvel em questão foi adquirido pelo empresário RONALDO 

KASTROPIL e sua esposa FERNANDA MURATA, ora investigados, pelo 

valor de R$ 288.617,27 (Duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e 

dezessete reais e vinte e sete centavos) da empresa CONSÓRCIO 

ALPHAVILLE SÃO CAMILO, nesta ocasião, tratando-se de um LOTE 

RESIDENCIAL de 544,62 m2, LOTE 08, QUADRA A, no referido 

condomínio, o qual estava ainda em fase de implantação, correspondendo 

referido lote a uma fração do terreno registrado sob o nºR04 da matrícula 

118.177 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri. 

 

No ano de 2015, os investigados RONALDO 

KASTROPIL e FERNANDA MURATA adquiriram 02 (duas) partes ideais 

de um outro imóvel, conforme descrito na matrícula 10.949 do 18º Cartório 

de Registro de Imóveis de São Paulo, uma pertencendo a MÁRIO BIAGIO 

MASULO e outra pertencente a CLÁUDIO ROSSIN GARBIN, pelo valor 

de R$ 9.000.000,00 (Nove milhões de reais), dando como parte de 

pagamento, dentre valores e outros imóveis, o acima referido LOTE 08, 

QUADRA A, com a edificação ainda não finalizada de uma CASA DE 

ALTO PADRÃO, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões reais), valores 

estes firmados em contrato. 
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No ano de 2017, em 01 de fevereiro, curiosamente, os 

empresários RONALDO KASTROPIL, RICARDO KASTROPIL e 

CLÁUDIO KASTROPIL, aparecem figurando como LOCADORES em um 

contrato de LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, tendo como objeto 

o mesmo imóvel residencial dado em pagamento no ano de 2015 a MÁRIO 

BIAGIO MASULO e CLÁUDIO ROSSIN GARBIN, tendo como 

LOCATÁRIOS a pessoa de MARIVALDO DA SILVA SOBRINHO, sogro 

de MARCOLA (pai de CYNTHIA GIGLIOLI HERBAS CAMACHO). 

 

Neste suposto contrato de locação ainda figuram como 

ANUENTES os mesmos empresários CLÁUDIO ROSSI GARBIN e 

MÁRIO BIAGIO MASULLO que, em tese, “adquiriram” este mesmo 

imóvel em 2015 e, como TERCEIROS ANUENTES, o empresário FLÁVIO 

DA SILVA CASADO e FERNANDA MURATA. 

 

No ano de 2018, no dia 12 de junho, para nossa 

surpresa, consta que o investigado RONALDO KASTROPIL e sua esposa 

FERNANDA MURATA transmitiram a propriedade deste mesmo imóvel, 

em caráter definitivo, ao pai da esposa de Marcola, o Sr. MARIVALDO 

DA SILVA SOBRINHO e sua esposa MARIA DO CARMO GIGLIOLI DA 

SILVA, por Escritura Pública, conforme consta do R.08 da matrícula 

118.751, constante dos assentamentos do Oficial de Registro de Imóveis da 

Comarca de Carapicuíba/SP, pelo valor de R$ 1.100.000,00 (Hum Milhão 

e Cem Mil Reais), fls. 231 a 233. 
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As fls. 230 consta despacho interlocutório 

determinando a juntada da Matrícula do Imóvel residencial acima 

mencionado, onde reside a investigada CYNTHIA GIGLIOLLI HERBAS 

CAMACHO, juntamente com demais familiares, inclusive seu genitor 

MARIVALDO e sua genitora MARIA DO CARMO, em nome de quem foi 

finalmente registrado a propriedade do imóvel em questão. 
 

Trata-se da Certidão de Registro de Imóvel expedida 

pelo Oficial de  Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba, 

Matrícula 18.751, onde consta anotado em R-08, em 12 de Junho de 2018 

que, por escritura datada de 02/08/2017, lavrada no mesmo ofício e 

passada no livro nº 1.611, fls. 137/140, que RONALDO KASTROPIL e sua 

mulher FERNANDA MURATA transmitiram por venda o imóvel 

matriculado a MARIVALDO DA SILVA SOBRINHO e sua mulher 

MARIA DO CARMO GIGLIOLLI DA SILVA, referido imóvel ora objeto 

de investigação, constituído de uma casa situada no Lote 08 da Quadra A 

O, 

na cidade e comarca de Carapicuíba-SP. 
 

Deste negócio jurídico aparentemente perfeito e lícito, 

no curso das investigações levadas a efeito no bojo do presente caderno 

persecutório, restou evidências que está eivado de vício e de ilegalidade, 

por se prestar a ocultar a verdadeira propriedade do referido bem imóvel 

em questão. 

 

da Rua Três B, do loteamento denominado
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Em primeiro lugar, este imóvel trata-se de uma 

residência de alto padrão construída em um condomínio de luxo e que 

está avaliada em aproximadamente R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de 

reais), bem mais que R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais) que foi 

o valor declarado na escritura e no registro de imóveis.  

 

Quanto a este fato, consta de tais assentamentos que a 

íntegra deste valor teria sido repassada aos vendedores pelos 

compradores EM ESPÉCIE, sem que se utilizassem do sistema bancário, o 

que por si só já constitui em um forte indício de ilegalidade pois não deixa 

claro qual a origem do dinheiro. 

 

Outrossim, em 2014 este mesmo imóvel foi vendido 

pelo casal RONALDO KASTROPIL e FERNANDA MURATA para 

CLÁUDIO ROSSI GARBIN e MÁRIO BIAGIO MASULLO, pelo valor de 

R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) e uma segunda vez em 2017 para 

MARIVALDO e MARIA DO CARMO. Como pode o mesmo imóvel ter 

sido vendido DE NOVO e pelos mesmos vendedores para outras pessoas, 

pelo valor de R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), bem abaixo 

do que o imóvel fora vendido anteriormente e mais baixo ainda do que 

realmente vale. 
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Tais fatos constituem indícios irrefutáveis de que existe 

um envolvimento criminoso entre todos, um liame subjetivo e conexão 

teleológica onde estes investigados, dentre outros, vem interagindo com 

união de desígnios de concorrerem para a prática do crime definido no 

Art. 1º da Lei 9.613, a qual descreve as condutas de LAVAGEM E 

OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES, tendo, obviamente 

como crime antecedente os crimes de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e 

TRÁFICO DE DROGA, todos perpetrados e imputados a MARCOS 

WILLIANS HERBAS CAMACHO, dentre outros, e que são as atividades 

responsáveis por proporcionar acúmulo de capital em nível capaz de 

comportar as transações exemplificadas neste caderno investigatório. 

 

Aliás, com base nas informações colhidas durante as 

investigações até então, pudemos notar que o casal RONALDO 

KASTROPIL e FERNANDA MURATA possuem diversos imóveis 

registrado em seus nomes, ora em conjunto ora individualmente, além de 

veículos, empresas, dentre outros bens e, ainda que possuam algum lastro 

patrimonial de família, a evolução patrimonial dos mesmos é 

surpreendente e a movimentação atual mais ainda. 

 

Outrossim, preliminarmente também nos debruçamos 

nos demais investigados, não somente os familiares dos investigados 

MARCOS WILLIANS HERBAS CAMACHO e CYNTHIA GIGLIOLLI 

HERBAS CAMACHO, tais como os genitores desta última, o Sr. 
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MARIVALDO e a Sra. MARIA DO CARMO, em nome de quem 

encontramos referido imóvel, além de uma chácara, um apartamento, 

dentre outros bens, mas também nos atentamos para pessoas ligadas ao 

casal RONALDO KASTROPIL e FERNANDA MURATA, principalmente 

os irmãos CLÁUDIO ROSSI GARBIN, MÁRIO BIAGIO MASULLO e 

FLÁVIO DA SILVA CASADO. 

 

Inclusive, estes últimos investigados nos reforçaram a 

convicção sobre a existência de um esquema de lavagem de dinheiro 

através da compra e venda de imóveis e também por intermédio de uma 

rede de postos de gasolina, constituída por pelo menos 06 (seis) 

estabelecimentos comerciais desta natureza. 

 

Estes fatos encontram alicerce e fundamento na detida 

análise dos documentos e relatórios de inteligência que corroboram todo 

o enredo criminoso que se tentou descortinar. 

 

Nos termos do referido informe, há fortes indícios de 

que este patrimônio, inicialmente relacionado, dentre outros bens, direitos 

e valores eventualmente existentes, estão sendo ocultados ou 

dissimulados sua origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade, através de interpostas pessoas vinculadas ao casal através de 

grau de parentesco ou amizade e, assim, podemos concluir que estamos 

diante de um complexo esquema criminoso composto por mais de um 
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núcleo de agentes, atuando em união de desígnios. Desta feita, a seguir, 

tratamos de elencar inicialmente 03 (três) núcleos de investigados dos 

quais se pretende identificar as respectivas condutas: 

 

Primeiro Núcleo composto por MARCOS WILLIANS 

HERBAS CAMACHO, vulgo “Marcola”, líder da Organização Criminosa 

autodenominada PCC – Primeiro Comando da Capital, a quem seria 

atribuída a verdadeira propriedade do patrimônio levantado, obtido em 

decorrência da prática de infrações penais antecedentes, especialmente o 

Tráfico de Drogas, e sua esposa CYNTHIA GIGLIOLI HERBAS 

CAMACHO que, segundo se tem conhecimento, vem usufruído deste 

patrimônio na companhia dos demais familiares, inclusive contribuindo 

para ocultação da verdadeira origem dos recursos utilizados. 

 

Segundo Núcleo de investigados constituído por 

MARIVALDO DA SILVA SOBRINHO e MARIA DO CARMO GIGLIOLI 

DA SILVA, pais de CYNTHIA e, portanto, sogros de “Marcola”, em nome 

de quem foram encontrados bens, direitos e/ou valores incompatíveis 

com o histórico financeiro e de evolução patrimonial dos mesmos, 

especialmente a residência do casal e de seus filhos, da qual estamos 

tratando  especialmente nesta PRIMEIRA FASE. Obviamente que além 

dos pais de Cynthia, neste núcleo ainda incluímos os empresários 

RONALDO KASTROPIL e sua esposa FERNANDA MURATA que, de 

maneira dissimulada, venderam a casa para a família, utilizando-se de 
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complexa estratégia para dissimulação da origem dos valores utilizados 

para aquisição do referido imóvel, bem como para a ocultação da 

verdadeira propriedade do imóvel, através de interpostas pessoas, tais 

como os empresários MÁRIO BIÁGIO MASULLO, CLÁUDIO ROSSI 

GARBIN e FLÁVIO DA SILVA CASADO, dentre outros. 

 

Terceiro Núcleo de agentes criminosos constituído por 

CAMILLA GIGLIOLI DA SILVA e CHRISTIANO GIGLIOLI DA SILVA, 

irmãos de Cyntia, e FRANCISCA ALVES DA SILVA, esposa de 

ALEJANDRO JUVENAL HERBAS CAMACHO JUNIOR, irmão de 

“Marcola”, sendo todos, portanto, pessoas de estreito vínculo familiar 

com “Marcola” e, também, em nome dos quais, foram encontrados bens, 

direitos e/ou valores incompatíveis com o histórico financeiro e de 

evolução patrimonial dos mesmos, indicando sem sombra de dúvidas, 

que integram este complexo esquema criminoso de LAVAGEM DE 

DINHEIRO.  

 

DAS PRIMEIRAS MEDIDAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
 

Uma vez inaugurado o presente, como primeiras 

medidas de Polícia Judiciária, foi juntado o acima referido RELATÓRIO 

DE INVESTIGAÇÃO, fls. 05 a 13, elaborado em data de 03/01/2019, pela 

Assistência Policial do DENARC – Departamento de Prevenção e 

Repressão ao Narcotráfico, elaborado, em razão de levantamento 

preliminar do patrimônio de MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO, 
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vulgo "Marcola", constituído por bens, direitos e valores do casal, bem 

como aponta para o envolvimento e/ou usufruto de sua esposa 

CYNTHIA GIGLIOLI HERBAS CAMACHO, especialmente quanto a 

citada casa de luxo, bem como demais parentes e demais pessoas neste 

complexo esquema criminoso, tal como empresários, contadores, 

advogados, dentre outros. 
 

Referido Relatório de Investigação veio instruído com 

documentos anexos de fls. 14 a 123, que traz em seu conteúdo a 

identificação destas pessoas e uma relação inicial de bens constantes no 

nome de cada uma delas. 
 

Ainda na exordial de fls. 02 a 04, foi determinado a 

expedição de ORDEM DE SERVIÇO ao Setor de Investigações desta 

especializada para cabal elucidação dos fatos acima narrados, para que 

procedessem a realização de Diligências de campo para a verificação de 

locais relativos aos investigados e identificação do patrimônio 

inicialmente relacionado, bem como diligências junto a demais 

assentamentos públicos ou privados para identificação de demais bens. 
 

Em resposta a referida demanda, o Setor de 

Investigação desta especializada, através da equipe Apolo 17 composta 

pelos Policiais Civis CARLOS HUERTA e ÉBER REIS, às fls. 127 juntou 

Relatório de Investigação Complementar, contendo em anexo 

documentos de fls. 128 a 214 que, o qual traz de forma sistematizada 



Secretaria da Segurança Pública 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC 

Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio – DISCCPAT 

6ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

15 

 

informações inicialmente obtidas para realização de pesquisa preliminar 

junto ao COAF a fim de se obter Relatório de Inteligência Financeira e 

Análise de vínculo, dentre outras informações que já apontam, de plano, 

para a prática do crime de LAVAGEM DE DINHEIRO, na modalidade 

OCULTAÇÃO DE BENS, bem como  

 

DAS PESQUISAS JUNTO A BASE DE DADOS DO COAF 

 

Em data de 23/01/2019, esta Autoridade Policial 

efetuou acionamento do COAF, através de sua Unidade de Inteligência 

Financeira, gerando o protocolo SEI/COAF 50.768, encaminhando cópia 

dos principais autos do presente, principalmente o acima referido 

Relatório de Investigação e documentos em anexo, no aguardo do 

encaminhamento do RIF - Relatório de Investigação Financeira e, 

respectivos anexos, tais como as fichas cadastrais das pessoas/empresas 

ora consultadas/investigadas. 
 

Em data 05/02/2019 aportou nesta especializada a 

resposta do COAF, sendo determinada a juntada do mesma, consistente 

no RIF - Relatório de Investigação Financeira n°39223.131.3528.5399, 

acerca dos investigados, sobre os quais verificou-se haver registro de 

atividades econômicas e financeiras atípicas restando, a partir de então, 

no aguardo do envio das fichas cadastrais das pessoas físicas/jurídicas 

então consultadas/investigadas e demais informações pertinentes. (Pag. 

627 a 636) 
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DO ACIONAMENTO DO LAB-LD/DIPOL/PCSP E DO PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DOS 

INVESTIGADOS 

 

Com base em tais análises preliminares, especialmente 

com base também no Relatório de Inteligência Financeira supra, 

devidamente complementado e finalizado pelo COAF, conforme acima 

mencionado, em data de 20/03/2019 foi feito acionamento do LAB-LD 

(Laboratório de Lavagem de Dinheiro que integra a chamada REDE LAB 

do Ministério da Justiça) através de sua unidade junto ao DIPOL - 

Departamento de Inteligência Policial da Polícia Civil de São Paulo, a fim 

de nos assessorar tecnicamente para análise destas informações 

preliminares, indicação técnica de quesitos para instruir pedido de 

afastamento de sigilo fiscal e bancário encaminhado a este Í. Juízo, visando 

a obtenção das informações bancárias e tributárias respectivas, relativa aos 

investigados, objetivando a demonstração da prática deste complexo 

esquema criminoso. 
 

Assim, após obtenção do referido assessoramento, em 

data de 24/04/2019, esta Autoridade Policial tratou de REPRESENTAR 

PELO AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO DE TODOS OS 

INVESTIGADOS, com fulcro no artigo 198 e demais dispositivos da Lei nº 

5.172/66 –Código Tributário Nacional, no artigo 5º e demais disposições 

relacionadas da Constituição Federal e, no artigo 17-C da Lei nº 9.613/98, 

alterada pela Lei nº 12.683/12. (fls. 673 a 684) 
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Em r. decisão datada de  23/05/2019, fora concedido o 

afastamento do sigilo fiscal e bancário dos investigados, sendo oficiado 

diversas instituições bancárias e fiscal a fim de colher informações das 

movimentações financeiras dos mesmos, sendo os dados encaminhados 

ao Laboratório de Lavagem de Dinheiro, LAB-LD, através da plataforma 

SIMBA – Sistema de Movimentação Bancária, em relação as informações 

de movimentação financeira e bancária dos mesmos e em relação a 

informações de movimentação tributária as informações foram enviadas 

pela Receita Federal ao LAB-LD através de planilhas. 
 

Tais informações foram obtidas e processadas pelo 

LAB-LD ao longo de um período de quase 01 (um) ano, constituindo-se 

em uma massa de dados de grandes proporções e ao final deste período, 

exaustivo e minucioso trabalho de análise sistemática desta massa de 

dados, finalmente em data de 19/FEVEREIRO/2020 foram encerrados os 

trabalhos através da elaboração de um RELATÓRIO TÉCNICO DE 

ANÁLISE FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA lavrado pelo Dr. BRUNO 

VENTUROSO, DD. Delegado de Polícia diretor do LAB-LD do DIPOL. 

(Fls.  
 

Em data de 22/02/2020, após representação deste 

signatário em razão da natureza e da proporção da presente investigação 

vem tomando e também do grau de periculosidade dos investigados, foi 

decretado SIGILO ABSOLUTO no presente Inquérito Policial. 
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DO QUANTO APURADO EM RELAÇÃO A INVESTIGADA 

CYNTHIA GIGLIOLI HERBAS CAMACHO 

Apenas a título de ilustração, a investigada CYNTHIA 

GIGLIOLI HERBAS CAMACHO, esposa de “Marcola” já foi condenada 

em 16/01/2008 a oito anos de prisão pela 11ª câmara criminal do TJSP, 

(pág 22, 1 vol) quando apurou-se que recebia uma mesada de R$ 15.000,00 

(Quinze Mil Reais). Naquela ocasião, a mesma também foi presa em posse 

de grande quantidade de dinheiro e várias armas, granadas etc. 

Segundo pudemos constatar, nos presentes dias, esta 

investigada vem adotando postura diferente, ingressou no mundo 

empresarial, buscando justificar a origem de seus rendimentose/ou 

recursos que administra através de uma empresa constituída em 

03/11/2015 no ramo de estética, de nome fantasia  “DIVAS HAIR” (pág 

23) 
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Trata-se de um estabelecimento comercial notadamente 

acanhado, que parece não comportar os altos ganhos declarados. Não 

obstante, Cynthia Giglioli, ainda conta também com ajuda de seus 

parentes mais próximos para disseminar os dividendos com tais pessoas 

de seu núcleo familiar mais próximo, procurando de idêntico modo, 

dissimular os recursos como se fossem atividades de seus pais e irmãos. 
 

Nota-se que bens e valores são pulverizados em suas contas 

e de seus familiares de modo a não acionar de modo automático os órgãos 

de controle, os relatórios de inteligência dissecaram o tema e descobriram 

as diversas operações inconsistentes, depósitos sucessivos e de valores 

menores pulverizados ao longo do tempo sem origem ou justificativa, 

outrossim,  mormente quando da transferência de imóveis, onde os 

valores são absolutamente inconsistentes, desde à origem dos recursos até 

a verossimilhança das operações, algumas contam com a participação dos 

vendedores camuflando valores reais, invariavelmente subfaturando-os, 

decerto com escopo de gerar menor fato gerador de impostos, o que 

verificou-se tratar de “regra” nas operações da família dos suspeitos, em 

outras, verificou-se operações de grande valor, em espécie, haja vista, 

ausência de registros de transferências de valores, reforçando ainda mais 

as suspeitas da ilicitude das operações, uma vez que não há como 

identificar a origem dos recursos, certamente, resultantes das atividades 

criminosas em franco desenvolvimento pela organização, como 

pagamentos por sua maestria na orquestra do crime. 
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DA ESTRATÉGIA PARA OCULTAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA 

FAMÍLIA, DE OUTROS BENS E VALORES 

 

Voltando a questão do imóvel, como primeiro bem 

identificado em meio a este complexo esquema criminoso, como destaque 

neste cenário, a operação de compra deste imóvel onde, aliás, está 

estabelecido o domicílio de Cynthia Giglioli, esposa de Marcola, a saber, 

uma residência de luxo conforme anteriormente já mencionado, começou 

com uma operação simulada de LOCAÇÃO RESIDENCIAL. 

 

De um lado, como locadores, RONALDO KASTROPIL 

e sua esposa FERNANDA MURATA e de outro lado MARIVALDO DA 

SILVA SOBRINHO e sua esposa MARIA DO CARMO GIGLIOLI, na 

qualidade de locatários, cujo negócio se deu em 12 de junho de 2014, 

quando Ronaldo Kastropil e sua espora Fernanda Murata transferiram a 

posse do referido imóvel à Marivaldo, pai de Cyntia Gilioli, efetiva 

moradora da casa, mediante a simulação de um Contrato de Aluguel de 

Imóvel Residencial, com as partes acima já mencionadas. 
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Esta operação se demonstra fraudulenta, eis que 

acreditamos que já se tratava da alienação e por motivos ainda não 

esclarecidos, certamente ligados a transferência de valores de origem 

ilícita e subfaturamento do real valor do imóvel, estas operações se deram 

de forma dissimulada, evitando chamar a atenção das autoridades e ainda 

previam que os ANUENTES ficariam responsáveis pelos pagamentos de 

aluguéis, despesas condominiais, água e luz da família. 

 

O imóvel apesar de estar agora em domínio de 

Marivaldo, trata se na verdade de domicílio de Cynthia Giglioli e sua 

família, que já estavam na posse por conta de um suposto contrato de 

locação, o que revela outra anomalia, e que não demonstra os reais 

interesses, latentes na operação.    

   

Portanto, reforçando a tese de fraudes diversas nas 

operações o contrato de locação fora assinado por proprietários que já 

haviam disposto por compromisso de venda o imóvel em comento (havia 

contrato de compromisso de compra e venda em 11/06/2015), e que as 

obrigações de pagar os valores a título de aluguel convencionados em 

R$5000.00 (cinco mil reais) e ainda água e luz, são os anuentes deste 

contrato de locação (e que por instrumento de promessa de compra e 

venda são na verdade os beneficiários do contrato de compromisso, afinal 

haviam recebido como parte de pagamento pela entrega de outro imóvel.  
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Suspeitamos que as operações fraudulentas tiveram 

valor ao menos 4x maior, e efetivadas em espécie, ao analisarmos a 

sistemática de depósitos que foram identificados fora dos padrões levados 

a efeito nos diversos negócios transacionados entre a família Kastropil e a 

Famila Herbas Camacho, a casa em Alphaville aparece como elo piramidal 

de conexão entre elas. 

Assim se observarmos que o imóvel uma vez 

transacionado no passado por R$ 3.000.000,00 (três milhões), fora vendido 

por 1/3 do valor ou seja cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sem 

considerar eventual valorização, que poderíamos concluir que ao menos 

poderia chegar a 20%, o que elevaria o valor ao patamar de cerca de 

R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e, se assim fosse, em 

tese, a diferença entre o VALOR REAL e o VALOR FICTÍCIO do imóvel 

estaria próximo à R$ 2.600.00,00 (dois milhões e seiscentos mil), valor este 

que, obviamente foi omitido, tendo, portanto sua origem dissimulada. 

Assim, concluímos que esta diferença foi repassada em 

depósitos nas diversas empresas do grupo pertencente à Família Kastropil 

e seus parceiros, e ao analisar o Relatório Técnico do LAB LD, percebemos 

que a conclusão técnica a que se chegou é que esta diferença, dentre outros 

montantes, foram depositados nos diversos postos de combustível ligados 

aqueles empresários, fazendo com que as operações passem 

despercebidas uma vez que a movimentação financeira desses 

estabelecimentos é alta, e sem motivo consistente não seriam 

questionadas. 
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Para a Família Camacho, operação com dupla função, 

em primeiro momento acham meio de pulverizar seus recursos, em 

momento posterior, vão ilustrar o ótimo negócio que realizaram, 

adquiriram um imóvel que pode chegar até 5 milhões de reais nos dias de 

hoje, por apenas 1/5 do valor que declararam ter pago naquela ocasião da 

compra, o que concluímos facilmente que houve a ocultação não somente 

da verdadeira propriedade do bem, mas desta diferença de até 4 milhões 

de reais, a qual reapareceria mais tarde, como valorização do 

investimento, aparentemente legal. 

 

Quanto à família KASTROPIL, a conjectura é 

reafirmada quando observamos que há vários depósitos de fontes 

diversas nas contas do casal Kastropil, pessoa física e jurídica, parte dos 

recursos depositados em espécie partem, em geral, das mesmas agências 

bancárias de forma sequencial e em período relativamente curto.  

Observamos ainda que alguns depósitos são efetuados 

em agências de fronteira, para o casal, devido à natureza dos negócios 

escusos nos quais se fundamenta a origem do dinheiro direcionado para 

Cynthia, afinal as fronteiras são reduto de locais onde o fluxo de capitais 

envolvendo atividades de mercancia de drogas no atacado é bem comum, 

setor onde o PCC empenha seus maiores esforços comerciais, e como 

expoente e líder dessa Orcrim, para Marcola receber recursos dessa área 

do país deve ser recorrente. 
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Quanto aos demais, MÁRIO, CLÁUDIO e FLÁVIO, os 

mesmos concorreram para esta prática criminosa, na medida que 

aceitaram tias condições, tendo vendido o imóvel pelo valor de mercado, 

mas aceitando concorrer para tais práticas, tanto em relação ao 

subfaturamento do real valor do imóvel, quanto em relação ao meio de 

pagamento, recebendo os valores “por fora” de maneira dissimulada, 

restando evidente que concorreram para LAVAGEM DO REFERIDO BEM 

IMÓVEL, na modalidade ocultação da verdadeira propriedade e também 

subfaturamento do valor para dissimulação do patrimônio e até mesmo 

em relação a sonegação fiscal.  

    

Nota-se, ademais, que o sistema de depósitos 

sequenciais e dispersos é o mesmo modus operandi utilizado para a linha 

de suprimentos de gastos familiares de Cynthia Giglioli - resumo Coaf (fls 

573), e todos àqueles que recebem recursos de origem duvidosa em suas 

contas, nota se o mesmo modo de agir em toda ordem familiar, todos 

recebem recursos de acordo com suas necessidades, recursos advindos de 

agências espalhadas, através de depósitos dispersos, sequenciais em 

espécie. 

 

Um observação interessante, postos de combustíveis da 

Família Kastropil e seus parceiros receberam recursos através de 

depósitos feitos em espécie oriundos de agências bancárias 

principalmente as situadas na Vila Monumento agencia 74 e largo do 
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Cambuci agência 174, coincidentemente advindos de operações realizadas 

no mesmo local para uma das integrantes da FAMÍLIA CAMACHO, a 

esposa de ALEJANDRO, que trata-se de FRANCISCA ALVES DA SILVA, 

cunhada de Marcola, fato tal que será tratado em uma segunda fase da 

presente investigação. 
 

Pode se verificar que os depósitos sequenciais são 

dispersos de modo que seja difícil identificar os indivíduos que portam os 

valores, sendo dispersados em diversas agências. 
 

Apontando singelos detalhes como as coincidências 

enumeradas acima, fomos trilhando um perfil dos depósitos efetuados e 

cristalizando a tese dos depósitos sequencias, veja o exemplo dos recursos 

dirigidos à Cyntia Giglioli como vamos demonstrar abaixo, foram 101 

operações de depósito que ocorreram em apenas duas agências bancárias.   

 

Anexo ao presente pedido, um relatório técnico 

oriundo do LAB-LD, com base em registros junto ao Coaf e também nas 

informações obtidas em razão da ordem judicial de afastamento de sigilo 

bancário e fiscal sobre Cynthia Giglioli, apontando para os depósitos 

sequenciais em grande volume, aparentemente com objetivo de dificultar 

o sistema de fiscalização e identificação de sua origem; nota se que são 101 

operações de recebimentos de créditos oriundos de depósito em espécie 

no guichê de caixa somente nas agências 3218 COTIA GRANJA VIANA e 

agência 8085 SP CESAR CASTIGLIONI. 
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Através desse método, o fluxo de recursos flui de modo 

que não chamasse a atenção, até o presente momento. 

 

Verificamos diversos modos de tentar dissimular a 

dispersão dos recursos,  diversas operações envolvendo a compra de 

imóveis, alguns são colocados em nome do seu pai Marivaldo, outros bens 

de valor significativo como os veículos com valor acima de R$170,000,00 

(cento e setenta mil reais) entretanto, de uso de Cynthia Giglioli, veículos 
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em nome da sua Mãe, de idêntica forma,  os imóveis   todos com suspeitas 

reais de sub valorização, e expediente semelhante ao utilizado no exemplo 

da casa de domicílio de Cynthia Giglioli, pode ter sido utilizado, e 

continuará até que a Justiça seja capaz de neutralizar a ação então 

descortinada nesse procedimento. 

 
 

 

DO PEDIDO DE BUSCA DOMICILIAR E DE SEUS FÁTICOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS 

Assim, por todos os fatos acima expostos exposto, 

acreditamos que nesta fase da investigação já há nos autos elementos 

suficientes que indicam o envolvimento dos investigados inicialmente 

identificados, bem como dos demais indiciados posteriormente 

identificados com a Organização Criminosa autodenominada PCC – 

Primeiro Comando da Capital, especialmente no cometimento dos crimes 

de LAVAGEM DE DINHEIRO. 

Considerando que o investigado MARCOS WILLIANS 

HERBAS CAMACHO exerce função de liderança da referida Organização 

Criminosa, inclusive, possui antecedentes criminais pela prática do crime 

de TRÁFICO DE ENTORPECENTE, sendo que esta prática constitui o 

principal foco desta Organização Criminosa por ser atividade 

extremamente rentável, estando os demais investigados intimamente 

ligados ao mesmo, especialmente na prática do crime de Lavagem de 

Dinheiro. 
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Considerando que todos ostentam uma vida de luxo 

com recursos produto destas atividades ilícitas, principalmente o 

TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, vindo a 

adquirir muitos bens móveis e imóveis, bem como a movimentar 

vultuosas quantias absolutamente incompatíveis com o padrão de vida 

originário de cada um dos investigados. 

Considerando que a aquisição destes bens da forma como 

fazem, utilizando-se de diversas estratégias para dissimular a origem destes 

recursos oriundos de atividades ilícitas tal como acima mencionado, a 

natureza, bem como ocultando estes bens em nome de outras pessoas, 

configurando-se tais condutas por si só no crime de LAVAGEM OU 

OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES, definido nos termos 

do artigo 1º da Lei Federal 9.613/98, com a nova redação dada pela Lei 

Federal 12.683/12, neste atual estágio das investigações, com base em tudo o 

quanto apurado até o presente momento, esta Autoridade Policial vem, mui 

respeitosamente perante Vossa Excelência REPRESENTAR PELA 

CONCESSÃO DE R. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA DOMICILIAR para 

os endereços residenciais e comerciais relacionados aos investigados aqui 

relacionados, consoante o disposto no art. 240, § 1º, alíneas “b”, “d”, “e”, “f” 

e “h” do Código de Processo Penal a busca domiciliar, por sua vez, será 

decretada quando fundadas razões a autorizarem com o desiderato de 

apreender coisas obtidas por meios de criminosos, apreender armas 

utilizadas na prática do crime, descobrir objetos necessários à prova de 

infração e, também, colher qualquer elemento de convicção. 
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Assim Excelência, por todos os fundamentos de fato já 

expostos e também com fundamento nos dispositivos acima mencionados, 

permanecemos no aguardo de r. decisão de Vossa Excelência pela expedição 

do mandado de busca e apreensão nos endereços a seguir: 

 

 

1) CYNTHIA GIGLIOLI HERBAS CAMACHO; 

x 

ba-SP  

 

investigação, onde reside CYNTHIA GIGLIOLI HERBAS 

CAMACHO, edificada em um condomínio de luxo, utilizado 

como endereço residencial da investigada, esposa de 

MARCOLA, este endereço pode ser confirmado através de 

diligência de campo, relatórios juntados ao IP e também na 

certidão da matrícula do imóvel que ilustra o mesmo. 

 

x e São 

Paulo–SP  

- Trata-se do estabelecimento comercial DIVA´S HAIR, que é 

um salão de cabelereiro utilizado pela investigada CYNTHIA 

para lavar dinheiro, ou seja, justificar a origem de valores que 

recebe oriundo das atividades ilícitas de seu marido 

MARCOLA. Este local também foi levantado através de 

                                                               Carapicuíba - SP

– Trata-se de casa de luxo que deu margem ao início da presente

                                                        Bairro Casa Ver
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investigação, diligências de campo e também é apontado pelo 

LAB-LD, como sendo a sede do referido estabelecimento 

comercial, segundo registro da JUCESP. 

 

2) MARIVALDO DA SILVA 

x 

- Trata-se de uma casa (Casa 71) de veraneio do 

(Imóvel identificado no Relatório Técnico do LAB-LD, 

ítem 5.4, página 37) 
 

x 

- Trata-se de 02 salas comerciais de propriedade do 

investigado, também relacionada no Relatório Técnico 

do LAB-LD, ítem 5.4, página 37. 

 

3) MARIA DO CARMO GIGLIOLI DA SILVA  

x 

- Trata-se de endereço comercial da MSSG Assessoria e 

legalização de Obras Ltda onde esta investigada é sócia. 

(Imóvel identificado no Relatório Técnico do LAB-LD, 

ítem 5.5, página 52) 

 

 

                                                  Bertioga – São Paulo.

investigado no    Condomínio

                                                      Santana, São Paulo

Bom Jesus dos Perdões.
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4) CLÉCIO HIDALGO (contador Divas Hair) 

x 

Guarani, São Paulo – SP. 

- Trata-se de endereço residencial deste investigado, local 

apontado no Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.23, 

página 145. 
 

x 

Osasco –SP. 

- Trata-se de endereço comercial deste investigado, local 

apontado no Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.23, 

página 145. 
 

5) RONALDO KASTROPIL  

x 

Gomes Cardim - Tatuapé – SP  

- Trata-se de endereço residencial do investigado supra, 

onde o mesmo reside na companhia de sua esposa, a 

também investigada FERNANDA MURATA. Este 

endereço foi levantado através de investigações de campo 

e também da análise de diversos bancos de dados de 

acesso da Polícia Civil, tal como registro digital de 

ocorrência e, também, identificado pela quebra do sigilo 

bancário e fiscal, conforme Relatório Técnico do LAB-LD, 

ítem 5.15, página 114. 

 

                                                                      Jardim

                                                                 Vila



Secretaria da Segurança Pública 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC 

Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio – DISCCPAT 

6ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

32 

 

x 

Jardim Anália Franco, São Paulo – SP. 

- Trata-se do endereço de um outro imóvel de 

propriedade do casal RONALDO e FERNANDA, tendo 

sido identificado pela quebra do sigilo bancário e fiscal, 

aparecendo como domicílio conforme Relatório Técnico 

do LAB-LD, ítem 5.15, página 114. 

 

x 

Bertioga – SP 

- Trata-se de endereço de uma residência de veraneio do 

casal RONALDO e FERNANDA, no município de 

Bertioga, identificada no Relatório Técnico do LAB-LD, 

ítem 5.15, página 114. 

 
 

x 

- Trata-se da pessoa jurídica Kaspart Participações Ltda, 

que tem como um dos sócios o investigado Ronaldo 

Kastropil, identificada no Relatório Técnico do LAB-LD, 

ítem 5.15, página 114. 

 

 

 

 

                                                            Brás/SP
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x 

- Trata-se do estabelecimento Comercial Auto Posto 

Hipódromo Ltda, onde consta como sendo do 

investigado, que teve sua conta corrente pessoa jurídica 

usada para lavar dinheiro; informações obtidas em razão 

do afastamento bancário e fiscal e apontada no 

identificada no Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.15, 

página 115. 

x 

- Trata-se do estabelecimento comercial Auto Posto Scan 

Leste 1 Ltda, onde consta como sendo do investigado, que 

teve sua conta corrente pessoa jurídica usada para lavar 

dinheiro, conforme informações obtidas em razão do 

afastamento bancário e fiscal e apontada no identificada no 

Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.15, página 115. 

6) FERNANDA MURATA 

x 

- Trata-se do estabelecimento Comercial Auto Posto 

Avangard Ltda, onde consta a investigada como uma das 

sócias, sendo o outro sócio Flávio da Silva Casado. Esta 

investigada teve sua conta corrente pessoa jurídica usada 

para lavar dinheiro, conforme informações obtidas em 

razão do afastamento bancário e fiscal e apontada no 

identificada no Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.15, 

página 120. 

                                      Mooca, São Paulo – SP.

                                                    São Paulo-SP.

                                      Mooca, São Paulo – SP.
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7) CLAUDIO ROSSI GARBIN  
 

x 

- Consta como sendo o endereço residencial do 

investigado, inclusive trata-se de um imóvel de sua 

propriedade, conforme informações constante do 

Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.17, página 121. 

  

x 

- Trata-se de endereço de propriedade do investigado, 

provavelmente imóvel de veraneio, conforme 

informações constante do Relatório Técnico do LAB-LD, 

ítem 5.17, página 121. 

 

x 

- Trata-se do endereço comercial do investigado, referente 

a uma das empresas que integram o esquema de lavagem 

de dinheiro do mesmo, denominada BOX 2 Posto de 

Serviços e Conveniência, conforme informações constante 

do Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.17, página 

121/122. 

 

  

 

                                            Perdizes, São Paulo-SP

                                                        Mairiporã – SP.

                                           Tucuruvi, São Paulo – SP
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x 

Paulo– SP 

- Trata-se do endereço de empresa comercial do investigado, 

denominada Claudio Rossi Garbin Peças e Acessórios Ltda, 

onde também pode ser utilizado como escritório para prática 

do crime de Lavagem de Dinheiro atribuído ao investigado 

Cláudio, conforme informações constante do Relatório 

Técnico do LAB-LD, ítem 5.17, página 121/122. 

 

x 

Guarulhos-SP. 

- Empresa que também pertence ao investigado, trata-se da 

empresa Comercial Wood Conveniência e Café, ligada aos 

postos de combustíveis utilizado na rede de estabelecimentos 

deste ramo utilizados para Lavagem de Dinheiro, conforme 

informações constante do Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 

5.17, página 121/122. 

 

x 

- Trata-se de um dos Postos de Combustíveis denominado 

Posto Rei, do investigado Cláudio Rossi Garbin, utilizado 

como parte do esquema de Lavagem de Dinheiro, conforme 

informações constante do Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 

5.17, página 121/122. 

                                                    Alto da Mooca, São

                                                          Guarulhos-SP
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8) MARIO BIAGIO MASULLO 
 

x 

SP, - Trata-se de endereço fornecido pelo investigado quando 

assinou contrato de locação da residência para os pais da 

investigada Cynthia Gigliolli Herbas Camacho, na qualidade 

de anuente. No Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.19, 

página 131/133/134 encontramos trecho do referido contrato 

onde aparece a qualificação deste investigado e a referência a 

este endereço como sendo seu domicílio. 
 

x  

- Trata-se de outro endereço fornecido pelo investigado 

quando assinou o mesmo contrato de locação da residência 

para os pais da investigada Cynthia Gigliolli Herbas Camacho, 

o qual teve trecho citado como referência no Relatório Técnico 

do LAB-LD, ítem 5.19, página 131. 
 

x 

Paulo – SP. 

- Trata-se de um estabelecimento comercial denominado 

Comercial Auto Posto Inova Ltda, em que o investigado figura 

como sócio, tendo sido usado no recebimento de valores de 

origem duvidosa, conforme consta do Relatório Técnico do 

LAB-LD, ítem 5.19, página 131. 

 

                                                             Guarulhos –

                                 Jardim Modelo, São Paulo – SP.

                                                                        São
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9) FLAVIO DA SILVA CASADO 

x 

- Trata-se de imóvel residencial de propriedade do 

investigado, conforme consta do Relatório Técnico do 

LAB-LD, ítem 5.20, página 139/140. 

 

x 

Endereço comercial do alvo. Trata-se da Empresa  

Comercial Flavio da Silva Casado Documentos e Apoio 

Administrativo, conforme consta do Relatório Técnico do 

LAB-LD, ítem 5.20, página 140. 

 

x 

- Trata-se do estabelecimento Comercial Auto Posto 

Avangard Ltda, onde consta o investigado como um dos 

sócias, que teve sua conta corrente pessoa jurídica usada 

para lavar dinheiro, conforme informações obtidas em 

razão do afastamento bancário e fiscal e apontada no 

identificada no Relatório Técnico do LAB-LD, ítem 5.20, 

página 140. 

 

 

Suzano – SP.

                                                 Guarulhos – SP

                                      Mooca, São Paulo – SP.
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Nos endereços relacionados em epígrafe, o escopo 

principal é localizar materialidade dos delitos esquadrinhados no 

persecutório em curso, anotações ou informações armazenados em 

dispositivos móveis e/ou computadores, documentos ou outras provas 

relacionadas, todos os locais estão direta ou indiretamente relacionados 

aos principais alvos, sendo imperativo que os locais possam ser 

varejados em busca de elementos que possam constituir suporte 

adequado ao aperfeiçoamento da tipificação dos diversos delitos em 

franco desenvolvimento.  

    

Se for esse o entendimento de Vossa Excelência, em 

acolhendo nosso pleito e autorizando as BUSCAS DOMICILIARES nos 

endereços supra referente aos investigados, esperamos poder localizar e 

apreender valores, papeis, anotações, documentos diversos, tais como 

RECIBOS DE PAGAMENTOS ou qualquer outro ESPECIALMENTE 

APARELHOS CELULARES, COMPUTADORES, MÍDIAS (CDs, PEN 

DRIVES, etc) com apontamentos e informações pertinentes a presente 

investigação. 

Em relação aos APARELHOS DE TELEFONIA 

CELULAR, COMPUTADORES, MÍDIAS DIVERSAS, desde já 

requeiro a Vossa Excelência que nos AUTORIZE ACESSO AO 

CONTEÚDO DE TAIS MÍDIAS, EXCLUSIVAMENTE EM BUSCA DE 

INFORMAÇÕES QUE POSSAM TRATAR DAS APURAÇÕES EM 

CURSO EVITANDO OUTROSSIM, CONTEÚDOS DE CUNHO 

PESSOAL OU PERSONALÍSSIMOS QUE NÃO TENHAM RELAÇÃO 
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COM OS ESQUADRINHEMNTOS, para que possamos cumprir nosso 

mister, pois caso contrário tais materiais se tornarão inservíveis para o 

propósito de servir como meio de prova por afetação indireta (teoria dos 

frutos envenenados), ressaltando ainda que em meio operacional 

informações eventualmente relevantes possam ainda ser remotamente 

destruídos, ressaltando especialmente quanto aos Aparelhos de 

Telefonia Celular que tal acesso não configuraria violação ao Direito de 

Sigilo sobre as comunicações telefônicas, inclusive conforme 

entendimento já firmado pelo STJ (RHC 75.800) e STF (RE 418.416-8). 

 

Outrossim, informo que, autorizada tal Medida 

Cautelar, após o seu devido cumprimento, este em consonância ao 

previsto em Lei, será encaminhado a este Juízo de Direito o relatório 

próprio circunstanciado das diligências encetadas a respeito. 

 

Pleiteada concessão, de certo, dará maior segurança e 

celeridade a instrução policial, possibilitando, consequentemente, o 

desfecho da presente investigação para uma melhor prestação 

Jurisdicional e formação das convicções jurídicas desta Autoridade 

Policial quando a materialidade e indícios de autoria dos crimes ora 

investigados. 

 

Reafirmando nossa inabalável crença nos pilares do 

direito posto e expertise das autoridades constituídas, na busca 

incansável do bem comum, respeitando incontinenti os limites à todos 
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estendidos, especialmente os direitos individuais e coletivos, aos quais 

nos curvamos com respeito e admiração, direitos conquistados à sangue 

e suor, de representativos e combativos expoentes do passado, aos quais 

quedamos reverência e respeito.    

 

Assim sendo, por acreditar haver relatado o essencial, 

deixo o presente instrumento, ao crivo da sempre e detida apreciação 

desta insigne autoridade Judiciária, sem mais para o presente, aproveito 

a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada 

estima, distinta consideração e apreço. 

 
Nestes termos, 
P. Deferimento 
 
São Paulo, 19 de outubro de 2020 
 
FABIANO BARBEIRO 
Delegado de Polícia 




