
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo a ser distribuído por dependência aos Autos nº 0510282-
12.2016.4.02.5101 

DEMAIS REFERÊNCIAS:
AUTOS Nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Denúncia – Operação Calicute)
AUTOS Nº 0509565-97.2016.4.02.5101 (Operação Calicute – prisões cautelares)
AUTOS Nº 0509567-67.2016.4.02.5101 (Operação Calicute – buscas e apreensões)
AUTOS Nº 0509566-82.2016.4.02.5101 (Operação Calicute – bloqueio de bens)
AUTOS Nº 0509505-27.2016.4.02.5101 (Operação Calicute – monitoramento telefônico)
AUTOS Nº 0506602-19.2016.4.02.5101 (quebra de sigilo telemático)
AUTOS Nº 0506973-80.2016.4.02.5101 (quebra de sigilos fiscal e bancário)
AUTOS Nº 0506980-72.2016.4.02.5101 (quebra de sigilo de registros telefônicos)
AUTOS Nº 0506530-32.2016.4.02.5101 (homologação leniência Andrade Gutierrez)
AUTOS Nº 0509504-42.2016.4.02.5101 (PIC nº 1.30.001.000680/2016-32 – MPF/PRRJ)
AUTOS Nº 0507582-63.2016.4.02.5101 (compartilhamento - provas da 13ª VF/Curitiba)
AUTOS Nº 0509504-42.2016.4.02.5101 (Op. Calicute - apenso do IPL 102/2016-
Delecor)
AUTOS Nº 0510037-98.2016.4.02.5101 (busca e apreensão – edifício Bozano 
Simonsen)
AUTOS Nº 0510038-83.2016.4.02.5101 (busca e apreensão – joalheria Ant.º Bernardo)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores

da República que ao final subscrevem1, no exercício de suas atribuições constitucionais

e legais,  em especial  a disposta no art.  129,  I,  da Constituição Federal,  comparece

perante esse Juízo para, com base nas provas contidas nos diferentes autos eletrônicos

em epígrafe, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

1 Designados para atuar neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº 1095, de 9 de dezembro
de 2016.
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1) SÉRGIO  DE  OLIVEIRA  CABRAL  SANTOS  FILHO

(SÉRGIO  CABRAL),  CPF  nº  ,  CI  nº

  brasileiro,  divorciado,  jornalista,

nascido no Rio de Janeiro, aos 27 de janeiro de 1963, filho

de  

 com endereço na 

, atualmente custodiado no

Complexo  Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em

cumprimento de prisão preventiva;

2) CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO  MIRANDA

(CARLOS  MIRANDA),  CPF  nº  CI  nº

 brasileiro, casado, empresário, nascido

em Recife–PE aos  13  dias  de  março  de  1968,  filho  de

, com endereço na 

      atualmente

custodiado  no  Complexo  Penitenciário  de  Gericinó

(Bangu), em cumprimento de prisão preventiva;

3)  LUIZ CARLOS BEZERRA (CARLOS BEZERRA),  CPF

nº   CI   brasileiro,

casado,  servidor  público  estadual,  nascido  no  Rio  de

Janeiro–RJ,  aos  17  dias  de  outubro  de  1959,  filho  de

com endereço  

,  atualmente  custodiado  no

Complexo  Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em

cumprimento de prisão preventiva;
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4) SÉRGIO  CASTRO  DE  OLIVEIRA  (“SERJÃO/BIG”),

CPF nº , filho de  ,

nascido  em  23/06/1958,  residente  e  domiciliado  

    

 atualmente  custodiado  no  Complexo

Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em  cumprimento  de

prisão preventiva;

5) ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARY FILHO), CPF

nº   CI   brasileiro,

divorciado, funcionário público, com endereço na 

 atualmente  custodiado  no  Complexo

Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em  cumprimento  de

prisão preventiva;

6)  ADRIANA  DE  LOURDES  ANCELMO  (ADRIANA

ANCELMO), CPF Nº  ,

brasileira,  divorciada,  nascida  em  São  Paulo-  SP,  aos

18/07/1970, filha de

,  com  endereço  na  

     ,  atualmente

custodiada  no  Complexo  Penitenciário  de  Gericinó

(Bangu), em cumprimento de prisão preventiva;

7) THIAGO  DE  ARAGAO  GONÇALVES  PEREIRA  E

SILVA  (THIAGO  ARAGÃO),  CPF  ,

brasileiro, advogado, filho de 

,  nascido  em 06/04/1982,  
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,  CEP  22.471-180,  atualmente  custodiado  no

Complexo  Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em

cumprimento de prisão preventiva;

8) FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO), inscrito no CPF

nº , filho de Ana Maria de Souza, nascido

em 01/12/1970,  Residente  e  Domiciliado  na  

,  atualmente  custodiado  no  Complexo

Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em  cumprimento  de

prisão preventiva;

9) ALVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS  (ALVARO  NOVIS),

CPF nº , filho de Maria Clara Galliez Novis,

nascido em  29/01/1965, com endereço declarado à 

 atualmente  custodiado  no  Complexo

Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em  cumprimento  de

prisão preventiva;

10) RENATO HASSON CHEBAR, CPF nº 

filho de ,  nascido em 03/03/1965,

residente à

11)  MARCELO  HASSON  CHEBAR,  brasileiro,  casado,

inscrito no  filho de 

 residente  e  domiciliado  à  

,  Rio

 pela prática dos crimes a seguir descritos.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

A  presente  denúncia  é  desdobramento  da  Operação

Eficiência,  levada  a  cabo  pelo  Ministério  Público  Federal,  Polícia  Federal  e  Receita

Federal,  que  deu  prosseguimento  ao  desbaratamento  da  organização  criminosa

comandada por SÉRGIO CABRAL, ex-governador do Estado do Rio de Janeiro. 

Com efeito, após a celebração de acordos de colaboração

premiada,  homologados por  este  juízo nos autos  nº  0510282-12.2016.4.02.5101,  foi

possível  revelar  como  SÉRGIO CABRAL e  sua  organização  criminosa  ocultaram e

lavaram: 1) R$ 39.757.947,69 (trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta e sete mil,

novecentos  e  quarenta  e  sete  reais  e  sessenta  e  nove  centavos)  movimentados  e

guardados com os irmãos  CHEBAR  no Brasil; 2) USD 100.160.304,90 (cem milhões,

cento e sessenta mil, trezentos e quatro dólares e noventa centavos), depositados em

dinheiro  em  contas  em  nome  dos  irmãos  CHEBAR e  outros,  no  exterior;  3)  €

1.008.708,00 (um milhão, oito mil e setecentos e oito euros) ocultados sob a forma de

diamantes, guardados em cofre no exterior; 4) USD 1.054.989,90 (um milhão, cinquenta

e quatro mil, novecentos e oitenta e nove dólares e noventa centavos), ocultados sob a

forma de diamantes, guardados em cofre no exterior e; 5) USD 247.950,00 (duzentos e

quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta dólares), ocultados sob a forma de quatro

quilos e meio de ouro, guardados em cofre no exterior2. 

O total ocultado no exterior corresponde a R$ 317.874.876

(trezentos e dezessete milhões oitocentos e setenta e  quatro mil  oitocentos e

setenta e seis reais)3, que representa apenas parte do que amealharam dos cofres

públicos,  por  meio  de  um  engenhoso  processo  de  envio  de  recursos  oriundos  de

propina para o exterior4. 

2 A lavagem de dinheiro ocorrida no exterior e a evasão de divisas não serão objeto da presente
denúncia, de modo que são imputados nessa peça, apenas, os fatos ocorridos no Brasil.
3 O valor se refere à cotação do dólar a R$ 3,10 e do Euro a R$ 3,31, no dia 10/02/2017.
4 Os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionados às operações no exterior 
serão objeto de denúncia autônoma a ser oferecida oportunamente. 
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Além de recuperar parte do dinheiro desviado, o acordo

corroborou,  de  forma  robusta,  as  provas  contra  SÉRGIO  CABRAL,  CARLOS

MIRANDA,  CARLOS  BEZERRA  e WILSON  CARLOS, revelando,  ainda,  outros

integrantes  da  organização  criminosa,  como SÉRGIO  DE  CASTRO  OLIVEIRA

(“SERJÃO/BIG”),  THIAGO  ARAGÃO,  ÁLVARO  NOVIS  e FRANCISCO  DE  ASSIS

NETO (“KIKO”).

De  fato,  conforme  amplamente  narrado  e  provado  no

âmbito  da  operação  Calicute,  o  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL reiteradamente

cobrava,  por  meio  de  seu  secretário  de  governo  WILSON  CARLOS,  e

operacionalização principal de CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA, propina no

valor de 5% de todos os contratos celebrados com o Governo do Estado do Rio de

Janeiro.  O  destino  de  parte  desse  dinheiro  foi  demonstrado  nas  denúncias

apresentadas perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro e de Curitiba, mas sua maior

parte só foi possível rastrear graças a acordo de colaboração premiada firmado com

RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR. 

No bojo do mencionado acordo foi revelado que SÉRGIO

CABRAL se  valeu  dos  serviços  dos  referidos  irmãos,  operadores  do  mercado

financeiro, para ocultar, em contas bancárias no exterior, em nome destes ou empresas

de fachada por eles constituídas, o dinheiro da propina que recebeu no Brasil e que foi

remetido  ao  exterior,  por  meio  de  operações  dólar-cabo,  assim  como  para

operacionalizar  o  recebimento,  a  custódia  e  distribuição  dos  recursos  em  espécie

movimentados no Brasil pelo grupo criminoso5.

5 Conforme esclareceram os irmãos  CHEBAR,  os recursos recebidos dos demais integrantes da
organização criminosa eram custodiados em seu escritório, aguardando as determinações de pagamentos,
transferências e entrega de recursos em espécie. Apesar de tais determinações serem quase diárias, os
colaboradores  chegaram a manter  o  depósito  de cerca  de  R$ 2.000.000,00  da  organização criminosa
guardados em sua sala.
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As  provas  de  corroboração  apresentadas  pelos

colaboradores demonstraram que  SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS  e CARLOS

MIRANDA acumularam mais de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares)  em

propinas6,  distribuídas  em  diversas  contas  em  paraísos  fiscais  no  exterior,

principalmente durante o seu mandato como governador do Estado do Rio de Janeiro.

Os  serviços  de  RENATO  CHEBAR e  MARCELO

CHEBAR também foram utilizados pela organização criminosa para ocultar e dissimular

a origem, natureza, disposição, movimentação e a propriedade de valores, convertendo

em  ativos  lícitos  o  produto  de  crimes  de  corrupção,  bem  como  distanciando  os

mencionados recursos de sua origem criminosa,  com a realização de operações no

Brasil,  sendo certo  que esses  atos  de lavagem de dinheiro  é  que  serão objeto  da

presente denúncia. 

Os diversos elementos colhidos no âmbito das operações

Calicute  e  Eficiência  não  deixam  qualquer  dúvida  de  que  os  irmãos  MARCELO e

RENATO CHEBAR  atuavam em favor da organização criminosa, valendo citar, como

exemplos, os seguintes:

(i)  o  pagamento  no  valor  de  € 229.000,00  (duzentos  e  vinte  e  nove  mil  euros),

correspondentes  a  USD  258.372,26  (duzentos  e  cinquenta  e  oito  mil,  trezentos  e

setenta  e  dois  dólares  e  vinte  e  seis  centavos),  por  meio  da  conta  WINCHESTER

DEVELOPMENT SA, do banco BSI, na Suíça, para a H. STERN da Alemanha, referente

a compra em 2015 de um anel e um par de brincos de ouro branco com safira por

SÉRGIO CABRAL7;

6 Desse total  USD 80 milhões  pertencentes  a  CABRAL,  USD 15 milhões  a WILSON e USD 8
milhões a MIRANDA.
7 Esse fato será objeto de denúncia própria. O comprovante bancário da transação foi apresentado
pelos colaboradores,  e,  corroborando as alegações dos colaboradores,  junta-se em anexo ofício da H.
STERN, que informou ao MPF que o depósito se refere ao “pagamento de um par de brincos e de um anel
de safira, nos valores de R$ 493 mil e R$ 280 mil (planilha em anexo), respectivamente, que teriam sido
adquiridos pelo Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, nos meses de maio e junho de 2015".
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(ii)  os  lançamentos  constantes  na  planilha  de  controle  de  caixa  apresentada  pelos

colaboradores,  que se referem a despesas dos corréus pagas pelos  colaboradores,

contendo  uma série  de pagamentos  lançados  para  a  H.  STERN,  que  totalizam R$

669.900,00  (seiscentos  e  sessenta  e  nove  mil  e  novecentos  reais),  entre  os  dias

15/08/2014  e  26/01/2015,  que  são  coerentes  com  a  denúncia  já  apresentada  em

desfavor  dos  membros  da  organização  criminosa  na  operação  Calicute,  que  relata

diversas aquisições de joias pelo grupo criminoso em lojas da Antonio Bernardo e H.

Stern,  sendo  as  joias  escolhidas  por  SÉRGIO  CABRAL e  sua  esposa  ADRIANA

ANCELMO e  pagas  em  espécie  principalmente  por  CARLOS  MIRANDA e  Carlos

Bezerra;

(iii)  na  agenda  telefônica  de  CARLOS  MIRANDA,  obtida  após  quebra  telemática

autorizada judicialmente (autos nº  0506602-19.2016.4.02.5101),  foi  encontrado como

contato o número de telefone de MARCELO CHEBAR;

(iv) lançamentos na planilha de controle de caixa apresentada pelos colaboradores com

referências a recursos entregues a  CARLOS MIRANDA, e até boletos bancários em

seu nome pagos pelos CHEBAR.

(iv) lançamentos na planilha de controle de caixa apresentada pelos colaboradores com

referências a pagamentos que comprovadamente eram despesas pessoais de SÉRGIO

CABRAL, tais como as mencionadas no conjunto de fatos 01.

Tais  elementos,  em  conjunto  com  todas  as  provas  já

produzidas no bojo das operações Calicute e Eficiência, comprovam e corroboram, de

maneira cabal, as alegações dos colaboradores.

Nesse  diapasão,  com  o  acordo  foi  possível  identificar

crimes  de  lavagem  de  dinheiro  cometidos  pelo  grupo  criminoso,  no  Brasil,  com  a

obtenção de planilha de controle de caixa fornecida pelos colaboradores, em que se

constata  despesas,  no  período  de  01/08/2014  a  10/06/2015,  no  valor  de  R$
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39.757.947,69  (trinta  e  nove  milhões,  setecentos  e  cinquenta  e  sete  mil,

novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) – uma média de

aproximadamente quatro milhões de reais por mês.

As investigações comprovaram que SÉRGIO CABRAL, no

comando  da  organização  criminosa,  CARLOS  MIRANDA,  CARLOS  BEZERRA,

SÉRGIO  DE  CASTRO  OLIVEIRA,  THIAGO  ARAGÃO,  ADRIANA  DE  LOURDES

ANCELMO, ÁLVARO  NOVIS, FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO  (“KIKO”),  ARY

FERREIRA  DA  COSTA  FILHO  (ARY  FILHO), MARCELO  HASSON  CHEBAR  e

RENATO HASSON CHEBAR promoveram a lavagem de ativos,  no  Brasil,  por  sete

principais formas:

1. Com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de  despesas  pessoais  de  SÉRGIO

CABRAL e seus familiares;

2. Com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de  despesas  pessoais  de  CARLOS

MIRANDA e seus familiares;

3. Com a movimentação de recursos ilícitos,  no Rio de Janeiro,  para  CARLOS

BEZERRA;

4. Com a  distribuição  de  recursos  ilícitos,  no  Rio  de  Janeiro,  por SÉRGIO DE

CASTRO OLIVEIRA;

5. Com o envio de valores ilícitos, no Rio de Janeiro, para THIAGO ARAGÃO;

6. Com o envio de valores ilícitos, no Rio de Janeiro, para FRANCISCO DE ASSIS

NETO (KIKO);

7. Com a entrega de valores ilícitos, no Rio de Janeiro, por  ÁLVARO NOVIS aos

irmãos CHEBAR.

Os conjuntos  de atos  de  lavagem de dinheiro  narrados

tinham por objetivo converter os recursos de propina em ativos de aparência lícita e/ou

distanciar ainda mais de sua origem ilícita o dinheiro derivado de crimes de corrupção

praticados pela organização criminosa.
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A  presente  denúncia  versa  sobre  crimes  de

quadrilha/pertinência a organização criminosa e de lavagem de dinheiro cometidos no

Brasil. Contudo, diante da grandiosidade do esquema criminoso, não esgota todos os

crimes  de  lavagem de  dinheiro  cometidos  no  Brasil,  nem tampouco  todos  os  fatos

praticados pelo grupo, não representando arquivamento implícito quanto a pessoas

não denunciadas, especialmente em razão de ainda estar em curso a identificação de

todas  as  pessoas  que  movimentaram  ou  foram  destinatárias  dos  recursos  ilícitos

constante na planilha de controle de caixa entregue pelos colaboradores. 

2. DAS IMPUTAÇÕES TÍPICAS

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL),

CARLOS  BEZERRA,  CARLOS  MIRANDA, RENATO  CHEBAR e  MARCELO

CHEBAR,  entre 07/08/2014 e 1º/06/2015, em 19 (dezenove) oportunidades distintas,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de pelo menos R$ 1.066.813,20 (um milhão, sessenta e seis mil, oitocentos

e treze reais e vinte centavos),  convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de

corrupção praticados pela organização criminosa, com o pagamento, no Rio de Janeiro,

de  despesas  pessoais  de  SÉRGIO  CABRAL e  seus  familiares  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 01).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  CARLOS MIRANDA, RENATO CHEBAR  e MARCELO CHEBAR,  entre

07/08/2014 e 24/03/2015, com a anuência e orientação de  SÉRGIO CABRAL, em 48

oportunidades distintas,  ocultaram e dissimularam a origem,  a natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de pelo menos R$ 362.916,33 (trezentos e sessenta e

dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), convertendo em ativos

lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com o
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pagamento, no Rio de Janeiro, de despesas pessoais de CARLOS MIRANDA e seus

familiares (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 02).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  CARLOS BEZERRA,  RENATO CHEBAR  e  MARCELO CHEBAR, entre

05/08/2014 e 10/06/2015, com a anuência e orientação de  SÉRGIO CABRAL, em 30

oportunidades distintas,  ocultaram e dissimularam a origem,  a natureza,  disposição,

movimentação  e  a  propriedade  de  pelo  menos  R$  5.236.000,00  (cinco  milhões,

duzentos e trinta e seis mil reais), tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro

derivado de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa de sua origem

ilícita, com a movimentação de recursos, no Rio de Janeiro, por  CARLOS BEZERRA

(Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 03).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (SERJÃO, BIG OU BIG ASSHOLE),

CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA,  RENATO CHEBAR, MARCELO CHEBAR

e ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARIZINHO), no  período de agosto de 2014 a

fevereiro  de  2016,  com  a  anuência  e  orientação  de  SÉRGIO  CABRAL,  em  19

oportunidades distintas,  ocultaram e dissimularam a origem,  a natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de pelo menos R$ 2.324.500,00 (dois milhões, trezentos

e vinte e quatro mil e quinhentos reais), tendo como propósito distanciar ainda mais o

dinheiro derivado de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa de sua

origem ilícita,  com a  distribuição  de  recursos,  no  Rio  de  Janeiro,  por SÉRGIO DE

CASTRO OLIVEIRA  (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de

fatos 04).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  THIAGO  DE  ARAGÃO  GONÇALVES  PEREIRA  E  SILVA,  CARLOS

BEZERRA,  CARLOS  MIRANDA,  ADRIANA  ANCELMO,  RENATO  CHEBAR  e

MARCELO  CHEBAR, no  período  de  08/09/2014  a  06/04/2015,  com  a  anuência  e
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orientação  de  SÉRGIO  CABRAL,  em  7  oportunidades  distintas,  ocultaram  e

dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de pelo

menos R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), tendo como propósito distanciar

ainda mais o dinheiro derivado de crimes de corrupção praticados pela organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  com  o  envio  de  recursos  ilícitos  por RENATO  e

MARCELO CHEBAR para THIAGO ARAGÃO (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 – Conjunto de fatos 05).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),  CARLOS BEZERRA, CARLOS

MIRANDA, RENATO CHEBAR  e MARCELO CHEBAR, no período de  01/08/2014 a

20/10/2014, com a anuência e orientação de SÉRGIO CABRAL, em 29 oportunidades

distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de  pelo  menos  R$ 7.700.000,00  (sete  milhões  e  setecentos  mil  reais),

tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro derivado de crimes de corrupção

praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, com  o envio de recursos

ilícitos  por RENATO  e MARCELO  CHEBAR  para FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO

(KIKO) (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 06).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS  (ÁLVARO  NOVIS),  CARLOS

MIRANDA, RENATO CHEBAR  e MARCELO CHEBAR, no período de  08/09/2014 a

03/06/2015, com a anuência e orientação de SÉRGIO CABRAL, em 32 oportunidades

distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de pelo  menos R$  23.300.000,00  (vinte  e  três  milhões  e  trezentos  mil

reais),  tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro derivado de crimes de

corrupção praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, com a entrega de

valores por ÁLVARO NOVIS aos irmãos CHEBAR  (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 07).
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Pelo menos entre 1º de janeiro de 20078 e 17 de novembro

de  20169,  em  comunhão  de  desígnios,  SÉRGIO  DE  CASTRO  OLIVEIRA

(BIG/SERJÃO),  FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO  (KIKO),  THIAGO  DE  ARAGÃO

GONÇALVES  PEREIRA E  SILVA (THIAGO  ARAGÃO),  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ

NOVIS  (ÁLVARO  NOVIS), RENATO  CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR,  de  modo

consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram,

financiaram e  integraram,  pessoalmente,  uma organização  criminosa,  que  tinha  por

finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel

em  detrimento  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  bem  como  a  lavagem  dos  recursos

financeiros  auferidos  desses  crimes,  formada  por  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON

CARLOS, HUDSON BRAGA,  CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, WAGNER

JORDÃO,  JOSÉ  ORLANDO,  ADRIANA ANCELMO,  PAULO  FERNANDO,  PEDRO

RAMOS, CARLOS BORGES, LUIZ IGAYARA e LUIZ PAULO REIS, já denunciados na

OPERAÇÃO CALICUTE,  além de outras pessoas imunes em razão de colaboração

premiada10 e de  indivíduos a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não

identificados   (Quadrilha/Art.  288  do  CP11 -  Pertinência  a  Organização

Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/201312 - Fato 08).

3. DOS CRIMES ANTECEDENTES AOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

A configuração  dos  crimes  de  lavagem  de  capitais,  no

Brasil, imputados adiante, está alicerçada, na forma do Art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/9813,

em  crimes  antecedentes,  que  já  foram  denunciados  no  âmbito  da  Operação

Calicute,  praticados no âmbito da licitação, contratação e execução de grandes obras

8 Data da posse do denunciado SÉRGIO CABRAL no cargo de governador do Estado do Rio de
Janeiro.
9 Data da deflagração da Operação Calicute, com a prisão preventiva de vários dos denunciados.
10 Rogério Nora, Clóvis Primo, Alberto Quintaes, João Marcos da Fonseca e Rafael Campello.
11 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
12 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
13 Art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/98: A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da
infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento
de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.(Redação dada pela Lei nº 12.683,
de 2012).  
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públicas  de  construção  civil  ocorridas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  conforme  já

apontado,  tendo  sido  revelados  crimes  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP),

corrupção ativa (art.  333 do CP), pertinência a organização criminosa (art.  2º da Lei

12.850/2013), cartel  (art, 4º, inciso II, “a” e “b” da Lei 8.137/90)  e fraude às licitações

(artigos 90 e 96, V, da Lei 8.666/93).

Esse  esquema  de  cartelização  mediante  pagamento  de

propina teve início a partir do momento em que SÉRGIO CABRAL assumiu em 2007 o

cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, perdurando até o ano de 2014,

englobando  praticamente  todas  as  grandes  obras  públicas  de  construção  civil

contratadas  junto  ao ente  público,  quase  sempre  custeadas  ou  financiadas  com

recursos federais.

Enquanto agentes públicos se beneficiavam do esquema

criminoso  estabelecido  recebendo  vantagens  ilícitas  calculadas  a  partir  de  uma

porcentagem do faturamento  desses contratos  públicos,  empreiteiras  se articulavam

para  dividir  o  mercado  de  serviços  de  engenharia  e  construção  civil,  impedindo  a

concorrência de empresas não coligadas,  contando sempre com a anuência desses

mesmos agentes públicos beneficiados.

No que interessa à presente acusação, as três principais

obras  em  face  das  quais  houve  o  acerto  de  pagamento  de  propina  por  parte  de

empreiteiras  com recursos públicos  federais  foram:   (i)  urbanização  e  regularização

fundiária  em  comunidades  carentes  (PAC  Favelas);  (ii)  construção  do  Arco

Metropolitano (Segmento C – Lote 01); iii) reforma do Maracanã para a Copa do Mundo

de 2014.

É fato, porém, que as investigações apontaram que, além

dos  atos  de  corrupção,  houve  também  a  prática  de  crimes  de  cartel  e  fraude  às

licitações, com acerto prévio dos vencedores, por meio de determinação ou anuência do
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governador  SÉRGIO  CABRAL e  dos  secretários  WILSON  CARLOS e  HUDSON

BRAGA, todos beneficiários das ações de corrupção.

Não obstante, há que se constatar que as circunstâncias

reveladas pelas investigações também apontaram que o esquema não se restringia aos

agentes públicos e às empreiteiras signatárias dos acordos de leniência e colaboração,

mas  também  contaminava  as  ações  das  demais  construtoras  integrantes  dos

consórcios  participantes  das  licitações  corrompidas.  São  substanciais,  portanto,  as

evidências  de  que  todas  as  empreiteiras  participantes  das  respectivas  licitações

aderiram ao esquema criado, beneficiando-se das medidas antieconômicas traçadas, ao

menos entre os anos de 2007 e 2014. 

3.1 Licitação das obras de reforma do Maracanã

No que se refere às obras de reforma e modernização de

estádios para a Copa do Mundo, a ANDRADE GUTIERREZ, baseado no disposto na Lei

12.529/11,  firmou acordo de leniência com o CADE, ao qual  o MPF anuiu.14 Em tal

acordo,  em  complementação  às  informações  trazidas  nos  acordos  individuais  de

colaboração  premiada  com o  MPF,  revelou-se  com detalhes  a  prática  de  condutas

anticompetitivas  no mercado  nacional  de obras  da  construção  civil.  Neste  contexto,

foram  esclarecidas  as  ações  de  formação  e  atuação  de  cartel  e  fraude  em

procedimentos licitatórios no interesse de uma pretendida modernização e reforma de

estádios para a Copa do Mundo de 2014, dentre eles o estádio do Maracanã.

A  partir  desse  acordo  de  leniência,  foi  elaborado  um

histórico de conduta, por meio do qual são detalhadas as ações do cartel no bojo das

obras de modernização e reforma do Maracanã.  Segundo consta desse histórico de

conduta, a consolidação de acordos anticompetitivos firmados pelas construtoras se deu

14 São  signatários  do  referido  acordo  de  leniência  os  seguintes  executivos  da  ANDRADE
GUTIERREZ: Alberto Quintaes, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, João Marcos de Almeida da Fonseca,
Márcio Magalhães Duarte Pinto, Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e Rogério de Nora de Sá.
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no período entre junho de 2009 e meados de 2011, ocasião em que as empreiteiras se

articularam com o objetivo de criar uma partilha das obras de reforma ou modernização

de estádios para a Copa do Mundo de 2014. 

Segundo  o  relato,  as  violações  à  ordem  econômica  se

concretizaram com: (i) a fixação de preços, condições, vantagens e abstenções entre os

concorrentes; (ii) divisão do mercado e alocação de projetos, por meio da formação de

consórcios,  supressão  de  propostas,  apresentação  de  propostas  de  cobertura  e

promessas futuras de subcontratação.

Foi  nesse  contexto  que  a  ANDRADE  GUTIERREZ

externou às empreiteiras e ao próprio governador SÉRGIO CABRAL o seu interesse em

participar do consórcio que ficaria responsável pelas obras de reforma do Maracanã. No

entanto,  conforme relatado,  já  existia  um acordo prévio com o governador  SÉRGIO

CABRAL para que a DELTA fizesse parte do consórcio, ao lado da ODEBRECHT, que

venceria o procedimento licitatório referente às obras do Maracanã.

Desse modo, uma vez acordada a entrada da ANDRADE

GUTIERREZ no consórcio formado por ODEBRECHT e DELTA, o que contou com a

anuência  do então governador  SÉRGIO CABRAL,  restou firmado que a  ANDRADE

GUTIERREZ  ficaria  com  30%  de  participação  sobre  o  percentual  de  70%  que  a

ODEBRECHT detinha no consórcio.  Com isso,  a ANDRADE GUTIERREZ ficou com

percentual  de  21% de  participação  no  consórcio,  enquanto  ODEBRECHT e  DELTA

ficaram com, respetivamente, 49 e 30%. 

Fato  ilustrativo  da  dimensão  da  liberdade  com  que  as

empreiteiras  se articulavam para  frustrar  o caráter  competitivo  das licitações com a

anuência do Poder Público foi a criação de métodos de compensação de serviços a

serem contratados. É que, em compensação à inclusão da ANDRADE GUTIERREZ no

consórcio que ficou responsável pelas obras do Maracanã, houve o compromisso da

16/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

empreiteira de conceder à ODEBRECHT 30% de eventual participação da ANDRADE

GUTIERREZ nas obras de reforma e modernização do Estádio do Mineirão15, em Belo

Horizonte.

3.2 Licitação das obras do PAC Favelas

No  que  diz  respeito  ao  programa  de urbanização  e

regularização fundiária denominado PAC Favelas, a ANDRADE GUTIERREZ, baseado

no disposto na Lei 12.529/11, firmou um segundo acordo de leniência com o CADE, ao

qual  o  MPF  anuiu,  no  qual  revelou  com  detalhes  mais  práticas  de  condutas

anticompetitivas no mercado nacional  de obras da construção civil.16 Nesse sentido,

foram detalhadas  as  ações  de  restrição  ao carácter  competitivo  dos  procedimentos

licitatórios direcionados aos três conjuntos de obras de urbanização de favelas mediante

disponibilização de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Nesse tema,

convém  esclarecer  que  o  PAC  Favelas  foi  dividido  em  três  lotes:  (i)  Lote  1  –

Comunidade  da  Rocinha;  (ii)  Lote  2  –  Complexo  de  Manguinhos  e;  (iii)  Lote  3  –

Complexo do Alemão.

 Foram nessas circunstâncias que as empresas coligadas

em cartel repartiram interesses e dividiram o mercado, tendo sido revelado que, após

tratativas iniciadas por várias empresas,17 restou acordado que as obras de urbanização

no  Complexo  de  Manguinhos  (Lote  2)  ficariam  a  cargo  do  consórcio  liderado  pela

ANDRADE  GUTIERREZ,  conforme  indicado  em  reunião  específica  pelo  então

secretário de governo WILSON CARLOS.

15 No entanto, essa compensação jamais ocorreu, uma vez que a Andrade Gutierrez decidiu não
participar do procedimento licitatório referente ao estádio de futebol de Belo Horizonte, em razão de ter sido
definido pela entidade licitante que a obra seria realizada por meio de parceira público-privada, modalidade
que não era de interesse da empresa.
16 São signatários do referido acordo de leniência os seguintes executivos da Andrade Gutierrez:
Alberto  Quintaes,  Clóvis  Renato  Numa Peixoto  Primo,  João  Marcos  De  Almeida  Da  Fonseca,  Márcio
Magalhães Duarte Pinto, Rodrigo Ferreira Lopes Da Silva E Rogério De Nora De Sá.
17 Caenge, Camargo Corrêa, Camter, Carioca Engenharia, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Delta,
EIT  e Andrade Gutierrez. 
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Em um segundo momento, entre maio de 2007 e janeiro de

2008, as empresas envolvidas passaram a se reunir, montando um grupo de trabalho,

com o objetivo de discutir formas de modificar o edital de licitação, de modo que todos

os  participantes  atendessem  aos  requisitos  técnicos  e,  paralelamente,  que  fossem

criadas  exigências  técnicas  que  limitassem a  participação  de  outras  empresas  não

coligadas.

Por fim, em um terceiro momento, entre janeiro de 2008 e

fevereiro de 2008, fora implementado de fato o acordo anticompetitivo com a realização

dos  respectivos  procedimentos  licitatórios,  que  já  tinham  os  seus  vencedores

predeterminados. Ao final, o Lote 1 (Comunidade da Rocinha) ficou com o consórcio

formado pelas construtoras CARIOCA, CAENGE e QUEIROZ GALVÃO, enquanto que o

Lote 2 (Complexo de Manguinhos) ficou com as construtoras ANDRADE GUTIERREZ,

CAMTER e EIT, e o Lote 3 (Complexo do Alemão) ficou com o consórcio integrado por

ODEBRECHT,  OAS  e  DELTA.  Dessa  forma,  todas  as  empresas  envolvidas  nas

tratativas iniciais do cartel, com exceção à CAMARGO CORRÊA, que optou por não

participar da concorrência ao final,  foram atendidas com uma parte dos serviços de

engenharia prestados no bojo das obras de urbanização e regularização fundiária de

comunidades carentes (PAC Favelas), tudo com ciência e determinação de gestores do

Estado do Rio de Janeiro.

Tais  fatos  foram  igualmente  relatados  pelo  colaborador

ROQUE MANUEL MELLIANDE, mediante adesão ao acordo de leniência da CARIOCA

ENGENHARIA com o MPF, oportunidade em que afirmou já se saber de antemão quais

seriam as empresas vencedoras das respectivas licitações,  havendo um acerto entre

elas  para  que  uma  não  atrapalhasse  a  pretensão  da  outra  e  para  que  se  desse

cobertura  em  relação  às  propostas  a  serem  apresentadas.  Ainda  segundo  o

colaborador,  agentes  do  governo  do  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  estavam

envolvidos nesse processo de acerto prévio sobre os vencedores das licitações, sendo
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certo,  que logo no início das obras,  HUDSON BRAGA  cobrou da empresa líder  do

consórcio o pagamento de 1% do valor do faturamento como “taxa de oxigênio”.

Portanto,  pelo  relato  dos  colaboradores  da  ANDRADE

GUTIERREZ e da CARIOCA ENGENHARIA, cuja veracidade foi  corroborada com o

avanço  das  investigações,  restam demonstradas  provas  robustas  de  que  a  propina

paga a agentes do Estado do Rio de Janeiro (5% para SÉRGIO CABRAL e 1% para

HUDSON BRAGA) não se restringia às empeireiras citadas.

3.3 Licitação das obras do Arco Metropolitano

Outro empreendimento que também serviu de dreno para a

prática dos crimes antecedentes de corrupção, cartel e fraude à licitação no âmbito da

cúpula  do  governo  do  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  foi  a  construção  do  Arco

Metropolitano,  havendo  também  neste  caso  frustração  do  caráter  competitivo  nas

licitações pelos consórcios participantes.18

Assim,  o  colaborador  JOÃO  MARCOS  DA  FONSECA,

após aderir  ao acordo de leniência do MPF com a ANDRADE GUTIERREZ, relatou

entendimentos feitos com representantes da OAS, ODEBRECHT e QUEIROZ GALVÃO

sobre  estipulação  prévia  às  licitações,  por  representantes  do  governo  estadual,  a

respeito de quais empreiteiras seriam agraciadas com as obras do arco rodoviário que

seria contratado. A estipulação prévia envolvia inclusive a composição dos consórcios e

a  participação  das  empreiteiras  em  cada  um  deles,  contando  sempre  com  a

determinação de WILSON CARLOS.

18 Os consórcios vencedores foram os seguintes: Consórcio Arco Metropolitano do Rio, formado pela
ODEBRECHT e ANDRADE GUTIERREZ (Lote 1) ,  Consórcio Carioca/Queiroz,  formado pela CARIOCA
ENGENHARIA e QUEIROZ GALVÃO (Lote 2), Consórcio Arco do Rio, formado pela OAS e CAMARGO
CORRÊA (Lote 3) e Consórcio Arco Metropolitano Rio, formado pela DELTA e ORIENTE (Lote 4).

19/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

No mesmo sentido, ROQUE MANUEL MELLIANDE, diretor

comercial da CARIOCA ENGENHARIA, admitiu que, em relação ao Arco Metropolitano,

o  processo  de  fraude  à  licitação  repetiu-se.  O  colaborador  ainda  confirmou  que

participou previamente de entendimentos com HUDSON BRAGA para a elaboração do

edital com cláusulas que restringissem a competitividade do certame, sendo certo que,

após a contratação,  o secretário  de obras públicas exigiu o pagamento da “taxa de

oxigênio” nos mesmos moldes do que foi pactuado com relação ao PAC Favelas.

Por essas razões, aponta-se que os crimes antecedentes

aos atos de lavagem de capitais a seguir imputados também estão caracterizados em

outros crimes de corrupção envolvendo outras empreiteiras, praticados entre 2007 e

2014 (arts. 317 e 333 do CP), na prática de formação e atuação em cartel (art. 4º, inciso

II, “a” e “b” da Lei 8.137/90) e na fraude às licitações (artigos 90 e 96, inciso V, da Lei

8.666/93), conforme delineado supra.

4.  Lavagem  de  ativos  com  o  pagamento  de  despesas  pessoais  de  SÉRGIO

CABRAL19 e seus familiares  através de RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR

(Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 01)

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL),

CARLOS  BEZERRA,  CARLOS  MIRANDA, RENATO  CHEBAR e  MARCELO

CHEBAR,  entre 07/08/2014 e 1º/06/2015, em 19 (dezenove) oportunidades distintas,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de pelo menos R$ 1.066.813,20 (um milhão, sessenta e seis mil, oitocentos

e treze reais e vinte centavos),  convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de

corrupção praticados pela organização criminosa, com o pagamento, no Rio de Janeiro,

19 A denúncia não versa sobre todas as despesas pessoais de SÉRGIO CABRAL e seus familiares,
pois  ainda  estão  sendo identificados todas as pessoas  que movimentaram ou foram destinatárias  dos
recursos ilícitos da organização criminosa,  constantes na planilha de controle  de caixa entregue pelos
colaboradores.
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de  despesas  pessoais  de  SÉRGIO  CABRAL e  seus  familiares  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 01).

Conforme  acima  descrito,  RENATO  CHEBAR  e

MARCELO  CHEBAR eram  operadores  financeiros  da  organização  criminosa  e

realizavam  a  custódia  e  a  distribuição  do  dinheiro  obtido  ilicitamente  por  essa

organização. Para controle interno do caixa, os irmãos confeccionaram planilha, em que

constam apelidos e os nomes de todos os fornecedores e destinatários do dinheiro em

espécie movimentado no Brasil no período de 01/08/2014 a 10/06/2015.

Com efeito,  no  mencionado documento  constam em 19

(dezenove) oportunidades distintas pagamentos feitos a pessoa de Pierre:

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
07/08/14 pierre- sant -R$51.652,00
08/08/14 pierre-sant -R$62.200,00
26/08/14 pierre-sant -R$70.723,00
28/08/14 pierre -R$121.000,00
03/09/14 pierre-sant -R$41.090,00
11/09/14 Pierre Arêa-Sant -R$49.442,00
23/09/14 pierre-sant -R$23.875,00
15/10/14 pierre -R$168.200,00
29/10/14 pierre - brad -R$15.692,42
29/10/14 Pierre Area - Sant -R$32.054,53
29/10/14 Pierre Arêa - Sa nt -R$56.125,00
18/11/14 Pierre Area - Brad -R$25.500,00
11/12/14 Pierre Area-Brad -R$47.033,00
18/12/14 Pierre Area - Brad -R$47.417,00
09/01/15 Pierre Area - Brad -R$71.333,00
03/02/15 Pierre ipanema -R$165.000,00
03/02/15 acerto pierre -R$4.000,00
11/05/15 pierre areas - brad -R$6.976,25
01/06/15 pierre - brad -R$7.500,00

-R$1.066.813,20
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 Após  ser  ouvido  no  Ministério  Público  Federal,  Pierre

Cantelmo  Areas  confirmou  ter  prestado,  de  2004  a  2015,  três  tipos  de  serviços  a

SÉRGIO CABRAL e seus familiares:  i)  fretamento de voos de helicóptero;  ii) emissão

de passagens aéreas junto a empresas de aviação comercial para voos nacionais e

internacionais e; iii)  serviços de embarque e desembarque.

A utilização desses serviços, no entanto, era uma forma de

lavar os recursos ilícitos auferidos pelo grupo criminoso, tendo em vista que, segundo

Pierre, a forma de pagamento que  SÉRGIO CABRAL utilizava em remuneração aos

serviços prestados era a  entrega de dinheiro em espécie ou  depósito de dinheiro

em  contas  do  depoente,  que  eram  feitos  por  CARLOS  BEZERRA  e CARLOS

MIRANDA:

“Que  a  forma  de  pagamento  que  SÉRGIO  CABRAL
utilizava em remuneração aos serviços  prestados era a
entrega de dinheiro em espécie ou depósito de dinheiro
em contas do depoente; Que nunca recebeu pagamento
por meio de DOC ou TED de SÉRGIO CABRAL;
(…)
Que,  por  vezes,  recebeu  de  CARLOS  BEZERRA e
CARLOS MIRANDA dinheiro em mãos,  como forma de
pagamento  pelos  serviços  prestados  a  SÉRGIO
CABRAL”
 

Para  corroborar  seu  depoimento,  Pierre  apresentou  ao

Ministério Público Federal diversos e-mails,  contemporâneos ao período discriminado

na  planilha  dos  colaboradores,  em  que  são  anexados  documentos  relacionados  a

serviços feitos a SÉRGIO CABRAL e seus familiares: 
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Ademais,  a  existência  de  contato  entre  Pierre  e  os

integrantes da organização criminosa foi comprovada pelo fato de ter sido encontrada

na agenda telefônica de CARLOS MIRANDA, obtida após quebra telemática autorizada

judicialmente (autos nº 0506602-19.2016.4.02.5101), o número de telefone de Pierre,

conforme tela abaixo:
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Já  no  e-mail  de  BEZERRA,  foi  encontrada  mensagem

onde  este  pergunta  para  Pierre  o  número  de  sua  conta  bancária  para  realizar

transferência  de  valores,  o  que  corrobora,  ainda  mais  as  evidências  carreadas  aos

autos pelos colaboradores:

Mas não é só. Também foram encontradas 916 ligações,

por meio do SITTEL, entre os integrantes da organização criminosa e Pierre Cantelmo

Areas, como, por exemplo: 131 ligações com LUIZ CARLOS BEZERRA,  108 ligações

com CARLOS MIRANDA  e 87 ligações com SÉRGIO CABRAL:

Nome Terminal Terminal Nome Quantidade
Pierre Cantelmo

Areas
552167370443 552196261035

Sonia Ferreira
Baptista

219

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521979541212 Hudson Braga 154

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521996261035
Sonia Ferreira

Baptista
83

Pierre Cantelmo
Areas

552167370443 552188476082 Luiz Carlos Bezerra 58

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521997261035
Sonia Ferreira

Baptista
54

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521981933663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

45

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521988476082 Luiz Carlos Bezerra 35

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521997233315
Sergio De Oliveira

Cabral Santos Filho
32

Pierre Cantelmo
Areas

552167370443 552197233315
Sergio De Oliveira

Cabral Santos Filho
30

Pierre Cantelmo 552167370443 552181933663 Carlos Emanuel De 25

25/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Areas Carvalho Miranda
Pierre Cantelmo

Areas
5521991098686 5521997233315

Sergio De Oliveira
Cabral Santos Filho

23

Pierre Cantelmo
Areas

5521991098686 5521988476082 Luiz Carlos Bezerra 20

Pierre Cantelmo
Areas

552194808598 552181933663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

20

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5524999956000
Jose Orlando

Rabelo
19

Pierre Cantelmo
Areas

552167370443 552197261035
Sonia Ferreira

Baptista
18

Pierre Cantelmo
Areas

552194808598 552188476082 Luiz Carlos Bezerra 17

Pierre Cantelmo
Areas

5521991098686 5521996261035
Sonia Ferreira

Baptista
17

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521999724144
Claudia De Moura

Soares Bezerra
11

Pierre Cantelmo
Areas

552194808598 552182763584
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

10

Pierre Cantelmo
Areas

552194808598 552196261035
Sonia Ferreira

Baptista
4

Pierre Cantelmo
Areas

5521991098686 5521981933663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

4

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 5521999793663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

3

Pierre Cantelmo
Areas

5521991098686 5521979541212 Hudson Braga 3

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 552197261035
Sonia Ferreira

Baptista
2

Pierre Cantelmo
Areas

5521991098686 5521999724144
Claudia De Moura

Soares Bezerra
2

Pierre Cantelmo
Areas

5521967370443 552197233315
Sergio De Oliveira

Cabral Santos Filho
2

Pierre Cantelmo
Areas

552194808598 552199724144
Claudia De Moura

Soares Bezerra
2

Pierre Cantelmo
Areas

552167370443 552199724144
Claudia De Moura

Soares Bezerra
2

Pierre Cantelmo
Areas

5521994808598 5521999793663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

1

Pierre Cantelmo
Areas

552194808598 552186312779 Luiz Carlos Bezerra 1

Total: 916
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Diante  dos  fatos  expostos,  SÉRGIO  CABRAL,  LUIZ

CARLOS  BEZERRA,  CARLOS  MIRANDA, RENATO  e MARCELO  CHEBAR

praticaram  19  (dezenove) atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por

intermédio  de  organização  criminosa, com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de

despesas pessoais de SÉRGIO CABRAL e seus familiares por RENATO e MARCELO,

para afastar cada vez mais os valores ilícitos de sua origem criminosa, estando todos

incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

5.  Lavagem  de  ativos  com  o  pagamento  de  despesas  pessoais  de  CARLOS

MIRANDA20 e seus familiares através de RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR

(Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 02)

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  CARLOS MIRANDA, RENATO CHEBAR  e MARCELO CHEBAR,  entre

07/08/2014 e 24/03/2015, com a anuência e orientação de  SÉRGIO CABRAL, em 48

oportunidades distintas,  ocultaram e dissimularam a origem,  a natureza,  disposição,

movimentação e a propriedade de pelo menos R$ 362.916,33, convertendo em ativos

lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com o

pagamento, no Rio de Janeiro, de despesas pessoais de CARLOS MIRANDA e seus

familiares (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 02).

Conforme  acima  descrito,  RENATO  CHEBAR  e

MARCELO  CHEBAR eram  operadores  financeiros  da  organização  criminosa  e

realizavam a custódia e a distribuição do dinheiro obtido ilicitamente pela mesma. Para

controle interno do caixa, os irmãos confeccionaram planilha em que constam apelidos

e  os  nomes  de  todos  os  fornecedores  e  destinatários  do  dinheiro  em  espécie

movimentado no Brasil no período de 01/08/2014 a 10/06/2015.

20 A denúncia  não  versa  sobre  todas  as  despesas  pessoais  de  CARLOS  MIRANDA e  seus
familiares, pois ainda estão sendo identificados todas as pessoas que movimentaram ou foram destinatárias
dos recursos ilícitos da organização criminosa, constantes na planilha de controle de caixa entregue pelos
colaboradores.
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De acordo com os colaboradores, CARLOS MIRANDA era

tratado nas planilhas de controle de caixa com os codinomes “amigo” e “menor”:

Que  "pagts  menor"  referem-se  a  pagamentos  feitos  em
favor  de  CARLOS MIRANDA;  Que  CARLOS MIRANDA
era referenciado como "amigo" e também como "menor";
Que a expressão "menor" era utilizada para contrastar com
o "Big" que também fazia entregas de dinheiro;

Pela  planilha  de  controle  de  caixa  apresentada  pelos

colaboradores, somente entre 07/08/2014 e 24/03/2015, MIRANDA movimentou, em 48

oportunidades distintas, R$ 362.916,33, uma média de cinquenta mil reais por mês, com

pagamento de contas pessoais.

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
07/08/14 pgtos amigo -R$ 15.400,00
13/08/14 pgtos amigo -R$ 12.430,00
21/8/14 pgtos amigo -R$ 8.850,00

26/08/14 amigo pagts -R$ 7.600,00
27/8/14 pagts menor -R$ 19.300,00

29/08/14 pgtos amigo -R$ 9.700,00
03/09/14 pgtos amigo -R$ 9.960,00
03/09/14 pgtos amigo -R$ 2.300,00
04/09/14 pgtos amigo -R$ 2.289,71
10/09/14 pag menor -R$ 3.070,00
10/09/14 pgto menor -R$ 6.096,70
12/09/14 BOLETAS amigo -R$ 2.033,00
15/09/14 boleta amigo -R$ 7.020,00
16/09/14 BOLETAS amigo -R$ 5.515,00
18/09/14 pagts menor -R$ 10.800,00
24/09/14 boleta amigo -R$ 6.223,94
24/09/14 boleta amigo -R$ 4.347,98
24/09/14 pagts menor -R$ 4.320,00
25/09/14 pagts menor -R$ 785,00
26/09/14 pgtos menor -R$ 2.042,00
29/09/14 pgtos amigo -R$ 4.610,00
06/10/14 pgto menor -R$ 1.610,00
08/10/14 pgtos amigo -R$ 2.500,00
09/10/14 pgtos amigo -R$ 9.000,00
09/10/14 pgtos amigo -R$ 11.780,00
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15/10/14 pgtos amigo -R$ 5.410,00
03/11/14 pgtos amigo -R$ 5.540,00
07/11/14 pgtos amigo -R$ 3.931,00
10/11/14 pgto amigo -R$ 13.550,00
14/11/14 pgto amigo -R$ 19.050,00
17/11/14 pgto amigo -R$ 2.151,00
25/11/14 pgtos amigo -R$ 6.000,00
03/12/14 pgto amigo - R$ 6.800,00
04/12/14 pgtos amigo -R$ 3.250,00
05/12/14 pgtos amigo -R$ 3.428,00
09/12/14 pgto amigo -R$ 4.900,00
10/12/14 pgtos amigo -R$ 2.405,00
18/12/14 pgtos amigo -R$ 5.820,00
19/12/14 pgtos amigo -R$ 5.970,00
06/01/15 pgtso amigo -R$ 5.700,00
12/01/15 contas amigo -R$ 2.280,00
15/01/15 inss amigo -R$ 13.470,00
15/01/15 contas amigo -R$ 5.000,00
22/01/15 pgto amigo -R$ 293,00
23/01/15 pgto amigo -R$ 3.600,00
30/01/15 pgsta menor -R$ 8.000,00
12/02/15 inss amigo -R$ 16.785,00
24/03/15 menor res -R$ 50.000,00

R$ 362.916,33

Os pagamentos  de  despesas  pessoais,  no  entanto,  era

uma forma de lavar os recursos ilícitos auferidos pelo grupo criminoso, tendo em vista

que, conforme esclareceram os colaboradores, eram todos feitos em dinheiro por seus

funcionários ou por terceiros.

 

Para  comprovar  o  acesso  às  despesas  pessoais  de

CARLOS MIRANDA, os irmãos CHEBAR apresentaram ao Ministério Público Federal

boletos bancários em nome de MIRANDA, o que confirma que foram responsáveis por

seus pagamentos:
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Tais  elementos,  em  conjunto  com  todas  as  provas  já

produzidas no bojo da operação CALICUTE,  comprovam e corroboram,  de maneira

cabal, as alegações dos colaboradores.

Ademais,  a  existência  de  contato  entre  CARLOS

MIRANDA e os colaboradores pode ser comprovada pelo fato de ter sido encontrada

em  sua  agenda  telefônica,  obtida  após  quebra  telemática  autorizada  judicialmente

(autos nº 0506602-19.2016.4.02.5101), o número de telefone de MARCELO CHEBAR,

conforme tela abaixo:
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Diante dos fatos expostos,  SÉRGIO CABRAL,  CARLOS

MIRANDA, RENATO  e MARCELO  CHEBAR praticaram,  entre  07/08/2014  e

24/03/2015, quarenta  e  oito  atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por

intermédio  de  organização  criminosa, com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de

despesas  pessoais  de  CARLOS  MIRANDA e  seus  familiares  por  RENATO  e

MARCELO, com a orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, para afastar cada vez

mais os valores ilícitos de sua origem criminosa, estando todos incursos nas penas do

artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

6. Lavagem de ativos com a movimentação de recursos ilícitos entre os irmãos

CHEBAR e CARLOS BEZERRA21 (Lavagem de ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 –

Conjunto de fatos 03)  

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  CARLOS BEZERRA,  RENATO CHEBAR  e  MARCELO CHEBAR, entre

05/08/2014 e 10/06/2015, com a anuência e orientação de  SÉRGIO CABRAL,  em 30

oportunidades distintas,  ocultaram e dissimularam a origem,  a natureza,  disposição,

movimentação  e  a  propriedade  de  pelo  menos R$  5.236.000,00  (cinco  milhões,

duzentos e trinta e seis mil reais), tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro

derivado de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa de sua origem

ilícita, com a movimentação de recursos, no Rio de Janeiro, por  CARLOS BEZERRA

(Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 03).

Conforme  acima  descrito,  RENATO  CHEBAR  e

MARCELO  CHEBAR eram  operadores  financeiros  da  organização  criminosa  e

realizavam a custódia e a distribuição do dinheiro em espécie obtido ilicitamente por

essa organização. Para controle interno do caixa, os irmãos confeccionaram  planilha,

21 A denúncia não versa sobre todas as movimentações de recursos entre CARLOS BEZERRA e os
irmãos  CHEBAR,  pois ainda estão sendo identificados todas as pessoas que movimentaram ou foram
destinatárias dos recursos ilícitos da organização criminosa, constantes na planilha de controle de caixa
entregue pelos colaboradores.
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em que constam apelidos e os nomes de todos os fornecedores e destinatários do

dinheiro em espécie movimentado no Brasil no período de 01/08/2014 a 10/06/2015. 

De acordo com os colaboradores, CARLOS BEZERRA era

tratado nas planilhas de controle de caixa com o codinome “novato”:

“Que  “Novato”  refere-se  ao  apelido  que  os
colaboradores  colocaram  em  BEZERRA;  Que
BEZERRA  foi  apresentado  ao  colaborador  por
CARLOS MIRANDA em meados de 2013/2014 – daí o
codinome “novato”;”

Cumpre ressaltar que o fato de LUIZ CARLOS BEZERRA

ser  chamado de “novato”  pelos colaboradores é coerente com outros elementos de

prova já produzidos no bojo da investigação, como os depoimentos prestados em sede

de acordo de leniência por executivos da CARIOCA ENGENHARIA (autos nº 0507551-

43.2016.4.02.5101), que indicam que CARLOS MIRANDA aos poucos foi passando a

tarefa para CARLOS BEZERRA. 

Com efeito, de acordo com Rodolfo Mantuano:

“que numa das idas de CARLOS MIRANDA à Carioca, ele
levou  CARLOS  BEZERRA,  o  tendo  apresentado  ao
depoente;  que  CARLOS  MIRANDA disse  que  CARLOS
BEZERRA era pessoa da sua inteira confiança e, quando
fosse o caso, poderia entregar o dinheiro a ele;

Nos mesmos termos é o depoimento de Tânia Fontenelle: 

“QUE, a certa altura, CARLOS MIRANDA indicou CARLOS
BEZERRA  como  substituto  eventual  para  buscar  o
dinheiro;  QUE  segundo  CARLOS  MIRANDA,  CARLOS
BEZERRA também  gozava  de  total  confiança  do  então
Governador; QUE a entrega dos valores era realizada na
sede da CARIOCA ENGENHARIA, no Rio de Janeiro;”

32/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Pela  planilha  de  controle  de  caixa  apresentada  pelos

colaboradores,  somente  entre  05/08/2014  e  10/06/2015,  CARLOS  BEZERRA

movimentou em dinheiro em espécie, em 30 oportunidades distintas,  R$ 5.236.000,00

(cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), ocultando e dissimulando a origem, a

natureza, disposição e a propriedade dos recursos ilícitos.

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
05/08/14 novato -200.000,00
14/08/14 novato -325.000,00
08/09/14 novato 140.000,00
29/09/14 novato 140.000,00
14/10/14 novato 100.000,00
05/12/14 novato -115.000,00
14/01/15 novato - manoel -50.000,00
22/01/15 novato -86.000,00
27/01/15 novato -200.000,00
28/01/15 novato -270.000,00
04/02/15 novato - -200.000,00
05/02/15 novato -150.000,00
11/02/15 novato -50.000,00
13/02/15 novato -20.000,00
26/02/15 novato -70.000,00
27/02/15 novato -200.000,00
03/03/15 novato -250.000,00
05/03/15 novato -200.000,00
06/03/15 novato -70.000,00
30/03/15 ret copa - novato -350.000,00
08/04/15 novato -150.000,00
14/04/15 novato -200.000,00
22/04/15 novato -250.000,00
28/04/15 novato -150.000,00
29/04/15 novato -200.000,00
05/05/15 novato -350.000,00
27/05/15 novato -200.000,00
29/05/15 novato -150.000,00
01/06/15 novato -200.000,00
10/06/15 novato -200.000,00

5.236.000,00
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Constata-se  que  das  30  movimentações  ilícitas  de

recursos,  27  operações  foram  de  recebimento  de  dinheiro  dos  irmãos  CHEBAR

totalizando R$ 4.856.000,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil reais), e

três operações de entrega de dinheiro aos irmãos CHEBAR, totalizando o valor de R$

380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Saliente-se  que  as  movimentações  de  recursos  por

intermédio dos irmãos  CHEBAR era uma forma de lavar dinheiro, na medida em que

distanciava os valores de sua origem ilícita, sendo certo que, conforme esclareceram os

colaboradores,  todas  as  operações  eram  feitas  em  dinheiro  em  espécie  por  seus

funcionários ou por terceiros.

Diante dos fatos expostos,  SÉRGIO CABRAL, CARLOS

BEZERRA,  RENATO  e  MARCELO  CHEBAR praticaram, entre  05/08/2014  e

10/06/2015, trinta atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de

organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro,

entre  CARLOS BEZERRA  e os irmãos  CHEBAR,  com a orientação e  anuência de

SÉRGIO  CABRAL,  para  afastar  cada  vez  mais  os  valores  ilícitos  de  sua  origem

criminosa, estando todos incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

7.  Lavagem  de  ativos  com  a  distribuição  de  valores  ilícitos  por  SÉRGIO  DE

CASTRO OLIVEIRA (BIG)22 a integrantes da organização criminosa (Lavagem de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 04)

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (SERJÃO, BIG OU BIG ASSHOLE),

22 A denúncia não versa sobre todas as distribuições de valores ilícitos por  SÉRGIO DE CASTRO
OLIVEIRA,  pois  ainda  estão  sendo  identificados  todas  as  pessoas  que  movimentaram  ou  foram
destinatárias dos recursos ilícitos da organização criminosa, constantes na planilha de controle de caixa
entregue pelos colaboradores.
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CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA,  RENATO CHEBAR, MARCELO CHEBAR

e ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARIZINHO), no  período de agosto de 2014 a

fevereiro  de  2016,  com  a  anuência  e  orientação  de  SÉRGIO  CABRAL,  em  19

oportunidades distintas,  ocultaram e dissimularam a origem,  a natureza,  disposição,

movimentação  e  a  propriedade  de  pelo  menos R$  2.324.500,00   (dois  milhões,

trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), tendo como propósito distanciar ainda

mais o dinheiro derivado de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa

de sua origem ilícita, com a distribuição de recursos, no Rio de Janeiro, por SÉRGIO DE

CASTRO OLIVEIRA  (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de

fatos 04).

Desde  o  início  das  investigações  já  havia  menção  ao

codinome BIG em anotações e e-mails de CARLOS BEZERRA, referindo-se a entrega

de valores a esse último. Ao se analisar a caixa de e-mails de CARLOS BEZERRA, BIG

passou a ser identificado como sendo SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA.

Dezenas  de  e-mails  e  anotações  da  caixa  de  correio

eletrônico  de  CARLOS  BEZERRA indicam  que  BIG,  SERJÃO ou BIG  ASSHOLE,

apelidos para a mesma pessoa de SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, tinha importante

atuação na movimentação de dinheiro em espécie da organização criminosa.

Na  colaboração  premiada  de  RENATO e  MARCELO

CHEBAR,  doleiros  de  SÉRGIO  CABRAL,  a  identidade  de  BIG restou  esclarecida,

corroborando as conclusões realizadas pela investigação.
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“Que em 2003, após começar a trabalhar com seu irmão,
uma  pessoa  que  era  conhecida  como  “SERJÃO”,
começou  a  visitar  o  escritório  dos  colaboradores,
localizado na Av. Rio Branco nº 123/sala 1105, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, levando uma pasta de laptop com dinheiro
em espécie; Que inicialmente SERJÃO entregava dinheiro
em espécie no escritório cerca de três vezes por mês; Que
o volume de recursos entregues aumentou após a eleição
de SÉRGIO CABRAL como Governador do Estado do Rio
de Janeiro; Que o dinheiro era guardado em um cofre; Que
não  sabe  dizer  como  SERJÃO foi  apresentado  como
emissário  de SÉRGIO  CABRAL para  seu  irmão;  Que
quando  começou  a  trabalhar  no  escritório  já  havia  um
vínculo entre eles; (…) Que não sabe dizer o telefone ou e-
mail de SERJÃO; Que o Colaborador fazia a prestação de
contas  dos recursos aplicados de maneira  esporádica e
informal  para o próprio  SERJÃO;  Que o relacionamento
era baseado na confiança; (…) Que a partir de 2006/2007,
pelo  que  se  recorda,  os  recursos  começaram  a  se
avolumar  e  SERJÃO/BIG passou  a  ter  um  cargo  no
governo,  momento  no  qual  passou  a  comparecer  no
escritório  acompanhado  de  CARLOS  EMANUEL  DE
CARVALHO  MIRANDA;  Que  CARLOS  MIRANDA tinha
uma postura mais impositiva, dando orientações a respeito
da destinação dos recursos; Que, com o passar do tempo,
SERJÃO foi  se  ausentando  da  entrega  dos  recursos,
tendo a função sido assumida por  CARLOS MIRANDA;”
(Depoimento de MARCELO CHEBAR)

 

“Que conheceu  SÉRGIO CABRAL no final dos anos 90;
Que por volta de 2002/2003, durante o carnaval, SÉRGIO
CABRAL procurou  o  colaborador  assustado  com  o
escândalo  do  propinoduto;  Que  SÉRGIO  CABRAL não
estava  envolvido  com  o  referido  escândalo,  mas  ficou
preocupado com conta  que possuiria  no Israel  Discount
Bank  of  New  York  (IDB/NY);  Que  recorda-se  que  o
encontro se deu na Rua Alexandre Ferreira, na Lagoa, no
Rio de Janeiro; Que, salvo engano, SÉRGIO CASTRO DE
OLIVEIRA (“Serjão/Big”)  estava  presente  no  referido
encontro;  Que  SÉRGIO  CABRAL perguntou  se  o
colaborador  poderia receber  os  valores que possuía em
sua conta de nome “Eficiência”, com o que o colaborador
concordou,  tendo os valores sido transferidos para duas
contas de sua titularidade de nome “Siver Fleet” e “Alpine
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Grey”;  Que  os  valores  transferidos  foram  da  ordem  de
USD 2.000.000,00; Que a partir daí os valores ficaram em
nome do colaborador;  Que  “Serjão” ia  ao escritório  do
colaborador,  localizado  na  Av.  Rio  Branco,  nº  123/1105,
Centro,  Rio  de  Janeiro/RJ,  para  entregar  valores  em
espécie,  pelo  menos  mensalmente;  Que  os  valores
entregues  variavam;  Que  não  havia  um valor  fixo,  mas
pode  dizer  que  variavam  de  R$  50.000,00  a  R$
250.000,00;  Que  os  valores  eram  transportados  em
mochila,  pasta  ou  envelopes;  (...)  Que  as  entregas  de
valores em espécie em reais no escritório do colaborador
eram  feitas  desde  sempre  por  SÉRGIO  CASTRO  DE
OLIVEIRA (“Serjão”); Que a partir de 2007,  “Serjão” foi
nomeado  a  algum  cargo  público  quando  CARLOS
MIRANDA assumiu  a  tarefa  de  fazer  as  entregas  em
espécie  no  escritório  do  colaborador”  (Depoimento  de
RENATO CHEBAR).

“Que  “Big” era  o  codinome  de  SERJÃO,  SERGIO
CASTRO DE OLIVEIRA; (…) Que “pagts menor” referem-
se a pagamentos feitos em favor de CARLOS MIRANDA;
Que CARLOS MIRANDA era referenciado como “amigo” e
também  como  “menor”;  Que  a  expressão  “menor”  era
utilizada para contrastar  com o  “Big” que também fazia
entregas de dinheiro;” (Depoimento de RENATO CHEBAR)

Os  depoimentos  são  bastante  convincentes  com  a

identificação do investigado e sua participação na organização criminosa.

A relação pessoal entre  CARLOS BEZERRA e  SÉRGIO

DE CASTRO OLIVEIRA é intensa, inclusive sendo sócios da empresa Rótulos e Rolhas

Comércio de Bebidas.
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SÉRGIO  DE CASTRO  OLIVEIRA (BIG)  possui  também

vínculo forte com  CARLOS MIRANDA, operador financeiro do  SÉRGIO CABRAL na

organização  criminosa.  É  possível  verificar  a  relação  estreita  entre  ambos,  ao  se

analisar  a  documentação  fornecida  pelo  CITIBANK,  onde  SÉRGIO  DE  CASTRO

OLIVEIRA tinha autorização de  CARLOS MIRANDA (titular  do contrato de locação)

para acessar o cofre locado por esse naquela instituição financeira.
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SÉRGIO  DE  CASTRO  OLIVEIRA apresenta  também

relação estreita com SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, conforme se constata nos

atos de nomeação de BIG para os cargos junto ao Secretário de Estado do Governo do

Rio de Janeiro.
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Por  fim,  também  corroboram  as  vinculações  subjetivas

entre SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA e os outros membros da organização criminosa

as centenas de ligações telefônicas entre eles.

NOME TERMINAL TERMINAL NOME QUANTIDADE

Sergio Castro
Oliveira

5521982590022 5521988476082 Luiz Carlos Bezerra 369

Sergio De Castro
Oliveira

552181937596 552181933663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

203

Sergio De Castro
Oliveira

552122355978 5521988476082 Luiz Carlos Bezerra 106

Sergio De Castro
Oliveira

552181937596 552188476082 Luiz Carlos Bezerra 87

Sergio De Castro
Oliveira

552181937596 552196261035
Sonia Ferreira

Baptista
76

Sergio De Castro
Oliveira

55*106*11729 55*83*71589
Wagner Jordao

Garcia
56
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Sergio De Castro
Oliveira

552122355978 552188476082 Luiz Carlos Bezerra 47

Sergio De Castro
Oliveira

552122355978 5521981933663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

44

Sergio Castro
Oliveira

5521999992317 5521997233315
Sergio De Oliveira

Cabral Santos Filho
22

Sergio De Castro
Oliveira

552122355978 5521999724144
Claudia De Moura

Soares Bezerra
19

Sergio Castro
Oliveira

5521971089387 5521988476082 Luiz Carlos Bezerra 17

Sergio Castro
Oliveira

5521982590022 5524999956000
Jose Orlando

Rabelo
8

Sergio Castro
Oliveira

5521982590022 5521999724144
Claudia De Moura

Soares Bezerra
6

Sergio De Castro
Oliveira

552122355978 5521996261035
Sonia Ferreira

Baptista
5

Sergio Castro
Oliveira

5521982590022 5521979541212 Hudson Braga 2

Sergio De Castro
Oliveira

552181937596 552178625070
Wagner Jordao

Garcia
2

Sergio De Castro
Oliveira

55*106*11729 55*83*9397 Luiz Carlos Bezerra 2

Sergio Castro
Oliveira

5521982590022 5521981933663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

2

Sergio De Castro
Oliveira

552122355978 5521997261035
Sonia Ferreira

Baptista
1

Sergio De Castro
Oliveira

552181937596 552199793663
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

1

A tabela acima assim pode ser representada graficamente

para melhor visualização,  sendo a espessura das linhas proporcional  ao número de

ligações entre SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA e os interlocutores:
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Demonstrada a vinculação subjetiva entre os denunciados

e  a  identidade  da  pessoa  de  codinome  BIG,  identificou-se  as  movimentações

financeiras realizadas por BIG no âmbito da Organização Criminosa. 

Na caixa de e-mails de  CARLOS BEZERRA, constam as

seguintes  entregas  de  dinheiro  realizadas  por  BIG a  integrantes  da  organização

criminosa e seus familiares.

1) No dia 01.09.2014,  SERJÃO (BIG)  entregou a quantia de R$ 150.000,00  (cento e

cinquenta mil  reais),  valor  proveniente da atividade ilícita  da organização criminosa,

para ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARIZINHO)23

23 ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARIZINHO) foi  preso  no  âmbito  da  Operação  Mascate.
Conforme colaboração  premiada de  Adriano  Martins,  ARY era  um operador  financeiro  da  organização
criminosa, recebendo e distribuindo dinheiro em espécie a outros operadores financeiros e a empresários
para lavagem de ativos e internalização dos recursos em espécie no sistema financeiro formal. Ressalte-se
que os fatos relacionados à citada operação serão objeto de denúncia apartada.
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2) No dia 28.05.2015, BIG retirou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor proveniente da

atividade  ilícita  da  organização  criminosa,  do  caixa  administrado  por  CARLOS

BEZERRA, entre outras saídas.

 

3) No dia 10.06.2015, BIG entrega R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor proveniente da

atividade ilícita da organização criminosa,  para  ARY FERREIRA DA COSTA FILHO,

cujo o apelido também é Baloneta.24

4)  No  dia  22.06.2015, BIG recebe  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),  do  caixa

administrado  por  CARLOS  BEZERRA,  valor  proveniente  da  atividade  ilícita  da

organização criminosa, em virtude do seu aniversário, dia 23 de junho.25

24 Novamente é citado o indivíduo de nome ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, acima identificado
como um dos operadores financeiros da organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL. O número
do terminal de celular de ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (cel. nº 5521994702863) está cadastrado nos
“Contatos” do Whatsapp de CARLOS BEZERRA como “Ari Baloneta”. Portanto, “Baloneta” é o apelido de
ARY FERREIRA DA COSTA FILHO.

25 SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA nasceu no dia 23 de junho de 1958, conforme informações da
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5) No dia 10.08.2015, BIG entrega R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor proveniente da

atividade ilícita da organização criminosa,  ao caixa paralelo de  CARLOS BEZERRA

para esse realizar o pagamento de despesas de Magali,  mãe de  SÉRGIO CABRAL

(Magal)26, e CARLOS MIRANDA (Mimi)27.

6) No dia 10.09.2015, BIG entregou R$90.000,00, valor proveniente da atividade ilícita

da organização criminosa, a CARLOS BEZERRA para efetuar pagamento de despesas

com a folha de pagamento e a mãe de SÉRGIO CABRAL (MAGA)28.

Receita Federal do Brasil.
26 Conforme já exposto na operação CALICUTE,  CARLOS BEZERRA deu codinome a todas as
pessoas  que  de  alguma  forma  recebiam  valores  da  organização  criminosa.  Os  codinomes  foram
descobertos nas imagens de anotações em papel constantes da sua caixa de e-mails, ou de rascunhos e
mensagens também constantes na caixa de entrada de seu correio eletrônico. No caso da mãe de SÉRGIO
CABRAL, MAGALY CABRAL, CARLOS BEZERRA a apelidou como Maga ou Magal. 
27 Mais  uma  vez,  CARLOS  BEZERRA utilizando-se  de  codinome  para  identificar  e  controlar  a
remessa de dinheiro ao destinatário em suas anotações. No caso Mimi, desde a operação CALICUTE, foi
identificado como CARLOS MIRANDA. 

28 Novamente,  CARLOS BEZERRA atribui nas anotações a mãe de  SÉRGIO CABRAL,  MAGALY
CABRAL,  como Maga ou Magal. 
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7) No dia 14.09.2015,  BIG entregou R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhetos

reais),  valor  proveniente  da  atividade  ilícita  da  organização  criminosa,  a  CARLOS

BEZERRA para  ser  entregue  como  destinatário  final  pessoa  de  codinome  BD

(codinome de SÉRGIO CABRAL)29 e Déia prima (pessoa não identificada).

29 Restou provado que CARLOS BEZERRA se utiliza de apelidos ou codinomes para a identificação
do destinatário do dinheiro ilícito entregue. No caso utiliza  BD, como destinatário do valor. O número do
terminal  de  celular  de  SÉRGIO CABRAL (cel.  nº5521999730336)  está  cadastrado  nos  “Contatos”  do
Whatsapp de CARLOS BEZERRA  como“BD”. Portanto, “BD” é o apelido de SÉRGIO CABRAL dado por
CARLOS BEZERRA.
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8)  No  dia  22.10.2015,  BIG entregou  R$  200.000,0030 (duzentos  mil  reais),  valor

proveniente da atividade ilícita da organização criminosa, a  CARLOS BEZERRA para

destinação posterior aos pagamentos de familiares de SÉRGIO CABRAL e CARLOS

MIRANDA.

9) No dia 18.02.2016, BIG entregou R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor proveniente da

atividade ilícita da organização criminosa, a CARLOS BEZERRA.

Nos  e-mails  acima transcritos,  chega-se  à  conclusão de

que BIG movimentou em 07 entregas e 02 retiradas de dinheiro em espécie o montante

de R$ 664.500,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), no período

de setembro de 2014 a fevereiro de 2016.

Além  dos  atos  acima  narrados,  há  outros  atos  de  BIG

como fornecedor de valores a CARLOS BEZERRA como podemos ver abaixo:

30 O termo usado por CARLOS BEZERRA para se referir ao valor repassado por BIG foi “Duque”.
Na  linguagem  popular  (gíria),  em  especial  no  jogo  do  bicho  –  costumeiramente  jogado  por  CARLOS
BEZERRA -  o termo “Duque” significa 200.  http://diariosdeharveydent.blogspot.com.br/2011/04/pequeno-
dicionario-prisional.html. No caso não são duzentos reais. São duzentos mil reais.
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1) Nos dias 08.07.2015 (R$ 100.000,00), 13.07.2015 (R$ 30.000,00), 14.07.2015 (R$

150.000,00), 22.07.2015 (R$ 200.000,00) e 23.07.2015(R$ 200.000,00),  BIG entregou

os respectivos valores a CARLOS BEZERRA, valor proveniente da atividade ilícita da

organização criminosa.31

2) Em dia não preciso, porém em julho de 2015, BIG recebeu R$ 15.000,00 (quinze mil

reais)  de  CARLOS BEZERRA  valor  proveniente  da  atividade  ilícita  da  organização

criminosa.

31 E-mail do dia 16.08.2015 descoberto na caixa de correio eletrônico de CARLOS BEZERRA, onde
constam anotações referentes a contabilidade paralela da Organização Criminosa.
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3)  No  dia  16.08.2015,  BIG recebeu  o  valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  de

CARLOS BEZERRA,  valor proveniente da atividade ilícita da organização criminosa.
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4) No dia 20.01.2016, BIG entregou R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor proveniente

da atividade ilícita da organização criminosa, a CARLOS BEZERRA para o pagamento

de despesas de pessoas e familiares dos membros da organização.

Nas  quatro  operações  ilícitas  acima  listadas,  foram

ocultadas a origem e a destinação de recursos que somam o valor de R$ 605.000,00

(seiscentos e cinco mil reais), no período de agosto de 2015 a janeiro de 2016.

Somam-se ao acima exposto as 06 movimentações dos

valores entregues por meio dos irmãos doleiros  RENATO e  MARCELO CHEBAR a

SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (BIG), no período de agosto de 2014 a dezembro de

2014, no total de R$ 1.055.000,00 (um milhão e cinquenta e cinco mil reais), constantes

na planilha de controle de caixa apresentada pelos colaboradores:
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DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
11/08/14 big -R$ 200.000,00
07/11/14 big -R$ 55.000,00
25/11/14 big -R$ 300.000,00
26/11/14 big -R$ 100.000,00
26/11/14 pegou big R$ 200.000,00
01/12/14 botafogo big -R$ 200.000,00

Saliente-se  que  as  movimentações  de  recursos  por

intermédio dos irmãos  CHEBAR era uma forma de lavar dinheiro, na medida em que

distanciava os valores de sua origem ilícita, sendo certo que, conforme esclareceram os

colaboradores,  todas  as  operações  eram  feitas  em  dinheiro  em  espécie  por  seus

funcionários ou por terceiros.

As movimentações de propina da organização criminosa

em favor de  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (SERJÃO/BIG) somam o valor de R$

2.324.500,000   (dois  milhões,  trezentos e vinte e quatro mil  e quinhentos reais),  no

período de agosto de 2014 a fevereiro de 2016, por meio de 19 atos de lavagem de

dinheiro.

 Ante as provas expostas, resta evidente a participação, no

período de agosto de 2014 a fevereiro de 2016, de SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA,

CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA e SÉRGIO CABRAL em dezenove atos de

lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa,

com a intensa movimentação de recursos ilícitos entre os três primeiros e terceiros, com

anuência e orientação de  SÉRGIO CABRAL,  para afastar cada vez mais os valores

ilícitos de sua origem criminosa, estando todos incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da

Lei 9.613/98. 

Outrossim, dos dezenove atos de lavagem de dinheiro, em

seis  oportunidades,  a  movimentação  de  recursos  ilícitos,  em  favor  da  organização
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criminosa, se deu com a participação de  RENATO CHEBAR  e  MARCELO CHEBAR,

razão pela qual também estão incursos nas penas do artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.  

Ademais, dos dezenove atos de lavagem de dinheiro, em

duas  oportunidades,  a  movimentação  de  recursos  ilícitos,  em favor  da  organização

criminosa,  se  deu  com  a  participação  de  ARY  FERREIRA  DA  COSTA  FILHO

(ARIZINHO), razão pela qual também está incurso nas penas do artigo 1º, § 4º, da Lei

9.613/98.  

8. Lavagem de ativos com o envio de recursos ilícitos por RENATO e MARCELO

CHEBAR para THIAGO ARAGÃO (Lavagem de ativos/Art. 1º, §4º, DA LEI 9.613/98 –

Conjunto de fatos 05)

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  THIAGO  DE  ARAGÃO  GONÇALVES  PEREIRA  E  SILVA,  CARLOS

BEZERRA,  CARLOS  MIRANDA,  ADRIANA  ANCELMO,  RENATO  CHEBAR  e

MARCELO  CHEBAR, no  período  de  08/09/2014  a  06/04/2015,  com  a  anuência  e

orientação  de  SÉRGIO  CABRAL,  em  sete  oportunidades  distintas,  ocultaram  e

dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de pelo

menos R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), tendo como propósito distanciar

ainda mais o dinheiro derivado de crimes de corrupção praticados pela organização

criminosa  de  sua  origem  ilícita,  com  o  envio  de  recursos  ilícitos  por RENATO  e

MARCELO CHEBAR para THIAGO DE ARAGÃO (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 05).

Nos documentos entregues pelos colaboradores RENATO

CHEBAR e MARCELO CHEBAR, há registros de entrega de valores para uma pessoa

de nome “Tiago” no endereço da Rua Sacopã, nº 852/apt. 114, bloco 01:
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De acordo com os colaboradores, em conformidade com a

planilha  de  controle  de  caixa  apresentada  ao  Ministério  Público  Federal,  RENATO

CHEBAR e MARCELO CHEBAR entregaram R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil

reais)  para  Tiago/Sacopã,  entre  08/09/2014  e  06/04/2015,  através  do  serviço  de

distribuição de valores do “Juca Bala”, doleiro ainda não identificado:

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
08/09/14 sacopa -R$ 140.000,00
29/09/14 tiago sacopa -R$ 140.000,00
14/10/14 sacopa -R$ 100.000,00
04/11/14 tiago sacopa -R$ 160.000,00
26/11/14 entregou sacopa -R$ 200.000,00
27/01/15 tiago -R$ 50.000,00
06/04/15 ret sacopa -R$ 200.000,00

R$ 990.000,00

Os colaboradores  RENATO e  MARCELO CHEBAR não

souberam declinar quem seria Tiago ou de quem seria o endereço indicado, apenas

afirmam que cumpriam as ordens dadas por CARLOS MIRANDA. Mas, cotejando com

as provas já produzidas no curso da investigação, é possível afirmar que se trata de

THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA  – sócio e braço direito de

ADRIANA ANCELMO no escritório de advocacia ANCELMO ADVOGADOS.

Com efeito, em pesquisa na Receita Federal, foi possível

descobrir que o citado endereço está em seu nome, conforme tela abaixo:
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Mas não é só isso. Por meio da quebra telemática do e-

mail de  LUIZ CARLOS BEZERRA – um dos operadores financeiros da organização

criminosa – foi  descoberta  mensagem em que  BEZERRA envia  mensagem para si

próprio,  fazendo  referência  ao  citado  endereço e  indicando  o  nome  de  “TIAGO

ARAGÃO”:

Os mencionados achados estão em perfeita consonância

com o depoimento de Michelle Tomaz Pinto, que afirmou ao MPF: 
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“Que indagada  a  respeito  da frequência  com que  LUIZ
CARLOS BEZERRA comparecia ao escritório de Adriana
Ancelmo  para  entrega  de  valores  em  espécie,  a
declarante  informou que  era  semanalmente,  geralmente
às sextas-feiras, e que presenciou as entregas durante os
anos de 2014 e 2015; Que indagada como LUIZ CARLOS
BEZERRA transportava os valores, informou a declarante
que  era  numa  mochila;  Que  indagada  a  respeito  da
quantidade  de  dinheiro  em  espécie  que  era  entregue
semanalmente, informou a declarante que girava em torno
de  R$  200.000,00  a  R$  300.000,00; Que  indagada  a
respeito  da  destinação  dos  recursos  após  sua
entrega,  informou a  declarante  que  eram colocados
num cofre  que ficava na sala  de THIAGO ARAGÃO;
Que indagada se THIAGO ARAGÃO presenciava tais
entregas,  informou  a  declarante  que  sim;”  (grifos
nossos)

Por fim, registros obtidos após procedimento de busca e

apreensão no prédio comercial de ANCELMO ADVOGADOS indicam que  BEZERRA

esteve  no  escritório  em  pelo  10  vezes  em  que  THIAGO  ARAGÃO também  lá  se

encontrava, devendo ser lembrado que o cofre ficava em sua sala:

VISITAS NOME RG EMPRESA
DATA
HORA

TIPO
MOVIMENTO32

1
Thiago De Aragão

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2014-03-26
09:58:50.09

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-03-26
15:58:00.17

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-03-26
16:50:19.12

3
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-03-26
18:52:45.01

3
S

32 Na tabela, a letra “E” indica “entrada” e “S” corresponde a “saída”.

54/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

2 Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-03-31
12:15:55.53

0
E

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-03-31
12:24:11.90

3
E

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-03-31
12:32:50.21

7
S

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-03-31
12:46:52.96

7
S

3
Thiago De Aragao

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2014-04-14
14:27:50.20

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-04-14
14:32:27.12

3
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-04-14
14:40:17.03

0
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-04-14
18:58:11.12

3
E

4
Thiago De Aragao

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2014-05-02
12:28:34.23

3
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-05-02
12:51:47.50

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-05-02
12:56:43.87

3
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-05-02
13:21:09.53

0

S
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5
Thiago De Aragao

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2014-07-02
10:15:43.39

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-07-02
13:06:46.34

3
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-07-02
13:15:00.51

3
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-07-02
21:10:20.75

0
S

6
Thiago De Aragao

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2014-10-28
08:54:27.85

7
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-10-28
12:12:51.20

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-10-28
12:19:25.09

0
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-10-28
13:33:17.89

0
S

7
Thiago De Aragao

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2014-10-28
08:54:27.85

7
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-10-28
12:12:51.20

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-10-28
12:19:25.09

0
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-10-28
13:33:17.89

0
S

8 Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv 2014-12-10
14:00:26.76

E

56/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

3

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-12-10
14:53:08.28

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2014-12-10
14:57:53.12

3
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2014-12-10
19:02:01.15

3
S

9
Thiago De Aragao

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2015-01-27
14:32:05.70

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2015-01-27
14:39:37.75

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2015-01-27
14:47:59.01

3
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2015-01-27
18:23:18.00

0
S

10
Thiago De Aragao

Gonçalves Pereira E Silva
9118201750 Ancelmo Adv

2015-02-09
10:18:50.66

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2015-02-09
13:50:27.02

0
E

Luiz Carlos Bezerra 46069332 Ancelmo Adv
2015-02-09
13:54:23.72

0
S

Thiago De Aragao
Gonçalves Pereira E Silva

9118201750 Ancelmo Adv
2015-02-09
17:07:31.30

0
S
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Chama  atenção  a  astronômica  evolução  patrimonial  de

THIAGO ARAGÃO a partir de 2011, conforme constatado no relatório apresentado pela

Receita Federal do Brasil (tabela abaixo):

Ano
Calendário

Bens e Direitos
Ano Base

Bens e Direitos
Ano Anterior

Dívidas
Ano Base

Dívidas
Ano Anterior

Variação
Patrimonial

(DIRPF)

Ajustes
Transporte de

Valores

Variação
Patrimonial

Ajustada

2009 R$ 38.088,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.088,86 R$ 0,00 R$ 38.088,86

2010 R$ 113.020,83 R$ 38.088,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.931,97 R$ 0,00 R$ 74.931,97

2011 R$ 201.351,74 R$ 115.305,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.046,65 R$ 2.284,26 R$ 88.330,91

2012 R$ 561.078,02 R$ 201.351,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 359.726,28 R$ 0,00 R$ 359.726,28

2013 R$ 521.791,67 R$ 561.078,02 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 39.286,35 R$ 1.652,58 -R$ 37.633,77

2014 R$ 2.701.888,83 R$ 521.791,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.180.097,67 R$ 0,00 R$ 2.180.097,67

2015 R$ 3.614.197,07 R$ 2.701.888,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 912.308,24 R$ 0,00 R$ 912.308,24

As  mencionadas  provas  são  totalmente  independentes

entre si e advém: (1) da colaboração premiada de RENATO e MARCELO CHEBAR; (2)

da quebra telemática do e-mail de LUIZ CARLOS BEZERRA; (3) de depoimento de

Michelle Tomaz Pinto, colhido pelo MPF no bojo de Procedimento Investigatório Criminal

(PIC) e (4) de procedimento de busca e apreensão dos registros de entrada do prédio

comercial  da  ANCELMO  ADVOGADOS,  sendo  que  todas  elas  apontam  THIAGO

ARAGÃO  como  sendo  pessoa  que  movimentava  recursos  em  espécie  por

determinação de ADRIANA ANCELMO.

Saliente-se  que  as  movimentações  de  recursos  por

intermédio dos irmãos  CHEBAR era uma forma de lavar dinheiro, na medida em que
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distanciava os valores de sua origem ilícita, sendo certo que, conforme esclareceram os

colaboradores,  todas  as  operações  eram  feitas  em  dinheiro  em  espécie  por  seus

funcionários ou por terceiros.

Diante dos fatos expostos,  THIAGO ARAGÃO,  ADRIANA

ANCELMO, SÉRGIO  CABRAL,  RENATO  e MARCELO  CHEBAR  praticaram, no

período  de  08/09/2014  a  06/04/2015, sete  atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma

reiterada e por intermédio de organização criminosa, com o envio de recursos ilícitos

por RENATO e MARCELO para THIAGO, com a orientação e anuência de ADRIANA e

SÉRGIO  CABRAL,  para  afastar  cada  vez  mais  os  valores  ilícitos  de  sua  origem

criminosa, estando todos incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

9. Lavagem de ativos com o recebimento de valores ilícitos dos irmãos CHEBAR

por FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO) (Lavagem de ativos/ Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 – Conjunto de fatos 06)

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),  CARLOS BEZERRA, CARLOS

MIRANDA, RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR, no período de  01/08/2014 a

20/10/2014, com a anuência e orientação de SÉRGIO CABRAL, em 29 oportunidades

distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade  de  pelo  menos R$ 7.700.000,00  (sete  milhões  e  setecentos  mil  reais),

tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro derivado de crimes de corrupção

praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita,  com  o envio de recursos

ilícitos  por RENATO  e MARCELO  CHEBAR  para FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO

(KIKO) (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 06).

Na  colaboração  premiada  dos  doleiros  de  SÉRGIO

CABRAL,  MARCELO CHEBAR e  RENATO CHEBAR, foi identificada vultosa entrega
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de dinheiro em espécie no endereço:  Avenida Nilo Peçanha, 50, sala 3207, Centro,

Rio de Janeiro/RJ.

Saliente-se  que  as  movimentações  de  recursos  por

intermédio dos irmãos  CHEBAR era uma forma de lavar dinheiro, na medida em que

distanciava os valores de sua origem ilícita, sendo certo que, conforme esclareceram os

colaboradores,  todas  as  operações  eram  feitas  em  dinheiro  em  espécie  por  seus

funcionários ou por terceiros.

Sem  saber  precisar  o  nome  do  destinatário  final  do

dinheiro ilícito, os colaboradores afirmaram que o dinheiro em espécie foi entregue a

pessoa  chamada  Dani no  endereço  supracitado.  Assim,  consta  do  depoimento  de

RENATO CHEBAR:

“Dani” refere-se a pessoa que recebia frequentes entregas
de dinheiro em escritório localizado na Av. Nilo Peçanha,
nº  50,  sala  3207,  Centro  Rio  de  Janeiro;  (...)  Que
“dani/alcione”  é  a  mesma  pessoa  de  “Dani”  já
referenciada, cujo escritório ficava localizado na Av. Nilo
Peçanha  nº  50/3207;  Que “alcione”  também recebia  os
valores na ausência de “dani”(…) Que o Documento nº 2
diz respeito aos endereços onde eram feitas as entregas
dos valores de: Tiago, Alexandre, Dani e Maria Luiza da H.
Stern; Que também constam as contas de Oscar Pedroso,
Pierre  Areas  e  Ouriço  Design  e  respectivos  Que
“dani/alcione”  é  a  mesma  pessoa  de  “Dani”  já
referenciada, cujo escritório ficava localizado na Av. Nilo
Peçanha nº 50/3207; Que os valores referentes a Tiago,
Alexandre, Dani e Maria Luiza da H. Stern são valores que
devem ser multiplicados por mil (ex: 400,00 é igual a R$
400.000,00)”

A  planilha  de  controle  de  caixa  apresentada  pelos

colaboradores ao Ministério Público Federal discrimina as datas, os valores e a pessoa

encarregada de receber os valores:
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DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
01/08/14 dani -350.000,00
04/08/14 daninp -200.000,00
05/08/14 dani -300.000,00
06/08/14 dani -150.000,00

7/8/14 dani -150.000,00
11/08/14 dani -300.000,00
14/08/14 dani -300.000,00
19/08/14 dani -180.000,00
20/08/14 dani -300.000,00
27/08/14 dani -300.000,00
29/08/14 dani -350.000,00
01/09/14 dani -350.000,00
03/09/14 dani -100.000,00
04/09/14 dani -100.000,00
05/09/14 dani -100.000,00
15/09/14 dani -270.000,00
16/09/14 dani -150.000,00
17/09/14 dani -350.000,00
19/09/14 dani -100.000,00
25/09/14 dani / alcione -200.000,00
26/09/14 dani -200.000,00
29/09/14 dani -200.000,00
30/09/14 dani -350.000,00
02/10/14 dani -500.000,00
03/10/14 dani -350.000,00
06/10/14 dani -550.000,00
10/10/14 dani -400.000,00
13/10/14 dani -300.000,00
20/10/14 dani -250.000,00

7.700.000,00

A identificação do endereço da entrega de valores vem

exposta em outra tabela fornecida pelos doleiros de SÉRGIO CABRAL.
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Em  pesquisa  em  fontes  abertas  para  se  identificar  a

pessoa física ou jurídica que se utilizava da referida sala, logrou-se êxito em identificar a

empresa Corcovado Comunicação Ltda.33

33 https://qualotelefone.com/rj/rio-de-janeiro/comunicacao-visual-artigos-equipamentos-e-
suprimentos/corcovado-comunicacao/1819736;  http://www.guiamais.com.br/rio-de-janeiro-rj/comunicacao-
visual-e-impressa/artigos-e-equipamentos-para-comunicacao-visual/16273981-1/corcovado-comunicacao
(acesso em 29/12/2016).
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Em consulta ao sistema da Receita Federal,  verificou-se

que um dos sócios da empresa Corcovado Comunicações Ltda chama-se FRANCISCO

DE ASSIS NETO.

Em  análise  da  quebra  de  sigilo  fiscal  da  esposa  de

FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),  CAROLINA DE VASCONCELOS MASSIERE

DE  ASSIS,  sócia  também  na  empresa  Corcovado,  verificou-se  a  declaração  da

propriedade da sala 3207 do edifício situado na Avenida Nilo Peçanha, 50, Centro, Rio

de Janeiro.

Corrobora  ainda  a  vinculação  da  sala  3207  do  edifício

situado no nº 50 da Avenida Nilo Peçanha, Centro, Rio de Janeiro/RJ, a FRANCISCO

DE  ASSIS  NETO  (KIKO) e  a  empresa  CORCOVADO  COMUNICAÇÕES  LTDA.  a

descoberta  na  quebra  de  sigilo  telemático  do  e-mail  do  KIKO

(kiko.assis@yahoo.com.br) da cópia da alteração contratual registrada na JUCERJA da

empresa CORCOVADO COMUNICAÇÃO LTDA, onde aparece a sede dessa empresa

como “Avenida Nilo Peçanha, 50 sala 3207, Centro, Rio de Janeiro34.

34 Informação contida no Relatório de Pesquisa ASSPA/PRR2 nº2002/2017.
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Em análise do material obtido na quebra de comunicações

telemáticas,  nos  e-mails  e  anotações  de  CARLOS  BEZERRA

(betteg  g  ao  @yahoo.com.br),  operador  financeiro  da  Organização  Criminosa,  foram

achados dois e-mails com referências ao endereço de entrega do dinheiro apontado

pelos doleiros do SÉRGIO CABRAL:

a) referência a sala 3207, com o codinome Kiko.

b) referência ao nome Zambi sala 3207, o nome paoli e o

nome Dani, conforme imagem abaixo:

Outros  e-mails  há  menção  ao  codinome  Zambianke  ou

Zambi, com referência a valores entregues, conforme abaixo transcrito:
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É de conhecimento público que existe um cantor que fez

sucesso na década de 1980, chamado “Kiko Zambianchi” – aparentemente, o apelido

de FRANCISCO DE ASSIS NETO.

Por  outro  lado,  o  endereço  de  entrega  do  dinheiro  se

confirma, quando no e-mail acima se refere ao nome “paoli”, e sala 3207. Conforme

busca na internet, o nome do edifício comercial situado na Avenida Nilo Peçanha 50,

Centro, Rio de Janeiro, chama-se Rodolpho de Paoli.
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Outra prova que confirma que KIKO é a mesma pessoa

que FRANCISCO DE ASSIS NETO, consiste nos dados da Receita Federal do Brasil,

onde  consta  FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO,  como  sócio  da  empresa  Américas

Copacabana Hotel Ltda.

Retomando análise do material da caixa de e-mails, obtida

após quebra telemática autorizada judicialmente, de  PEDRO RAMOS DE MIRANDA

(ramos.miranda@me.com),  assessor  pessoal  de  SÉRGIO  CABRAL,  logrou-se

identificar  mensagem de  correio  eletrônico  em que  KIKO encaminha  solicitação  de

urgência na análise de um protocolo de pedido de alvará do Corpo de Bombeiro para

um estabelecimento comercial de Hotel no bairro de Copacabana. O e-mail consta o

endereço kiko.assis@yahoo.com.br.
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Com  efeito,  o  documento  (Protocolo  CBMERJ-Reap…)

contido no e-mail acima, traz a informação de que o empreendimento hoteleiro que se

requereu a licença é no endereço da empresa Américas Copacabana Hotel Ltda, ou

seja, Rua Barata Ribeiro 550, Copacabana, Rio de Janeiro, o que vincula o titular do e-

mail  kiko.assis@yahoo.com.br ao  KIKO dono da empresa Corcovado Comunicações

de nome FRANCISCO DE ASSIS NETO.
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Ademais,  em matéria  publicada  em site  da  internet,  há

referência expressa do nome de  FRANCISCO DE ASSIS NETO como KIKO, um dos

assessores da Secretaria de Comunicação Social do Governo SÉRGIO CABRAL35.

35 http://observatoriodaimprensa.com.br/entre-aspas/comuniquese__31312/
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“No  Rio,  conforme  escreveu  a  correspondente  Cristina
Vaz  de  Carvalho,  a  assessoria  direta  do  governador
Sérgio Cabral, subordinada à Secom/Casa Civil, tem um
grupo da FSB prestando serviços.  À frente está Isabela
Abdalla que, entre outras funções estratégicas, vai fazer a
ponte entre o governador e os gabinetes (o suporte é de
Nara Franco e Cacau Araújo). Na Coordenação Executiva
da Comunicação com as secretarias, está Valéria Blanc,
que  acaba  de  deixar  a  revista  Época  (tem o  apoio  de
Patrícia Faria, levantando pautas nas diversas áreas). Na
assessoria  direta  ao  governador,  incluindo  o
acompanhamento na rua, está Ivone Malta, ex-SuperVia
Trens Urbanos. O subsecretário de Comunicação Social é
Ricardo  Cota,  que  tem  como  subsecretários-adjuntos
Dulce  Jannotti,  que  assessorou  Cabral  na  Alerj
(Assembléia  Legislativa),  Clarimundo  Flores,  que
trabalhou na Secom no governo Rosinha, transferindo-se
depois para a revista TN Petróleo, e Francisco de Assis
Neto, o Kiko, vindo da Prefeitura de Duque de Caxias.
Com Dulce deve continuar Edgard Arruda, e chega Aurélio
Gimenez,  transferido  da  antiga  Ação  Social.  Do  antigo
quadro, a subsecretária Tânia Lazzoli deve ir para o MIS
(Museu da Imagem e do Som),  a  adjunta  de Imprensa
Isabelle Coelho, para a equipe da Cedae, e a adjunta de
Relações  Institucionais  Glória  Nunes,  para  a  Fesp
(Fundação  Escola  de  Serviço  Público).  Da  equipe  de
atendimento,  saíram  Léa  Agostinho,  Adriana  Monteiro,
Denise Oliveira e Paulo Braga.”

Ainda  em  consulta  à  base  de  dados  do  Ministério  do

Trabalho e Emprego (MTE), restou claro que FRANCISCO DE ASSIS NETO é o mesmo

referido acima, considerando que ele trabalhou na Prefeitura de Duque de Caxias e

posteriormente no estado do Rio de Janeiro.
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Em consulta ao portal da transparência do servidor público

do estado do Rio de Janeiro, pode-se verificar que FRANCISCO DE ASSIS NETO, além

de possuir as empresas acima referidas, era funcionário público nomeado em cargo em

comissão da Secretaria de Comunicação Social até dezembro de 2013, último ano do

governo SÉRGIO CABRAL.
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Por fim, corrobora, ainda, a vinculação do FRANCISCO DE

ASSIS  NETO  (KIKO) a  SÉRGIO  CABRAL,  LUIZ  CARLOS  BEZERRA,  WILSON

CARLOS,  CARLOS  MIRANDA  e HUDSON  BRAGA,  o  fato  de  KIKO ter  grande

quantidade de ligações telefônicas, registradas no SITTEL, para todos esses integrantes

da Organização Criminosa.

NOME TERMINAL TERMINAL NOME
Nº

LIGAÇÕES
Sergio De Oliveira

Cabral Santos Filho
5521997233315 5521999411225

Francisco De
Assis Neto

147

Luiz Carlos Bezerra 5521988476082 5521999411225
Francisco De

Assis Neto
97

Wilson Carlos Cordeiro
Da Silva Carvalho

5521994103525 5521999411225
Francisco De

Assis Neto
84

Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

5521981933663 5521999411225
Francisco De

Assis Neto
53

Hudson Braga 5521979541212 5521999411225
Francisco De

Assis Neto
1

Chama  atenção  a  astronômica  evolução  patrimonial  de

KIKO no período, conforme constatado no relatório apresentado pela Receita Federal

do Brasil (tabela abaixo):

Ano
Calendário

Bens e Direitos
Ano Base

Bens e Direitos
Ano Anterior

Dívidas
Ano Base

Dívidas
Ano Anterior

Variação
Patrimonial

(DIRPF)

Ajustes
Transporte de

Valores

Variação
Patrimonial

Ajustada

2007 R$ 423.549,99 R$ 286.745,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136.804,78 R$ 0,00 R$ 136.804,78

2008 R$ 535.730,78 R$ 423.549,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 112.180,79 R$ 0,00 R$ 112.180,79

2009 R$ 1.297.381,03 R$ 535.730,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 761.650,25 R$ 0,00 R$ 761.650,25

2010 R$ 1.797.984,94 R$ 1.297.381,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500.603,91 R$ 0,00 R$ 500.603,91
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2011 R$ 2.842.622,01 R$ 1.797.984,94 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 894.637,07 R$ 0,00 R$ 894.637,07

2012 R$ 3.777.963,72 R$ 2.842.622,01 R$ 120.000,00 R$ 150.000,00 R$ 965.341,71 R$ 0,00 R$ 965.341,71

2013 R$ 3.954.966,60 R$ 3.777.963,72 R$ 200.000,00 R$ 120.000,00 R$ 97.002,88 R$ 0,00 R$ 97.002,88

2014 R$ 5.249.672,80 R$ 3.954.966,60 R$ 1.016.000,00 R$ 200.000,00 R$ 478.706,20 R$ 0,00 R$ 478.706,20

2015 R$ 6.163.032,67 R$ 5.262.845,67 R$ 1.716.000,00 R$ 1.016.000,00 R$ 200.187,00 R$ 13.172,87 R$ 213.359,87

Convertendo  as  informações  apresentadas  pela  Receita

Federal em gráficos, fica ainda mais nítido que o patrimônio pessoal de FRANCISCO

DE ASSIS NETO cresceu na mesma medida em que a organização criminosa instalada

no Governo do Estado do Rio de Janeiro desviava recursos públicos:

Diante  dos  fatos  expostos,  SÉRGIO  CABRAL,

FRANCISCO  DE ASSIS NETO  (KIKO),  CARLOS BEZERRA,  CARLOS MIRANDA,

RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR praticaram, no período de  01/08/2014 a

20/10/2014, 29 atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de

organização  criminosa, com  a  destinação  de  valores  para  FRANCISCO  DE ASSIS
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NETO (KIKO), pelos irmãos CHEBAR, com a intermediação de CARLOS BEZERRA e

CARLOS MIRANDA, e a orientação e anuência de  SÉRGIO CABRAL,  para afastar

cada vez mais os valores ilícitos de sua origem criminosa, estando todos incursos nas

penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

10.  Lavagem de ativos com a entrega de valores por  ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ

NOVIS (ÁLVARO NOVIS) aos irmãos CHEBAR (Lavagem de ativos/Art. 1º, §4º, da

Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 07)

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os

denunciados  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS  (ÁLVARO  NOVIS),  CARLOS

MIRANDA, RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR, no período de  08/09/2014 a

03/06/2015, com a anuência e orientação de SÉRGIO CABRAL, em 32 oportunidades

distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a

propriedade de pelo menos R$ 23.300.000,00 (vinte três milhões e trezentos mil reais),

tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro derivado de crimes de corrupção

praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, com a entrega de valores

por  ÁLVARO NOVIS  aos irmãos  CHEBAR  (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 – Conjunto de fatos 07).

Nos depoimentos, os colaboradores RENATO CHEBAR e

MARCELO  CHEBAR indicam  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS  (ÁLVARO  NOVIS)

como  sendo  pessoa  que  creditava  vultosos  créditos  para  a  organização  criminosa

chefiada por SÉRGIO CABRAL, mediante entregas de dinheiro vivo. 

As  entregas  se  davam  por  meio  da  utilização  de  uma

senha para garantir  que a pessoa que se apresentava como portadora era, de fato,

aquela que devia recolher os recursos. 
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Saliente-se  que  as  movimentações  de  recursos  por

intermédio dos irmãos  CHEBAR era uma forma de lavar dinheiro, na medida em que

distanciava os valores de sua origem ilícita, sendo certo que, conforme esclareceram os

colaboradores, todas as operações eram feitas em dinheiro em espécie.

Em  seu  termo  de  colaboração,  RENATO  CHEBAR

explicou como se dava o funcionamento das entregas e afirmou que ÁLVARO NOVIS

constava em sua planilha de controle de caixa sob o codinome de “Enrolado”:

“Que "margarida"  era  a  senha para  entrega do dinheiro;
Que  a  senha  era  utilizada  da  seguinte  forma:  CARLOS
MIRANDA informava  aos  colaboradores  que  tinham  um
crédito a receber em São Paulo, informando a senha; Que
os  colaboradores  contactavam JUCA passando  a  senha
para recebimento dos valores e devido crédito; Que veio a
saber,  posteriormente,  que  o  referido  crédito  foi
oriundo de pagamento feito pelo doleiro Álvaro Novis,
cujo apelido na planilha era "enrolado”;

Na planilha apresentada pelos colaboradores as entradas

de  recursos  por  “Enrolado”  são  vultosas  e  somam  R$  23.300.000,00  (vinte  e  três

milhões e trezentos mil reais) no curto período entre setembro de 2014 e junho de 2015,

conforme tabela abaixo36:

DATA DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
08/09/14 sp- margarida 2.000.000,00
12/09/14 enrolado 1.000.000,00
16/09/14 enrolado 500.000,00
16/09/14 enrolado 500.000,00
22/09/14 enrolado 500.000,00
23/09/14 enrolado 500.000,00
29/09/14 enrolado carneiro 2.000.000,00
30/09/14 enrolado margarida 500.000,00

36 As palavras ao lado da palavra enrolado são a senha que deveria ser utilizada para coleta do
dinheiro. No caso: “carneiro”, “margarida”, “azul” e “abacaxi”. 
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30/09/14 enrolado carneiro 2.000.000,00
01/10/14 enrolado 500.000,00
08/10/14 melancia 2.000.000,00
26/11/14 enrolado 1.500.000,00
15/12/14 enrolado azul 1.000.000,00
17/12/14 enrol 500.000,00
23/01/15 enrolado azul 1.000.000,00
02/02/15 enrolado azul 500.000,00
26/02/15 enrol verm 1.000.000,00
25/03/15 enrol melao 500.000,00
26/03/15 enrol melao 500.000,00
27/03/15 enrol melao 250.000,00
31/03/15 enrol melao 500.000,00
02/04/15 enrol melao 500.000,00
16/04/15 enrol abacaxi 250.000,00
17/04/15 enrol abacaxi sp 250.000,00
24/04/15 enrol abacaxi sp 500.000,00
29/04/15 enrol abacaxi sp 500.000,00
30/04/15 enrol abacaxi sp 500.000,00
08/05/15 abacaxi - enrolado 250.000,00
21/05/15 melancia - enrola 250.000,00
26/05/15 melancia - enrl 350.000,00
29/05/15 melancia - enrl 350.000,00
03/06/15 melancia - enrola 350.000,00

TOTAL 23.300.000,00

A  menção  a  ÁLVARO  NOVIS pelos  colaboradores  é

coerente  com  elementos  de  prova  que  já  tinham  sido  produzidos  no  bojo  da

investigação da Operação CALICUTE. 

Com efeito, após quebra do sigilo telemático de CARLOS

MIRANDA,  foi encontrado o telefone de ÁLVARO NOVIS em sua agenda telefônica,

conforme imagem abaixo. 
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Já a quebra de sigilo telefônico, efetuada pelo Sistema de

Investigação de Registros Telefônicos  e Telemáticos  – SITTEL,  da PGR, indica que

CARLOS  MIRANDA  e  ÁLVARO  NOVIS  se  falaram  33  vezes  entre  22/01/2014  e

11/09/2014, conforme tabela abaixo. 

DATA DURAÇÃO
TERMINAL

ORIGINADOR
LEMBRETE_T1

TERMINAL
RECEBEDOR

LEMBRETE_T2

22/01/2014
11:21:40

00:00:48
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

23/01/2014
11:20:33

00:00:22
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

23/01/2014
11:21:12

00:00:02
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

18/02/2014
11:15:17

00:01:29
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

18/02/2014
11:28:30

00:00:36
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

18/02/2014
11:28:58

00:00:35
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda
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20/02/2014
12:41:05

00:00:18
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

20/02/2014
12:41:49

00:00:19
552199161200

2

Alvaro Novis
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

20/02/2014
12:43:04

00:00:31
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

20/02/2014
12:47:25

00:00:14
552199161200

2

Alvaro Novis
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

20/02/2014
13:08:33

00:00:06
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

11/03/2014
17:48:19

00:00:43
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

11/03/2014
17:52:07

00:01:07
552199161200

2

Alvaro Novis
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

24/04/2014
11:40:13

00:00:18
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

24/04/2014
11:41:29

00:00:01
552199161200

2

Alvaro Novis
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

24/04/2014
11:42:12

00:00:23
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

24/04/2014
11:42:50

00:00:09
552199161200

2

Alvaro Novis
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

24/04/2014
11:43:19

00:00:13
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

24/04/2014
11:44:05

00:00:23
552199161200

2

Alvaro Novis
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

24/04/2014
11:44:20

00:00:08 552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

552199161200
2

Alvaro Novis
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Miranda

24/04/2014
11:44:33

00:00:02
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

13/05/2014
11:37:31

00:00:29
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

13/05/2014
12:32:23

00:00:28
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

13/05/2014
12:33:33

00:00:49
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

13/05/2014
12:34:29

00:00:22
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

13/05/2014
12:34:33

00:00:03
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

01/09/2014
15:48:02

00:00:28
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

03/09/2014
12:01:58

00:00:14
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

03/09/2014
12:05:56

00:00:38
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

03/09/2014
12:06:14

00:01:16
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

08/09/2014
15:31:28

00:01:30
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis

08/09/2014
17:21:36

00:00:02
552199161200

2
Alvaro Novis

552198193366
3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

11/09/2014
12:17:59

00:00:51
552198193366

3

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda

552199161200
2

Alvaro Novis
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Foi  encontrado,  inclusive,  e-mail  entre  CARLOS

MIRANDA e ÁLVARO NOVIS, onde o primeiro trata da aquisição de cartão de débito no

exterior, nos termos da imagem colacionada abaixo:

Importante mencionar  que ÁLVARO  NOVIS já  foi

condenado à pena de 13 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e

45 dias-multa, pela primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro, pela prática

dos crimes previstos nos artigos 16 e 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, c/c artigos

69  e  71,  caput,  do  CP,  estando  o  processo  atualmente  aguardando  julgamento  de

recurso especial no STJ (RESP 1452446/RJ)37. 

Mais  recentemente,  foi  preso  temporariamente  pela

Operação Lava Jato em sua 26ª fase (Operação Xepa), em razão de elementos que o

apontavam  como  sendo  operador  financeiro,  operando  “por  intermédio  da  HOYA

CORRETORA,  tendo  a  disponibilidade  de  valores  milionários  na  sua conta-corrente

junto a ODEBRECHT, sendo o principal prestador de serviços para a empreiteira”. 

37 Em sede de recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ÁLVARO NOVIS foi absolvido por
entender aquela corte que as operações de dólar-cabo, por não envolverem transferência física de valores
para o exterior, não constituiriam crime de evasão de divisas – entendimento contrário ao do Supremo
Tribunal Federal que, na Ação Penal 470, pacificou a questão, entendendo pela sua tipicidade, conforme
bem exposto no RE 876.692/PR.
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As informações extraídas no Sittel confirmam o vínculo de

ALVARO NOVIS com a empresa ODEBRECHT, contendo mais de 370 ligações nos

últimos anos: 

NOME TERMINAL TERMINAL NOME
Nº

LIGACÕES

Alvaro Jose 
Galliez Novis

552191612002 5511955693268
Construtora 
Norberto 
Odebrecht S A

186

Alvaro Jose 
Galliez Novis

5521999855027 5511955693268
Construtora 
Norberto 
Odebrecht S A

185

Diante  dos fatos  expostos,  SÉRGIO CABRAL,  ÁLVARO

JOSÉ GALLIEZ NOVIS (ÁLVARO NOVIS), CARLOS MIRANDA, RENATO CHEBAR e

MARCELO CHEBAR praticaram, no período de 08/09/2014 a 03/06/2015, trinta e dois

atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa, com a entrega de valores por ÁLVARO NOVIS aos irmãos CHEBAR, com a

intermediação  de  CARLOS  MIRANDA, e  a  orientação  e  anuência  de  SÉRGIO

CABRAL,  para  afastar  cada  vez  mais  os  valores  ilícitos  de  sua  origem  criminosa,

estando todos incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

11. Da participação dos denunciados na organização criminosa (quadrilha Art. 288

do CP38 - pertinência a organização criminosa Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/201339 –

Fato 08).

Pelo  menos  entre  1º  de  janeiro  de  200740 e  17  de

novembro de 201641,  em comunhão de desígnios,  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA

(BIG/SERJÃO),  FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO  (KIKO),  THIAGO  DE  ARAGÃO

GONÇALVES  PEREIRA E  SILVA (THIAGO  ARAGÃO),  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ

38 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
39 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
40 Data da posse do denunciado SÉRGIO CABRAL no cargo de governador do Estado do Rio de
Janeiro.
41 Data da deflagração da Operação Calicute, com a prisão preventiva de vários dos denunciados.

80/99



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

NOVIS  (ÁLVARO  NOVIS), RENATO  CHEBAR  e  MARCELO  CHEBAR,  de  modo

consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram,

financiaram e  integraram,  pessoalmente,  uma organização  criminosa,  que  tinha  por

finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel

em  detrimento  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  bem  como  a  lavagem  dos  recursos

financeiros  auferidos  desses  crimes,  formada  por  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON

CARLOS, HUDSON BRAGA,  CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, WAGNER

JORDÃO,  JOSÉ  ORLANDO,  ADRIANA ANCELMO,  PAULO  FERNANDO,  PEDRO

RAMOS, CARLOS BORGES, LUIZ IGAYARA e LUIZ PAULO REIS, já denunciados na

OPERAÇÃO CALICUTE,  além de outras pessoas imunes em razão de colaboração

premiada42 e de  indivíduos a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não

identificados   (Quadrilha/Art.  288  do  CP43 -  Pertinência  a  Organização

Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/201344 - Fato 08).

Com efeito,  desde de a OPERAÇÃO CALICUTE, restou

provado que,  agindo de forma estruturalmente  ordenada,  caracterizada  pela  divisão

formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida

derivada dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude a licitação, cartel e

lavagem de dinheiro, os denunciados acima referidos integraram organização criminosa

que  estava estruturada  da maneira  a  seguir  sintetizada,  tendo  em consideração  as

descrições fáticas até aqui realizadas.

A presente denúncia engloba, portanto, parte da atividade

da organização criminosa responsável pela prática de atos de corrupção e lavagem de

dinheiro envolvendo a execução de diversas obras de construção civil contratadas pelo

Estado do Rio de Janeiro de grandes empreiteiras atuantes em regime de cartel com a

finalidade de fraudar as licitações.

42 Rogério Nora, Clóvis Primo, Alberto Quintaes, João Marcos da Fonseca e Rafael Campello.
43 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
44 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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Assim,  conforme  mencionado  na  Operação  CALICUTE,

verificou-se,  nos  mesmos  moldes  existentes  em  relação  às  demais  organizações

criminosas  investigadas  pela  Operação  Lava  Jato,  a  sua  estruturação  e  divisão  de

tarefas em cinco núcleos básicos: a) o núcleo econômico, formado por executivos das

empreiteiras cartelizadas contratadas para execução de obras pelo Governo do Estado

do  Rio  de  Janeiro,  dentre  elas  a  ANDRADE  GUTIERREZ,  as  quais  ofereceram

vantagens  indevidas  a  mandatários  políticos  e  gestores  públicos.  Os  executivos  da

referida empreiteira, que praticaram crimes de corrupção ativa, não são denunciados na

presente  peça  em  razão  de  imunidade  decorrente  da  celebração  de  acordos  de

colaboração premiada; b) o núcleo administrativo, composto por gestores públicos do

Governo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os quais solicitaram e administraram o

recebimento  das  vantagens  indevidas  pagas  pelas  empreiteiras.  Os  denunciados

WILSON  CARLOS e  HUDSON  BRAGA fizeram  parte  deste  núcleo;  c)  o  núcleo

financeiro operacional,  formado por  responsáveis  pelo  recebimento  e  repasse das

vantagens indevidas e pela ocultação da origem espúria, inclusive através da utilização

de empresas e escritórios de advocacia,  algumas delas constituídas exclusivamente

com tal finalidade. As pessoas de CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, WAGNER

JORDÃO,  JOSÉ  ORLANDO,  ADRIANA ANCELMO,  PAULO  FERNANDO,  PEDRO

RAMOS, CARLOS BORGES, LUIZ IGAYARA e LUIZ PAULO REIS fizeram parte deste

núcleo;  d) o  núcleo  político,  formado  pelo  líder  da  organização  criminosa,  o  ex-

governador  SÉRGIO CABRAL. O diagrama abaixo descreve graficamente a estrutura

da Organização Criminosa:
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Conforme  já  exaustivamente  descrito,  sabe-se  que

SERGIO CABRAL enquanto governador do Estado do Rio de Janeiro, no período de

2007 a 2014,  instituiu um gigantesco e afrontoso esquema de cobrança de propina

consistente em uma espécie de “mesada” arbitrada em 5% dos valores faturados em

favor das empreiteiras a serem contratadas em regime de cartel e fraude à licitações.

Ainda anuiu na cobrança de “taxa de oxigênio” (instituída pelo denunciado HUDSON

BRAGA)  no  âmbito  da  Secretaria  de Estado  de  Obras  Públicas.  Indicou  como seu

secretário  de  governo  o  denunciado  WILSON  CARLOS  para  providenciar  a

operacionalização  de  toda  a  atividade  da  organização  criminosa,  especialmente

referente a realização dos acertos para cobrança e pagamento da propina.
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O  vultuoso  volume  de  recursos  obtidos  em  razão  dos

crimes  praticados  pelo  grupo  criminoso  exigia  uma  forte  estrutura  destinada  à

movimentação e lavagem do dinheiro da propina, razão pela qual uma série de agentes

passaram a integrar a ORCRIM com tal finalidade, realizando, na divisão de tarefas da

organização,  a  função  de  operadores  financeiros.  Tal  atividade  consistia,

essencialmente, em organizar e operacionalizar o recebimento dos valores de propina,

custodiá-los,  movimentá-los  entre  os  membros  do  grupo  criminoso,  idealizar  e

implementar estratégias de lavagem de capitais, movimentar os recursos para utilização

pelos membros da ORCRIM, dentre outras. De fato, para operacionalizar movimentação

de tal porte era necessário ao grupo criminoso se utilizar de variadas estratégias de

lavagem  de  capitais,  com  a  participação  de  inúmeros  agentes  que  pudessem

implementá-las. 

Com a continuação das investigações, identificou-se que

outros membros integravam a organização criminosa,  podendo ser classificados nos

moldes  da  descrição  acima.  A  presente  denúncia  incluiu  SÉRGIO  DE  CASTRO

OLIVEIRA  (BIG/SERJÃO),  FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO  (KIKO),  THIAGO  DE

ARAGÃO  GONÇALVES  PEREIRA E  SILVA (THIAGO  ARAGÃO),  ÁLVARO  JOSÉ

GALLIEZ NOVIS (ÁLVARO NOVIS), RENATO CHEBAR, MARCELO CHEBAR45, como

operadores financeiros da organização criminosa.46

45 ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARIZINHO) não foi incluído na imputação da organização 
criminosa pois será objeto de denúncia em apartado decorrente da deflagração da operação MASCATE,  
ocorrida no dia 02/02/2017.
46 Os novos denunciados integrantes da organização criminosa estão identificados com a cor laranja.
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Na presente  denúncia  não  será  imputado  novamente  o

crime  de  organização  criminosa  aos  denunciados  na  Operação  CALICUTE,  quais

sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  CARLOS

MIRANDA, CARLOS BEZERRA,  WAGNER JORDÃO,  JOSÉ ORLANDO RABELO,

ADRIANA ANCELMO, PAULO FERNANDO MAGALHÃES PINTO, PEDRO RAMOS,

CARLOS  BORGES,  LUIZ  IGAYARA  e  LUIZ  PAULO  REIS,  sob  pena  violação  ao

princípio do Direito Penal do “ne bis in idem”. 

SÉRGIO  DE  CASTRO  OLIVEIRA  (BIG/SERJÃO),

conforme  já  descrito,  é  um  dos  operadores  financeiros  da  organização  criminosa,

exercendo a função de transportador e custodiador temporário do dinheiro em espécie

recebido a título de propina fornecido pelo núcleo econômico da referida organização.

Os  irmãos  CHEBAR,  colaboradores,  identificaram  o  denunciado  afirmando  sua
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participação  desde  o  início  da atuação  desses na  lavagem de dinheiro  em prol  de

SÉRGIO CABRAL,  no  ano de 2002.  Por  sua vez, CARLOS BEZERRA é  sócio  do

denunciado e  o indica como  transportador de dinheiro em espécie para a associação

criminosa, distribuindo valores a outros integrantes da organização, além de membros

da família de SÉRGIO CABRAL. Sua função está bem definida nas provas produzidas

nos autos, assim como a estabilidade de sua atuação.

FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO  (KIKO) também  é

identificado como operador financeiro de  SÉRGIO CABRAL,  exercendo, ao lado dos

outros operadores, as funções de receber e ocultar valores. Como método de ocultação

foi  identificada  a  utilização  de  empresa  de  comunicação  social  (CORCOVADO

COMUNICAÇÃO LTDA)  para  a  movimentação  e  receptação  de  valores.  Os valores

vultosos e a demonstração do vínculo subjetivo através de dezenas de ligações e e-

mails  entre  os  integrantes  da  organização  permite  concluir  pela  estabilidade  do

denunciado na estrutura organizacional. Cabe ressaltar ainda que KIKO ocupou função

pública na Secretaria de Comunicação do governo do Estado do Rio de Janeiro durante

todo  o  mandato  do  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL mostrando  seu  prestígio  e

influência política local.

THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA

(THIAGO ARAGÃO), braço direito de ADRIANA ANCELMO no escritório de advocacia

ANCELMO ADVOGADOS,  funcionava como recebedor  e  movimentador  de dinheiro

ilícito da organização criminosa, inclusive para auxiliá-la na ocultação de dinheiro de

propina, sobretudo utilizando o escritório de advocacia para lavar o dinheiro e permitir a

fruição dos valores lavados por ADRIANA ANCELMO e pelo próprio denunciado. Está

clara a participação do denunciado nas movimentações financeiras escusas e a guarda

do dinheiro. A estabilidade na organização está demonstrado pelo longo tempo (mais de

dez  anos)  em  que  trabalha  como  braço  direito  de ADRIANA  ANCELMO e  sua

vinculação subjetiva com o operador financeiro CARLOS BEZERRA.  
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ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS  (ÁLVARO  NOVIS) é

mais um operador  financeiro do esquema de lavagem de dinheiro de corrupção na

estrutura  organizacional  criminosa  capitaneada  por  SÉRGIO  CABRAL.  Os  irmãos

RENATO e MARCELO CHEBAR identificam o denunciado como operador financeiro do

esquema, esclarecendo que sua função era viabilizar dinheiro em espécie em reais para

que os irmãos realizassem a distribuição entre os integrantes da organização. Outros

elementos indicam a sua vinculação com a empreiteira ODEBERCHT e o pagamento de

propina.  A  estabilidade  na  organização  é  evidente  pelo  tempo  em  que  passou

fornecendo os valores ilícitos em espécie, bem como a vultosa quantia entregue.

RENATO  CHEBAR  e MARCELO  CHEBAR,

colaboradores  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL na  presente  investigação, são

operadores financeiros de  SÉRGIO CABRAL,  desde o início de 2002 até o ano de

2015. Conforme informações prestadas, foram responsáveis pela remessa de valores

ao exterior, bem como a guarda e movimentação desses valores durante todo o período

em  que  a  organização  criminosa  existiu.  São  confessos  integrantes  da  estrutura

criminosa e relatam ainda que participavam ativamente na distribuição e custódia do

dinheiro ilícito desta. 

12. Capitulação dos fatos

12.1 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL)

Tendo SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO

(SÉRGIO CABRAL):

1)  praticado,  entre  07/08/2014  e  1º/06/2015,  19

(dezenove) atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de

organização  criminosa, com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de  suas  despesas
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pessoais e de seus familiares, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98

(19 crimes em continuidade);

2)  praticado, entre 07/08/2014 e 24/03/2015, quarenta e

oito atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com o pagamento, no Rio de Janeiro, de despesas pessoais de  CARLOS

MIRANDA e seus familiares, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98

(48 crimes em continuidade);

3) praticado, entre 05/08/2014 e 10/06/2015, trinta atos de

lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa,

com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro, entre CARLOS BEZERRA

e os irmãos  CHEBAR,  está incurso nas  penas do artigo  1º, §4º, da Lei 9.613/98 (30

crimes em continuidade);

4) praticado, no período de agosto de 2014 a fevereiro de

2016, dezenove atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de

organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro,

entre  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA e

terceiros,  está incurso nas  penas do artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98 (19 crimes em

continuidade);

5) praticado, no período de 08/09/2014 a 06/04/2015, sete

atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa, com o envio de recursos ilícitos por  RENATO e  MARCELO CHEBAR para

THIAGO,  está  incurso  nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98  (7  crimes  em

continuidade);

6) praticado, no período de 01/08/2014 a 20/10/2014, vinte

e nove atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização
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criminosa, com a destinação de valores para  FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),

está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (29 crimes em continuidade);

7) praticado, no período de 08/09/2014 a 03/06/2015, trinta

e dois atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a entrega de valores por  ÁLVARO NOVIS  aos irmãos  CHEBAR,  está

incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (29 crimes em continuidade).

Vale  frisar  que  os  conjuntos  de  atos  de  lavagem  de

dinheiro narrados separadamente constituem imputações autônomas por representarem

mecanismos distintos de lavagem de capitais, que serviram para afastar cada vez mais

o  dinheiro  ilícito  de  sua  origem.  Nesse  diapasão,  os  diferentes  conjuntos  de  fatos

criminosos foram praticados em concurso material, devendo as penas do artigo 1º, §4º,

da  Lei  9.613/98,  serem  aplicadas  na  forma  do  artigo  69,  do  Código  Penal  (sete

conjuntos de crimes praticados em concurso material).

12.2 CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA (CARLOS MIRANDA)

Tendo CARLOS EMANUEL DE CARVALHO  MIRANDA

(CARLOS MIRANDA):

1)  praticado,  entre  07/08/2014  e  1º/06/2015,  19

(dezenove) atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de

organização  criminosa, com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de  suas  despesas

pessoais e de seus familiares, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98

(19 crimes em continuidade);

2)  praticado, entre 07/08/2014 e 24/03/2015, quarenta e

oito atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com o pagamento,  no Rio  de Janeiro,  de despesas  pessoais  do próprio
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CARLOS MIRANDA e seus familiares, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei

9.613/98 (48 crimes em continuidade);

3) praticado, no período de agosto de 2014 a fevereiro de

2016, dezenove atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de

organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro,

entre  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA e

terceiros,  está incurso nas  penas do artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98 (19 crimes em

continuidade);

4) praticado, no período de 01/08/2014 a 20/10/2014, vinte

e nove atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a destinação de valores para  FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),

está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (29 crimes em continuidade);

5) praticado, no período de 08/09/2014 a 03/06/2015, trinta

e dois atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a entrega de valores por  ÁLVARO NOVIS  aos irmãos  CHEBAR,  está

incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (32 crimes em continuidade).

Vale  frisar  que  os  conjuntos  de  atos  de  lavagem  de

dinheiro narrados separadamente constituem imputações autônomas por representarem

mecanismos distintos de lavagem de capitais, que serviram para afastar cada vez mais

o  dinheiro  ilícito  de  sua  origem.  Nesse  diapasão,  os  diferentes  conjuntos  de  fatos

criminosos foram praticados em concurso material, devendo as penas do artigo 1º, §4º,

da  Lei  9.613/98,  serem  aplicadas  na  forma  do  artigo  69,  do  Código  Penal  (cinco

conjuntos de crimes praticados em concurso material).

12.3 LUIZ CARLOS BEZERRA (CARLOS BEZERRA)
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Tendo LUIZ CARLOS BEZERRA (CARLOS BEZERRA):

1)  praticado,  entre  07/08/2014  e  1º/06/2015,  19

(dezenove) atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de

organização  criminosa, com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de  suas  despesas

pessoais e de seus familiares, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98

(19 crimes em continuidade);

2) praticado, entre 05/08/2014 e 10/06/2015, trinta atos de

lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa,

com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro, entre o próprio CARLOS

BEZERRA  e os irmãos  CHEBAR,  está incurso nas  penas do artigo  1º,  §4º,  da Lei

9.613/98 (30 crimes em continuidade);

3) praticado, no período de agosto de 2014 a fevereiro de

2016, dezenove atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de

organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro,

entre  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA e

terceiros,  está incurso nas  penas do artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98 (19 crimes em

continuidade);

4) praticado, no período de 01/08/2014 a 20/10/2014, vinte

e nove atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a destinação de valores para  FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),

está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (29 crimes em continuidade);

Vale  frisar  que  os  conjuntos  de  atos  de  lavagem  de

dinheiro narrados separadamente constituem imputações autônomas por representarem

mecanismos distintos de lavagem de capitais, que serviram para afastar cada vez mais

o  dinheiro  ilícito  de  sua  origem.  Nesse  diapasão,  os  diferentes  conjuntos  de  fatos
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criminosos foram praticados em concurso material, devendo as penas do artigo 1º, §4º,

da  Lei  9.613/98,  serem  aplicadas  na  forma  do  artigo  69,  do  Código  Penal  (quatro

conjuntos de crimes praticados em concurso material).

12.4 SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (“SÉRJÃO/BIG”)

Tendo  SÉRGIO  CASTRO  DE  OLIVEIRA

(“SÉRJÃO/BIG”):

1) praticado, no período de agosto de 2014 a fevereiro de

2016,  seis  atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de

organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro,

entre  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA,  CARLOS BEZERRA,  CARLOS MIRANDA,

está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (6 crimes em continuidade);

2)  promovido,  constituído,  financiado  e  integrado,

pessoalmente, entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, uma organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva,

fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a

lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, está incurso nas penas dos

artigos 288, do Código Penal, e artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.

12.5 ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARY FILHO)

Tendo ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARY FILHO): 

1) praticado, no período de agosto de 2014 a fevereiro de

2016,  dois  atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de

organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro,
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entre  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA,  CARLOS BEZERRA,  CARLOS MIRANDA,

está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (2 crimes em continuidade).

12.6 ADRIANA DE LOURDES ANCELMO (ADRIANA ANCELMO)

Tendo ADRIANA DE  LOURDES  ANCELMO  (ADRIANA

ANCELMO):

1) praticado, no período de 08/09/2014 a 06/04/2015, sete

atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa, com o envio de recursos ilícitos por  RENATO e  MARCELO CHEBAR para

THIAGO,  está  incurso  nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98  (7  crimes  em

continuidade).

12.7 THIAGO DE ARAGAO GONÇALVES PEREIRA E SILVA (THIAGO ARAGÃO)

Tendo THIAGO DE ARAGAO GONÇALVES PEREIRA E

SILVA (THIAGO ARAGÃO):

1) praticado, no período de 08/09/2014 a 06/04/2015, sete

atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa, com o envio de recursos ilícitos por  RENATO e  MARCELO CHEBAR para

THIAGO,  está  incurso  nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98  (7  crimes  em

continuidade);

2)  promovido,  constituído,  financiado  e  integrado,

pessoalmente, entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, uma organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva,

fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a
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lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, está incurso nas penas dos

artigos 288, do Código Penal, e artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.

12.8 FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO)

Tendo FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO):

1) praticado, no período de 01/08/2014 a 20/10/2014, vinte

e nove atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a destinação de valores para  FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),

está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (29 crimes em continuidade);

2)  promovido,  constituído,  financiado  e  integrado,

pessoalmente, entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, uma organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva,

fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a

lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, está incurso nas penas dos

artigos 288, do Código Penal, e artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.

12.9 ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS (ALVARO NOVIS)

Tendo  ALVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS  (ALVARO

NOVIS):

1) praticado, no período de 08/09/2014 a 03/06/2015, trinta

e dois atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a entrega de valores por  ÁLVARO NOVIS  aos irmãos  CHEBAR,  está

incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (29 crimes em continuidade);

2)  promovido,  constituído,  financiado  e  integrado,

pessoalmente, entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, uma organização
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criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva,

fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a

lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, está incurso nas penas dos

artigos 288, do Código Penal, e artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.

12.10  RENATO HASSON CHEBAR e MARCELO HASSON CHEBAR

Tendo  RENATO  HASSON  CHEBAR  e  MARCELO

HASSON CHEBAR: 

1)  praticado,  entre  07/08/2014  e  1º/06/2015,  19

(dezenove) atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de

organização  criminosa, com  o  pagamento,  no  Rio  de  Janeiro,  de  suas  despesas

pessoais e de seus familiares, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98

(19 crimes em continuidade);

2)  praticado, entre 07/08/2014 e 24/03/2015, quarenta e

oito atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com o pagamento, no Rio de Janeiro, de despesas pessoais de  CARLOS

MIRANDA e seus familiares, estão incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98

(48 crimes em continuidade);

3) praticado, entre 05/08/2014 e 10/06/2015, trinta atos de

lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa,

com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro, entre CARLOS BEZERRA

e os irmãos CHEBAR, estão incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (30

crimes em continuidade);

4) praticado, no período de agosto de 2014 a fevereiro de

2016,  seis  atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de

organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro,
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entre  SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA,  CARLOS BEZERRA,  CARLOS MIRANDA,

estão incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (6 crimes em continuidade);

5) praticado, no período de 08/09/2014 a 06/04/2015, sete

atos  de  lavagem  de  dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização

criminosa, com o envio de recursos ilícitos por  RENATO e  MARCELO CHEBAR para

THIAGO,  estão incursos nas  penas do artigo  1º,  §4º,  da Lei 9.613/98 (7 crimes em

continuidade);

6) praticado, no período de 01/08/2014 a 20/10/2014, vinte

e nove atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a destinação de valores para  FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO),

estão  incursos  nas  penas  do  artigo  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98  (29  crimes  em

continuidade);

7) praticado, no período de 08/09/2014 a 03/06/2015, trinta

e dois atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, com a entrega de valores por ÁLVARO NOVIS aos irmãos CHEBAR, estão

incursos nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (29 crimes em continuidade).

8)  promovido,  constituído,  financiado  e  integrado,

pessoalmente, entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, uma organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva,

fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a

lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, estão incursos nas penas

dos artigos 288, do Código Penal, e artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.

Vale  frisar  que  os  conjuntos  de  atos  de  lavagem  de

dinheiro narrados separadamente constituem imputações autônomas por representarem

mecanismos distintos de branqueamento de capitais, que serviram para afastar cada
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vez mais o dinheiro ilícito de sua origem. Nesse diapasão, os diferentes conjuntos de

fatos criminosos foram praticados em concurso material, devendo as penas do artigo 1º,

§4º, da Lei 9.613/98, serem aplicadas na forma do artigo 69, do Código Penal (sete

conjuntos de crimes praticados em concurso material).

13. Conclusão 

Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer o

recebimento e processamento  da denúncia,  com a citação dos denunciados para o

devido  processo  penal  e  oitiva  dos  colaboradores,  observando-se  o  teor  de  seus

acordos  de  colaboração  premiada,  e  testemunhas  abaixo  arrolados.  Uma  vez

confirmadas as imputações, requer a condenação dos denunciados, determinando-se o

valor  de  confisco  e,  cumulativamente,  um  valor  mínimo  para  reparação  dos  danos

causados pela infração.

Requer-se,  ainda,  a  distribuição  por  dependência  aos

autos  do  processo  nº  0509503-57.2016.4.02.5101, formando-se  apensos  eletrônicos

com  cópias  das  cautelares  nº  0501013-12.2017.4.02.5101  (Quebra  telemática);

0501018-34.2017.4.02.5101  (Bancário  e  fiscal);  0501019-19.2017.4.02.5101

(Telefônico);  0501024-41.2017.4.02.5101  (Prisão);  0510282-12.2016.4.02.5101

(Homologação  –  Colaboração);  0501048-69.2017.4.02.5101  (Sequestro);  0501027-

93.2017.4.02.5101 (Busca e apreensão).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2017.
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Procurador da República
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ROL DE COLABORADORES e TESTEMUNHAS:

1 – RENATO HASSON CHEBAR, CPF n , com residência na 

2  –  MARCELO  HASSON  CHEBAR,  CPF  nº ,  com  residência  na

3 –  VIVALDO JOSÉ DA SILVA FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº ,

residente e domiciliado à 

4 – ANTÔNIO CARLOS MARTINS DE LUCENA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF

sob o , residente e domiciliado à 

5 – DANIELLE MARQUES,   residente na 

; 

6 – MARIA LUIZA TROTTA, CPF , residente na 

7 – PIERRE CANTELMO AREAS, CPF nº , com endereço na 
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8 –  MICHELLE TOMAZ PINTO,  CPF nº  residente na 

9 – RODOLFO MANTUANO, CPF , residente e domiciliado 

10  – TÂNIA  MARIA  SILVA  FONTENELLE,  CPF  ,  residente  e

domiciliada 
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