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URGENTE E SIGILOSO

2ª FASE DA OPERAÇÃO CIRCUS MAXIMUS

(Desdobramento da Operação Greenfield)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  no uso de suas  atribuições

legais e institucionais, por meio dos membros signatários, vem, à presença de Vossa

Excelência, requerer a realização de novas buscas e apreensões, na forma dos arts. 240 e

ss. do Código de Processo Penal, diante dos novos elementos de prova obtidos a partir

das diligências posteriores à deflagração da Operação  Circus Maximus, nos termos a

seguir expostos.

1. SÍNTESE DOS FATOS INVESTIGADOS

Como já mencionado na denúncia da Operação Circus Maximus, o

FIP LSH tem como empreendimento  subjacente  o  projeto  de  construção do Trump

Hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, aproveitando os benefícios oferecidos pelo
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município em razão dos Jogos Olímpicos de 2016, o chamado “Pacote Olímpico”. Esse

pacote fornecia vantagens para a construção de novos hotéis que seriam necessários

para o evento que surgiria. Dessa forma, em 2012, RICARDO RODRIGUES e seus dois

sócios,  ARTHUR  CÉSAR  DE  MENEZES  SOARES  FILHO,  doravante  apenas

ARTHUR  SOARES  FILHO,  e  PAULO  RENATO  DE  OLIVEIRA FIGUEIREDO

FILHO,  doravante  apenas  PAULO FIGUEIREDO FILHO,  estruturam um fundo de

investimento em participações, ou FIP, como forma financeira de amealhar interessados

em participar do investimento oferecendo capital e, dessa forma, através de valorização

do empreendimento, ser recompensado pelo investimento.

Até  o  final  de  2014,  esses  investimentos  ocorreram  por  meio  de

aportes pelos fundos de pensão. Conforme relata o colaborador, no entanto, a partir de

2013, com a deflagração da Operação Miquéias, tornou-se difícil o financiamento do

empreendimento por meio dessa via. Não mais era possível, pelo seu contato direto com

o poder político, ter acesso aos recursos dos fundos de pensão, em razão do incremento

na vigilância.

Ainda em 2014, RICARDO RODRIGUES distribui algumas cotas do

FIP LSH  através  de  pagamento  de  vantagens  indevidas  intermediadas  por  THAIS

GAUDINO  BRESCIA,  doravante  THAIS  BRESCIA,  por  meio  da  sua  empresa,

BLACKCOMB,  posteriormente  denominada  TETRIS,  para  o  aporte  de  pequenos

fundos  de  pensão1.  No entanto,  o  volume era  insuficiente.  Inicialmente,  RICARDO

RODRIGUES traça uma estratégia de mover a administração do FIP LSH para o Banco

BRB, imaginando que ali teria acesso facilitado aos recursos de terceiros administrados

pela  instituição  financeira,  especialmente  os  recursos  de  fundos  de  pensão.  Nesse

momento,  no  segundo  semestre  de  2014,  diante  da  necessidade  de  mais  recursos,

THAIS  BRESCIA  apresenta  HENRIQUE  DOMINGUES  NETO,  doravante

HENRIQUE NETO, a RICARDO RODRIGUES. HENRIQUE NETO era conhecido

financista, administrador da BI ASSET MANAGEMENT e da BIAM COMPANHIA

SECURITIZADORA – doravante referidas apenas por empresas do GRUPO BIAM.

1 Fato esse que não é objeto da presente operação.
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Além disso, era pai de HENRIQUE LEITE, diretor do BRB, o mesmo apontado como

beneficiário de propinas pagas pela ODEBRECHT no empreendimento FII SIA.

HENRIQUE NETO lhe  afirma  ter  acesso  a  R$ 600.000.000,00 do

fundo IGEPREV-TO, condicionado o aporte  de R$ 35.000.000,00 ao pagamento de

vantagem indevida no montante de R$ 2.500.000,00. Afirma que conhece o presidente

do  IGEPREV-TO,  na  época  FRANCISCO FLÁVIO  SALES BARBOSA,  conforme

pesquisa em fontes abertas. Afirma que o presidente tinha lhe garantido um crédito “pré-

aprovado”  condicionado  ao  pagamento  do  valor.  Sobre  a  natureza  da  vantagem,  o

colaborador RICARDO RODRIGUES não tem dúvidas de que se trata de valor ilícito,

afirmando que nunca houve contrato ou comprovante de pagamento dos serviços. Além

disso, o valor é muito acima do valor de mercado.

Ultrapassado  o  ano  de  2014,  no  começo  de  2015,  RICARDO

RODRIGUES procura HENRIQUE NETO preocupado com a necessidade de novos

aportes e sobre a mudança nos quadros de diretores do BRB que, em razão da troca de

governo,  alocaria  novas  pessoas  na  diretoria.  HENRIQUE  NETO  lhe  afirma  que

conhecia  RICARDO  LUIS  PEIXOTO  LEAL,  doravante  apenas  RICARDO  LEAL,

alinhado  com  o  novo  governo  distrital  instalado,  que  considerava  o  seu  filho,

HENRIQUE LEITE, praticamente como se fosse seu “padrinho”.

RICARDO  LEAL,  conhecido  também  pelo  seu  primeiro  nome

acompanhado das alcunhas de “Kid”, “Criança” ou “Chuck”, assumiria o controle do

conselho de administração do BRB após ter atuado como tesoureiro da campanha do

governador eleito em 2014. Nessa posição teria o poder de nomear o novo presidente e

demais diretores da instituição financeira e aparelhá-la conforme seus interesses. Essa

versão  é  confirmada  por  Lúcio  Funaro,  que  em  razão  de  amizade  íntima  com

RICARDO LEAL, oferece-lhe a “oportunidade” de novos negócios. Isso se baseia na

sua segurança sobre o controle que passou a ter sobre os executivos do banco.

Em  fevereiro  de  2015,  HENRIQUE  NETO  procura  RICARDO

RODRIGUES afirmando que conseguiria um aporte de R$ 3.000.000,00 do RPPS de
3
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Santos  mediante  o  pagamento  de  R$  250.000,00  em  favor  de  RICARDO  LEAL.

Afirmava  que  necessitava  que  um  pagamento  de  R$  100.000,00  fosse  feito

imediatamente  em  dinheiro.  O  valor,  segundo  HENRIQUE  NETO,  era  para  saldar

dívidas  da  campanha  para  o  governo  distrital  que  fora  gerenciada  por  RICARDO

LEAL. RICARDO RODRIGUES afirma que não conhecia ou tinha feito negócios com

RICARDO LEAL antes dessa data e que, apesar de conhecer HENRIQUE NETO, não

sabia se poderia confiar em RICARDO LEAL.

Na mesma época, para que seja selado o acordo que vigeria pelos anos

seguintes,  é  marcada  uma reunião  no escritório  particular  de  RICARDO LEAL em

Brasília  em que estavam presentes  RICARDO RODRIGUES, HENRIQUE NETO e

RICARDO LEAL.

Os três fecham um pacto. HENRIQUE NETO fazia a intermediação

entre  os  dois,  encaminhando  os  pedidos  de  aporte  para  RICARDO  LEAL,  que

mobilizaria a sua “equipe” no BRB, mediante a redistribuição dos benefícios indevidos.

HENRIQUE NETO seria responsável também pela coleta dos valores e sua distribuição

aos beneficiários. Em contrapartida, RICARDO LEAL garantia os aportes por meio do

seu controle sobre os nomeados aos cargos na estrutura do BRB.

No  período  seguinte,  RICARDO  LEAL  seria  responsável  pela

manutenção de HENRIQUE LEITE no cargo de diretor de gestão, pelas nomeações de

VASCO CUNHA GONÇALVES, doravante VASCO GONÇALVES, na presidência do

banco, de NILBAN DE MELO JÚNIOR, doravante NILBAN JÚNIOR, como diretor

financeiro  e  de  relações  com  o  investidor,  de  CARLOS  VINICIUS  RAPOSO

MACHADO  COSTA,  doravante  CARLOS  VINICIUS,  na  presidência  da  BRB

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, ou apenas BRB DTVM, de MARCO

AURÉLIO  MONTEIRO  DE  CASTRO,  doravante  MARCO  AURÉLIO  CASTRO,

como diretor de risco e controladoria, supostamente responsável pelo  compliance do

banco, e de ANDREA MOREIRA LOPES, doravante ANDREA LOPES, como diretora

na BRB DTVM.
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O papel  de  RICARDO LEAL era  tão  marcante  que  o  colaborador

destaca que todas as conversas entre RICARDO RODRIGUES e HENRIQUE NETO

eram repassadas a RICARDO LEAL para posicionamento:

“Aí  eu  coloco,  quando  tem  a  Operação  Greenfield,  o  papel  do

Ricardo  é  tão  grande,  pro  senhor  entender,  o  Henrique  começa  a

mandar  mensagem  pra  mim,  sobre  o  que  eu  achei  da  nota  de

esclarecimento  da  empresa.  Isso  tá  no  whatsapp.  O  whatsapp  foi

anexado. E ele copia no whatsapp dele as telas da conversa que –

porque eu não tinha o telefone do Ricardo Leal – mostrando que o

Ricardo Leal tinha ciência de tudo que tava sendo decidido.”

A conferir força a essa narrativa, Lúcio Funaro declara:

“P: Ele chegou a mencionar outras pessoas auxiliariam ele?

C: Eu sei que ele indicou o  Adonis Assumpção numa diretoria da

BRB  Seguradora.  Ele  tinha  pleno  controle  sobre  o  presidente  do

banco,  que  é  o  Vasco,  e  pleno  controle  sobre  o  Nilban,  controle

também sobre uma menina da DTVM que chama Andrea e controle

também de alguns membros do conselho que eu não me recordo os

nomes, além dele, que era membro do conselho.”

E:

“Como é que o senhor julga a relação dele com as pessoas que ainda

estão lá? O senhor considera que eles ainda mantêm... que o Ricardo

mantém uma ascendência sobre essas pessoas?

C:  A  relação  é  de  subordinação  total  dessas  pessoas  perante  o

Ricardo.”

Lúcio Funaro  e  RICARDO RODRIGUES afirmam que RICARDO

LEAL mantém a sua influência em razão dos contatos políticos que possui.
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Quanto  à  atuação  da  organização  criminosa,  RICARDO

RODRIGUES é taxativo que a estrutura apresentada não foi utilizada apenas no seu

empreendimento e se deslocava para atender vários outros interesses. Ele afirma ter

conhecimento  de  dentro  do  mercado  no  sentido  de  que,  em ao  menos  outros  dois

investimentos, quais sejam FIP SIA e a reestruturação da dívida do Correio Brasiliense,

houve atuação da organização criminosa2.

Lúcio Funaro aponta que “Adonis Assumpção” era antigo sócio de

RICARDO  LEAL e  foi  indicado  por  ele  para  uma  diretoria  no  BRB.  Seu  nome

completo é ADONIS ASSUMPÇÃO PEREIRA JÚNIOR, doravante apenas ADONIS

ASSUMPÇÃO.  Lúcio  Funaro  afirma  que  já  participou  de  operações  ilícitas  com

ADONIS ASSUMPÇÃO, que possuiria conta no Banco Credit Suisse Suisse de nome

“governador”. O colaborador afirma que os doleiros “JUCA” e “JÚNIOR” o auxiliaram

na abertura  da conta  e  lavagem de dinheiro.  Para contextualização,  sobre fatos  que

deverão  ser  apurados  separadamente,  Lúcio  Funaro  afirma  que  juntamente  com

ADONIS ASSUMPÇÃO atuaram na colocação do CCB da Casan e das debêntures do

Grupo Peixoto de Castro na entidade de previdência complementar Postalis.

O colaborador RICARDO RODRIGUES noticia ainda um esquema de

geração de dinheiro em moeda corrente a partir de valores ilícitos detidos por pessoas

interessadas em lavar capitais. Pelo menos 4 mecânicas distintas foram usadas para a

geração de valores que foram usados para pagamento de propinas:

1) Geração de dinheiro por  meio de emissão de notas  fiscais  sem

lastro  em  produtos  fornecidos  pela  GLOBOMIX,  empresa

fornecedora de cimento. As notas fiscais eram emitidas em favor

da LSH. O colaborador afirma que não houve fornecimento para

as notas apontadas. Os valores são condizentes com os relatos de

pagamentos  de  propinas  a  agentes  de  fundos  de  pensão  e

2 A operação  de  renegociação  da  dívida  do  Correio  Braziliense  é  levantada  pelos  colaboradores
RICARDO RODRIGUES e Lúcio Funaro como um potencial foco de irregularidades.
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funcionários  do  BRB.  DIOGO  CUOCO  atuou  em  nome  da

empresa para a geração das notas fiscais e entrega de valores;

2) ADRIANA  CUOCO,  cunhada  de  DIOGO  CUOCO,  simulou

contrato  de  prestação de serviço  de  arquitetura  no  valor  de  R$

400.000,00  para  geração  de  dinheiro  em  moeda  viva  para  o

pagamento de propinas a HENRIQUE NETO e funcionários do

Banco BRB em razão de aportes de recursos administrados pela

BRB DTVM;

3) Geração de dinheiro pela de emissão de notas fiscais sem lastro em

serviços fornecidos pela gráfica MINISTER. As notas fiscais eram

emitidas em favor da LSH. O colaborador afirma que não houve

fornecimento para as notas apontadas. Os valores são condizentes

com os relatos de pagamentos de propinas a agentes de fundos de

pensão e funcionários do BRB. FELIPE CALIL e FELIPE CALIL

FILHO atuaram em nome da empresa para a geração das notas

fiscais e entrega de valores; e

4) NATHANA  MARTINS  BEDRAN  CALIL,  doravante  apenas

NATHANA CALIL, filha de FELIPE CALIL e irmã de FELIPE

CALIL FILHO, simulou o contrato de locação e de transferência

de ponto comercial de galpões localizados em São Cristóvão, no

município do Rio de Janeiro, no total de R$ 3.000.000,00 para a

geração  de  dinheiro  em  espécie  utilizados  para  pagamento  de

funcionários do Banco BRB.

Diante da argumentação fática acima delineada,  o Ministério Público

Federal  apresentou denúncia  sobre  o  caso,  a  qual  gerou a  Ação Penal  nº  1003577-

22.2019.4.01.3400,  proposta  em face  de:  1)  RICARDO LUÍS PEIXOTO LEAL; 2)

HENRIQUE DOMINGUES NETO; 3) ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES

FILHO; 3) PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO; 4) RICARDO
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SIQUEIRA RODRIGUES;  5)  HENRIQUE LEITE DOMINGUES;  6)  NILBAN DE

MELO JÚNIOR; 7) FELIPE BEDRAN CALIL; 8) FELIPE BEDRAN CALIL FILHO;

9) NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL; 10) DIOGO RODRIGUES CUOCO; 11)

ADRIANA FERNANDES BIJARA CUOCO; 12) ADONIS ASSUMPÇÃO PEREIRA

JÚNIOR; 13) PAUL ELIE ALTIT; 14) PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO; e

15) DILTON CASTRO JUNQUEIRA BARBOSA. 

Entretanto,  diligências  promovidas  após a  deflagração da Operação

Circus  Maximus revelaram  a  participação  de  mais  dois  agentes  na  organização

criminosa.  O  primeiro  agente,  LUIZ  FERNANDO  CAVALCANTI  MOURÃO

CRESPO, cunhado de HENRIQUE NETO, figurou como sócio-administrador da BIAM

e da BI, empresas com atuação na lavagem de capitais, bem como foi responsável por

recebimento de valores ilícitos destinados a HENRIQUE NETO e HENRIQUE LEITE.

O  segundo  agente,  chamado  ADIB  JOSE  FRANCISCO  JUNIOR,

figurou como sócio oculto da GLOBOMIX, empresa com forte atuação na lavagem de

capitais,  bem ainda foi um dos responsáveis  por  gerar  o dinheiro necessário para o

colaborador  RICARDO  RODRIGUES  pagar  vantagens  ilícitas  a  funcionários  da

organização criminosa existente no âmbito do Banco de Brasília.

Por fim, também se justifica a extensão das investigações em face das

empresas do grupo BKK, Sintonia e Nutriz, pertencentes a ADONIS ASSUMPÇÃO e

RICARDO LEAL, pois há fortes elementos indicando que a estrutura dessas Pessoas

Jurídicas  teria  sido  utilizada  para  a  prática  de  lavagem de  dinheiro  da  organização

criminosa denunciada nos autos nº 1003577-22.2019.4.01.3400.
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2. AS EMPRESAS DO GRUPO BKK, SINTONIA E NUTRIZ

Em  sua  colaboração  premiada,  Ricardo  Rodrigues  afirma  que  há

problemas na parte de cartões do BRB, apontando que indivíduo chamado “ADONIS”,

também faria parte do grupo criminoso. No mesmo sentido, Lúcio Funaro aponta que

ADONIS ASSUMPÇÃO era antigo sócio de RICARDO LEAL e foi indicado por ele

para uma diretoria no BRB. Lúcio Funaro afirma que já participou de operações ilícitas

com ADONIS ASSUMPÇÃO, que possuiria conta no Banco Credit  Suisse de nome

“governador”. 

O  colaborador  Lúcio  Funaro  afirma  que  os  doleiros  “JUCA”  e

“JÚNIOR”  o  auxiliaram  na  abertura  da  conta  e  lavagem  de  dinheiro.  Para

contextualização, sobre fatos que deverão ser apurados separadamente, Lúcio Funaro

afirma que juntamente com ADONIS ASSUMPÇÃO atuaram na colocação do CCB da

Casan  e  das  debêntures  do  Grupo  Peixoto  de  Castro  na  entidade  de  previdência

complementar Postalis.

Trata-se,  portanto,  de  estrutura  criminosa  permanente,  com

participação  de  ADONIS  ASSUMPÇÃO,  que  atuou  e  permaneceu  instalada  na

instituição  financeira  ao  menos  até  a  deflagração  da  Operação  Circus  Maximus,

havendo menção pelo colaborador Lúcio Funaro sobre a existência de conta no exterior

não declarada nas Declarações de Imposto de Renda de ADONIS ASSUMPÇÃO.

Ademais, durante as diligências de busca e apreensão, verificou-se que

o papel de ADONIS ASSUMPÇÃO é o de “lavador” de recursos ilícitos recebidos pela

organização criminosa e, em especial, em benefício do seu líder, RICARDO LEAL. 

Apurou-se que ADONIS ASSUMPÇÃO, mesmo exercendo cargo de

diretor no BRB Seguros (Grupo BRB), permaneceu atuando em sua empresa BKK, a

qual é utilizada há décadas em transações imobiliárias entre os investigados.
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PEREIRA, KARINA MOL PEREIRA VASCONCELOS e KAMILA MOL PEREIRA

MENDES. Acrescente-se, ainda, que Ricardo Leal já foi sócio da BKK5.

Ademais,  foram  identificadas  diversas  transações  imobiliárias6 em

vários  anos  entre  ADONIS  ASSUMPÇÃO,  RICARDO  LEAL  e  BKK,  além  da

SINTONIA, empresa de RICARDO LEAL7.

Foi ainda encontrado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

em espécie na residência de ADONIS ASSUMPÇÃO, o qual, em depoimento prestado

na Polícia Federal no dia  de sua prisão,  informou se tratar  de produto de venda de

cavalo:

5 Relatório de Pesquisa Nº 328/2019, em anexo.
6 Certidões imobiliárias salvas na pasta Asspa, da mídia anexa a este requerimento.
7 ADONIS ASSUMPÇÃO PEREIRA JÚNIOR já  foi  sócio  da  SINTONIA DISTRIBUIDORA DE

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L (01.960.479/0001-70) e SINTONIA CORRETORA DE
SEGUROS LTDA (02.853.617/0001-85), conforme Relatório de Pesquisa Nº 329/2019.
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Na  audiência  de  custódia  realizada  no  dia  04/02/2019,  ADONIS

ASSUMPÇAO insistiu na sua alegação de que o dinheiro tem origem em transações

comerciais  recentes  envolvendo  cavalos,  contudo,  em  informação  obtida  da  DPF

Domique (responsável pela deflagração da operação no âmbito da Polícia Federal) que

cumpriram  a  apreensão  do  numerário,  os  valores  estavam  acondicionados  com  as

seguintes etiquetas:
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Observa-se  que  a  alegação  de  ADONIS  ASSUMPÇÃO  não  se

sustenta,  pois  os  recursos  foram  aparentemente  sacados  de  agência  do  BRB,  com

carimbos de conferência de dezembro de 2015.

Também  foi  mencionado  por  ADONIS  ASSUMPÇÃO,  em  seu

depoimento,  um  empréstimo  de  R$  1.250.000,00  obtido  perante  a  BKK.  Contudo,

embora  conste  esse  empréstimo  nas  suas  declarações  de  imposto  de  renda,  não  há

maiores  detalhes  (contrato,  data,  condições  etc)  sobre  isso  (um empréstimo  de  sua

empresa  para  si  mesmo)  em suas  declarações  de  imposto  de  renda  de  2016-20188.

Chama atenção também o fato de o valor de tal empréstimo se manter fixo durante os

anos, sem alteração de valor. 

A respeito  dessa transação, destacou-se,  no Relatório de Análise nº

005/2019  da  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  do  MPF,  que  “declaração  de  altas

quantias de valor em espécie ou de transações entre partes relacionadas são indícios de

patrimônio inflacionado artificialmente para dar respaldo a entrada de recursos de

origem ilícita na aquisição de patrimônio real (bens imóveis) em momento posterior”.

O grupo de empresas BKK é composto por uma gestora de recursos

financeiros,  denominada  BKK  CONSULTORIA  E  ADMINISTRACAO  DE

RECURSOS  LTDA.  (CNPJ  nº  01.152.343/0001-34)  e  por  uma  gestora  imobiliária,

denominada  BKK  ASSESSORIA  PATRIMONIAL  LTDA.  (CNPJ  nº  CNPJ

02.465.362/0001-83).

De outro lado,  o  grupo de empresas Sintonia é  composto por uma

DTVM,  chamada  SINTONIA  DISTRIBUIDORA  DE  TÍTULOS  E  VALORES

MOBILIÁRIOS L (01.960.479/0001-70) e por uma corretora de seguros denominada

SINTONIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (02.853.617/0001-85).  A primeira

empresa encontra-se baixada e a segunda se encontra inapta por omissão de declarações,

ou  seja,  aparentemente,  estão  inativas,  razão  pela  qual  não  se  requererá  a  busca  e

apreensão nas sedes dessas empresas.

8 Informações salvas na pasta evidências, contida na mídia anexa a essa petição.
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ADONIS  ASSUMPÇÃO  já  foi  sócio  da  SINTONIA

DISTRIBUIDORA  DE  TÍTULOS  E  VALORES  MOBILIARIOS  LTDA.

(01.960.479/0001-70)  e  SINTONIA  CORRETORA  DE  SEGUROS  LTDA

(02.853.617/0001-85), conforme Relatório de Pesquisa nº 329/2019.

Assim, o empréstimo supracitado com a empresa BKK; as operações

imobiliárias entre as empresas supracitadas e os investigados ADONIS ASSUMPCAO e

RICARDO  LEAL;  bem  como  o  cartão  da  BKK  encontrado  na  sala  de  ADONIS

representam  elementos  de  prova  que  justificam  a  ampliação  das  investigações  em

relação às empresas supracitadas.

Por  fim,  também  chama  atenção  os  rendimentos  obtidos  por

RICARDO LEAL a partir da empresa NUTRIZ COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA. A

partir dessa empresa, Ricardo Leal recebeu R$ 1.015.680,00, no ano-calendário 2015;

R$ 788.160,00, no ano-calendário 2016; R$ 373.920,00, no ano-calendário 20179.

A empresa NUTRIZ também possui relacionamento imobiliário com a

BKK CONSULTORIA, conforme Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de

RICARDO LEAL, referente ao ano-calendário 201710, havendo referência à aquisição

de 5 imóveis que pertenciam às empresas BKK CONSULTORIA e NUTRIZ IMOVEIS,

a exemplo do imóvel abaixo:

9 DIRPFs em anexo.
10 DIRPFs em anexo.
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Diante de todos esses fatos, devem ser aprofundadas as investigações

em relação às empresas BKK CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE RECURSOS

LTDA. (CNPJ nº  01.152.343/0001-34),  BKK ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

(CNPJ  nº  02.465.362/0001-83),  SINTONIA  DISTRIBUIDORA  DE  TITULOS  E

VALORES MOBILIARIOS LTDA (01.960.479/0001-70) e SINTONIA CORRETORA

DE SEGUROS LTDA (02.853.617/0001-85).

Conforme  narrado  acima,  há  fortes  elementos  indicando  que  as

empresas supracitadas são utilizadas por RICARDO LEAL e ADONIS ASSUMPÇÃO

com o fim de lavar o dinheiro obtido pela organização criminosa formada no âmbito do

Banco de Brasília (art. 1º da Lei nº 9.613/98). 

3. PARTICIPAÇÃO DE LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURÃO CRESPO

LUIZ FERNANDO CAVALCANTI MOURÃO CRESPO, doravante

LUIZ MOURÃO, é cunhado de HENRIQUE NETO e foi sócio-administrador da BIAM

PARTICIPAÇÕES  E  SERVIÇOS11,  no  período  compreendido  entre  04/09/2012  a

11/04/201712.  LUIZ  MOURÃO  também  foi  sócio-administrador  da  BI  ASSET

MANAGEMENT LTDA13, no período compreendido entre 26/01/2017 a 09/08/201814.

Como ressaltado na denúncia, valores indevidos foram entregues no

endereço da BIAM PARTICIPACÕES, bem como a BIAM PARTICIPACOES e a BI

ASSET  foram  utilizadas  por  HENRIQUE  NETO  e  HENRIQUE  LEITE,  para  o

cometimento de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a Administração

Pública.

Assim,  LUIZ  MOURÃO  assumiu  a  administração  da  BIAM  e  BI

ASSET MANAGEMENT,  as  quais  foram utilizadas  para  dar  roupagem legítima ao

11 Atualmente denominada OUT RED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.
12 Relatório de Pesquisa nº 482/2019.
13 Atualmente denominada MORALL CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
14 Relatório de Pesquisa nº 482/2019.
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recebimento  de  propinas  pagas  pela  ODEBRECHT  e  por  RICARDO  SIQUEIRA

RODRIGUES.

Além de ter sido sócio-administrador das empresas BIAM e BI, LUIZ

MOURÃO participou concretamente no recebimento de propinas pagas por meio da

ODEBRECHT no FII Sia Corporate, conforme indica imagem abaixo obtida a partir do

sistema “ST” mantido pelos doleiros “JUCA” e “TONY” alvos da Operação Câmbio

Desligo15:

A referência à titularidade da conta é “JUBRADHDF”. JUBRA é o

codinome de “JÚNIOR” no sistema dos doleiros, resultado da aglutinação das palavras

“JÚNIOR” e “Brasília”,  cidade base do doleiro em questão. “DH”, que se segue ao

apelido, significa “dinheiro”. “DF”, logo após, refere-se ao local da retirada dos valores,

que é o Distrito Federal. Isso significa que “JÚNIOR” retira o valor em referência em

dinheiro vivo.

No canto inferior da imagem acima, percebe-se que LUIZ MOURÃO

foi o recebedor de R$ 150.000,00, em dinheiro vivo, no dia 26/09/2014, em Brasília,

valor entregue pelo doleiro FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR, mais conhecido

15 Documento juntado no Anexo I do PIC nº 1.16.000.001753/2017-73.
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como JUBRA. Merece destaque na imagem a senha utilizada para entrega do dinheiro

(“PERFUMA”) e o nome do recebedor (“LUIZ MOURAO”).

Ouvido pelo MPF, FRANCISCO JÚNIOR confirma o pagamento de

valores para a ODEBRECHT, nos termos apontados pelo sistema dos doleiros:

QUE em relação  a  entrega  da  ODEBRECHT,  o  colaborador  não  sabia  a
origem do dinheiro,  que TONY detinha essa informação; QUE entregou dinheiro
para  a  ODEBRECHT em vários  locais  indicados  por  TONY,  em Brasília;  QUE
entregou valores em endereços da ODEBRECHT, mas que é possível que dinheiro
da ODEBRECHT tenha sido entregue em outros locais; QUE se o extrato fornecido
por TONY indica a entrega de dinheiro da ODEBRECHT pelo colaborador, significa
que a entrega aconteceu na forma detalhada pelo extrato.

O sistema  Drousys mantido pela ODEBRECHT para o controle  do

pagamento de propina contém informação coincidente, qual seja, o pagamento de R$

150.000,00, referente ao empreendimento Praça Capital (objeto do FIP Sia Corporate), a

partir da senha “PERFUMA”, nos termos da imagem abaixo:

Portanto, LUIZ MOURAO, além de recebedor de propina dirigida a

HENRIQUE NETO e HENRIQUE LEITE (art. 317 do Código Penal), teria assumido

formalmente a administração das empresas BIAM e BI, ambas utilizadas para lavagem

de valores ilicitamente obtido por HENRIQUE LEITE e HENRIQUE NETO, fato que

demonstra a existência de fortes indícios de que continua a lavar dinheiro por meio

dessas empresas (art. 1º da Lei nº 9.613/98).
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4. PARTICIPAÇÃO DE ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR

Na ocasião de sua prisão, DIOGO CUOCO introduz a participação de

importante  agente  integrante  da  organização  criminosa  de  nome  ADIB  JOSÉ

FRANCISCO  JUNIOR,  doravante  ADIB  JOSÉ.  Segundo  DIOGO  CUOCO,  ADIB

JOSÉ seria sócio oculto da GLOBOMIX, bem como o responsável pela parte técnica da

empresa.

Conforme  DIOGO  CUOCO,  ADIB  JOSÉ  intermediava  as

negociações  com  o  Hotel  LSH,  sendo  a  pessoa  responsável  por  lhe  apresentar  a

RICARDO RODRIGUES.  DIOGO  CUOCO relata,  ainda,  que  ADIB JOSÉ o  teria

ameaçado,  e  que,  juntamente  com  seu  irmão  ANDERSON,  continuaria  a  tocar  as

atividades da GLOBOMIX.

O colaborador  RICARDO  RODRIGUES,  em oitiva  complementar,

corroborou a versão de DIOGO CUOCO, relatando que ADIB JOSÉ foi a pessoa que

lhe apresentou DIOGO CUOCO. Ademais, RICARDO RODRIGUES relata que ADIB

JOSÉ foi  o  responsável  por  lhe  entregar  dinheiro  em espécie,  decorrente  das  notas

fiscais frias, conforme revela trecho abaixo de seu depoimento:

QUE fez uma reunião com ADIB, que possuía uma empresa de construção;
QUE,  em  seguida,  ADIB  apresentou  DIOGO  CUOCCO;  QUE  a  empresa  de
concreto de DIOGO gerou uma grande quantidade de notas fiscais; QUE havia uma
geração orgânica de notas fiscais, com um pequeno consumo que havia na nota;
QUE fazia contatos ou com o próprio ADIB, avisando que precisaria de notas com
valor a maior; QUE ou se fazia programação de notas fiscais direto com DIOGO, e
ele fazia várias notas; QUE a liquidação se dava quando o Sr. DIOGO avisava que
estava disponível;  QUE o colaborador  pegava o dinheiro no escritório de ADIB
JOSÉ (...).

Dados obtidos a partir da Quebra de Sigilo Telemático deferida nos

autos nº JF-DF-41860-68.2018.4.01.3400 confirmaram a participação de ADIB JOSÉ

na emissão de notas fiscais frias utilizadas para gerar dinheiro utilizado por RICARDO

RODRIGUES  para  pagar  vantagens  indevidas  a  funcionários  do  BRB.  Em  seus

arquivos,  DIOGO CUOCO mantinha controle de notas fiscais  emitidas em razão de
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“relacionamento”16 pessoal com as pessoas envolvidas. Em relação ao Hotel LSH, são

extraídas as seguintes entradas na planilha eletrônica apreendida:

Todas as notas enumeradas na relação acima (com exceção da nota

fiscal 2795) foram apontadas pelo colaborador RICARDO RODRIGUES como falsas

previamente à apreensão. As datas constantes na planilha também são condizentes com

as notas apresentadas.

A planilha  acima  conta  com duas  colunas  que  merecem destaque:

“VALOR  NF”,  representando  o  valor  bruto  de  face  da  nota,  e  “VALOR  A

DEVOLVER”, cuja a expressão é autoexplicativa, mas não custa explicar, ou seja, são

valores que retornaram ao pagador das notas. O valor a devolver representa o desconto

de tributos além da taxa pelo “serviço”.

Dessa forma, percebe-se que ADIB JOSÉ foi a pessoa responsável por

apresentar DIOGO CUOCO a RICARDO RODRIGUES, para que se iniciasse a relação

criminosa de lavagem de ativos, além de ter como função entregar o dinheiro decorrente

das notas fiscais frias a RICARDO RODRIGUES.

Dados obtidos com a quebra de sigilo telemático17 também revelaram

a troca de mensagens eletrônicas entre ADIB JOSÉ e RICARDO RODRIGUES, para

pagamento de notas fiscais frias emitidas pela GLOBOMIX, bem como cobrança de

16    “PLANILHA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS - RELACIONAMENTO” é a expressão utilizada no
título da planilha.
17 Dados  obtidos  a  partir  da  Quebra  de  Sigilo  Telemático  deferida  nos  autos  nº  JF-DF-41860-

68.2018.4.01.3400.
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integra  o  núcleo  responsável  pela  lavagem de  capitais  da  organização  criminosa  já

denunciada nos autos nº 1003577-22.2019.4.01.3400.

Por fim, como ADIB JOSÉ continua administrando a GLOBOMIX,

há fortes elementos que indicam que o referido agente continua a atividade de geração

de notas frias e lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei nº 12.850/2013). Além disso,

há suspeita de que ADIB JOSÉ também pratique atos de lavagem a partir da empresa

HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

5. FUMUS COMISSI DELICTI: EMPRESAS DO GRUPO BKK

Além das 11 pessoas jurídicas alvos de medidas de busca e apreensão na

Operação Circus Maximus,  foi  revelada a possível  utilização da estrutura das empresas dos

grupos  BKK  pela  organização  criminosa  já  denunciada  nos  autos  nº  1003577-

22.2019.4.01.3400.

Há  fortes  elementos  indicando  que  ADONIS  ASSUMPCAO,  já

denunciado por integrar organização criminosa e praticar lavagem de dinheiro, utilizaria

a  estrutura  das  empresas  BKK  CONSULTORIA  E  ADMINISTRACAO  DE

RECURSOS  LTDA.  e  BKK  ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA.  para  lavar  os

recursos obtidos ilicitamente pela organização criminosa capitaneada por RICARDO

LEAL.

ADONIS ASSUMPCAO mencionou,  em seu depoimento  perante  a

Polícia Federal, a existência de um empréstimo de R$ 1.250.000,00 obtido perante a

BKK. Nesse ponto, o Relatório de Análise nº 005/2019 da Assessoria de Pesquisa e

Análise do MPF, aponta esse empréstimo como possivelmente relacionado à lavagem de

dinheiro.

Além desse fato, chama atenção o fato de ADONIS ASSUMPÇÃO

manter em seu escritório no BRB SEGUROS, cartão de visita em nome da empresa
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BKK, embora não pudesse atuar  nessa atividade ao mesmo tempo em que ocupava

diretoria na referida instituição de seguros.

Por  fim,  ressalte-se  que,  como  foi  encontrada  a  quantia  de  R$

200.000,00 em espécie, na posse de ADONIS ASSUMPÇÃO, é possível que nas sedes

das empresas do grupo BKK seja encontrado dinheiro ilícito obtido pela organização

criminosa, ou outros documentos relacionados a operações do grupo criminoso.

6.  FUMUS  COMISSI  DELICTI:  PARTICIPAÇÃO  DE  LUIZ  FERNANDO

CAVALCANTI MOURÃO CRESPO

Conforme  narrado  anteriormente,  outras  empresas  e  agentes

integrantes  da  organização  criminosa  foram  identificados  após  a  deflagração  da

Operação Circus Maximus. Além das 17 pessoas denunciadas, foram identificados dois

agentes  com  participação  vital  na  organização  criminosa,  tanto  no  recebimento  de

valores como na lavagem de dinheiro utilizado pelo grupo criminoso.

Inicialmente,  merece  destaque  a  atuação  de  LUIZ  MOURÃO,

cunhado  de  HENRIQUE  NETO,  que,  conforme  registros  do  sistema  Drousys

(Odebrecht) e do Sistema “ST” (doleiros) foi uma das pessoas responsáveis por receber

valores ilícitos pagos pela Odebrecht no empreendimento Praça Capital, objeto do FII

Sia Corporate.

Nos  referidos  sistemas,  consta  a  informação  que  LUIZ MOURÃO

recebeu, em dinheiro vivo, no ano de 2014, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),

valor  entregue  pelo  doleiro  FRANCISCO JÚNIOR,  mais  conhecido  como JUBRA,

havendo a possibilidade de que LUIZ MOURÃO ainda mantenha a guarda de dinheiro

em espécie de origem ilícita em sua posse.

Além disso, LUIZ MOURÃO foi sócio-administrador da BIAM e da

BI,  empresas  utilizadas  para  lavagem  de  capitais,  havendo  a  possibilidade  de  que
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continue a atuar no recebimento de valores ilícitos e na lavagem de dinheiro por meio

dessas duas empresas, as quais mudaram de nome para OUTRED e MORALL.

A alteração do domínio de e-mail “biam.com.br” para “outred.com.br”

revela a continuidade de funcionamento da empresa,  mesmo após a saída formal de

HENRIQUE NETO da composição societária.

Portanto, LUIZ MOURAO, além de recebedor de propina dirigida a

HENRIQUE NETO e HENRIQUE LEITE (art. 317 do Código Penal), teria assumido

formalmente a administração das empresas BIAM e BI, ambas utilizadas para lavagem

de valores ilicitamente obtidos por HENRIQUE LEITE e HENRIQUE NETO, fato que

demonstra a existência de fortes indícios de que continua a lavar dinheiro por meio

dessas empresas (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

7.  FUMUS  COMISSI  DELICTI:  PARTICIPAÇÃO  DE  ADIB  JOSE  FRANCISCO

JUNIOR

As investigações revelaram a existência de outro importante membro

da organização criminosa, de nome ADIB JOSÉ, o qual foi responsável por apresentar

DIOGO CUOCO a RICARDO RODRIGUES, para que se iniciassem as atividades de

geração de dinheiro para pagamento de propina por meio da empresa GLOBOMIX.

ADIB JOSÉ, além de sócio oculto da GLOBOMIX e participar  da

lavagem  de  dinheiro  nesta  empresa,  também  foi  responsável  por  entregar  dinheiro

gerado a partir  de notas  fiscais  frias  a  RICARDO RODRIGUES. Dessa forma,  por

participar de operações com dinheiro vivo, a busca e apreensão destina-se a revelar se o

agente mantém em sua posse valores ou documentos referentes às operações de lavagem

de dinheiro com a empresa GLOBOMIX.

 Conforme  depoimento  de  DIOGO  CUOCO,  ADIB  JOSÉ,  em

conjunto com seu irmão ANDERSON JOSE FRANCISCO, continua na administração
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da GLOBOMIX. Além da GLOBOMIX, também há suspeita no sentido de que ADIB

JOSÉ  esteja  envolvido  em  outras  atividades  ilícitas  a  partir  da  empresa  HYDRA,

notadamente,  lavagem  de  dinheiro,  conforme  investigações  conduzidas  no  Rio  de

Janeiro/RJ.

Pelo exposto, ADIB JOSÉ integra o núcleo responsável pela lavagem

de  capitais  da  organização  criminosa  já  denunciada  nos  autos  nº  1003577-

22.2019.4.01.3400  (art.  2º,  caput,  da  Lei  nº  12.850/2013),  bem  como  há  fortes

elementos que indicam que o referido agente continua a atividade de geração de notas

frias e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

8.  NECESSIDADE  DE  BUSCA  E  APREENSÃO  DE  DOCUMENTOS,

COMPUTADORES,  TELEFONES  CELULARES  OU  QUAISQUER

APARELHOS ELETRÔNICOS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

DE INFORMAÇÕES DE QUALQUER TIPO (DISCO RÍGIDOS, CARTÕES DE

MEMÓRIA,  PEN DRIVES,  GRAVADORES DE ÁUDIO,  VÍDEO, ETC),  BEM

COMO DE BENS DE VALOR CONSIDERÁVEL, PAPÉIS, DOCUMENTOS OU

REGISTROS DE QUALQUER MANEIRA

A despeito da robustez dos elementos de prova apresentados acima, é

necessário  que  se  faça  maior  incursão  sobre  elementos  que  permitam,  além  de

aprofundar  os  fatos  já  conhecidos,  descortinar  outros  que  sejam  correlatos  aos

apresentados.

Para a devida compreensão da extensão da criminalidade produzida

pelos agentes apontados, requer-se a busca e apreensão de elementos nos imóveis de uso

frequente dos indivíduos relacionados aos fatos narrados.

Dessa forma, requer sejam produzidos mandados autorizadores para

ingresso nas seguintes propriedades:
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Força-Tarefa Greenfield

Requer  a  busca  e  apreensão  de  bens  de  valores  consideráveis  que

sejam expressão de acúmulo de riqueza ou transformação do proveito de ilícitos em

quantidade suficiente para cobrir o prejuízo gerados com os investimentos. A apreensão

deverá recair sobre obras de arte, dinheiro em moeda nacional acima de R$ 5.000,00 ou

moeda estrangeira  em quantidade equivalente,  veículos  automotores,  joias,  peças  de

antiguidade, equipamentos eletrônicos ou quaisquer bens móveis de vultuoso valor, a

critério da autoridade policial.

Por fim, requer-se que seja determinado que os documentos objetos da

busca  e  apreensão  sejam  digitalizados  pela  Polícia  Federal,  antes  de  sua

disponibilização para o Ministério Público e Judiciário. 

Brasília/DF, data da assinatura eletrônica.

Anderson Vagner Gois dos Santos
Procurador da República

Andrey Borges de Mendonça
Procurador da República

Claudio Drewes Jose de Siqueira
Procurador da República

Felipe Torres Vasconcelos
Procurador da República

Frederico Siqueira Ferreira
Procurador da República

Henrique de Sá Valadão Lopes
Procurador da República

Karen Louise Jeanette Kahn
Procuradora da República

Michel François Drizul Havrenne
Procurador da República

Paulo Gomes Ferreira Filho
Procurador da Repúblic

Sara Moreira de Souza Leite
Procuradora da República

Anselmo Henrique Cordeiro Lopes
Procurador da República

(Coordenador da FT Greenfield)

Márcio Barra Lima
Procurador Regional da República

(Coordenador da FT Greenfield)
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