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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SE-

ÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA: Processo nº 0510300-33.2016.4.02.5101  (Opera-

ção Mascate)

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA:

Ação Penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  exercício  de  suas

atribuições constitucionais e legais1, em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição

Federal,  comparece perante  esse Juízo para,  com base nas provas contidas  nos autos

eletrônicos em epígrafe, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

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

1 Designados para atuar neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº 1095, de 9 de dezembro de 2016.
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custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), em

cumprimento de prisão preventiva;  pela prática dos crimes a

seguir descritos.

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;

CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO  MIRANDA  (CARLOS

MIRANDA), CPF nº , CI nº

brasileiro, casado, empresário, nascido em Recife-PE aos dias

13 de março de 1968, 

, com endereço na 

atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó

(Bangu), em cumprimento de prisão preventiva.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

A  presente  denúncia  apresenta  o  resultado  de  parcela  da

investigação levada a cabo pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal,  com o

apoio  da  Receita  Federal,  cujo  desfecho  foi  consumado  na  denominada  Operação

Mascate, desdobramento da Operação Calicute (processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101)

e da Operação Eficiência (processo nº 0510282-12.2016.4.02.5101). O objetivo almejado

foi o de aprofundar a investigação de organização criminosa responsável pela prática dos

crimes de corrupção, fraude a licitações, cartel e lavagem de capitais envolvendo contratos
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para realização de obras  públicas financiadas ou custeadas com recursos federais  pelo

Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A Operação  Lava Jato,  iniciada em Curitiba-PR,  descortinou

um  gigantesco  esquema  criminoso  voltado  para  a  prática  de  delitos  em  face  da

PETROBRÁS, por intermédio de um núcleo econômico formado pelas grandes construtoras

do país,  que constituíram um cartel  a fim de fraudar  as concorrências da estatal.  Além

disso, houve o pagamento de propina a pessoas que detinham altos cargos na companhia,

bem como a agentes políticos de alto escalão, a fim de preservar o alto lucro das empresas

formadoras  do  cartel  e  a  divisão  das  obras  na  forma  escolhida  pelos  executivos  das

empreiteiras e políticos. Frustrava-se, assim, a competição dos certames e garantia-se a

hegemonia das empresas cartelizadas.

Com o avanço das investigações, verificou-se que o esquema

que  assegurava  a  execução  dos  maiores  projetos  de  engenharia  para  as  empreiteiras

formadoras  do cartel,  mediante  o recebimento  de vantagens  indevidas pelos  políticos e

pelos  funcionários  públicos  com  poder  de  decisão  sobre  as  respectivas  licitações  e

contratos, não se restringia somente à PETROBRÁS. Como exemplo, tem-se o caso dos

contratos celebrados para a construção da Usina de Angra 3 pela ELETRONUCLEAR, cuja

parcela dos crimes já foi denunciada a esse Juízo.

Neste  contexto  de  aprofundamento  das  investigações  da

Operação  Lava Jato,  foram celebrados  pelo  Procurador-Geral  da República  acordos  de

colaboração  premiada  com diversos  executivos  da empreiteira  ANDRADE GUTIERREZ.

Além do reconhecimento das práticas ilícitas que já vinham sendo investigadas no âmbito

da PETROBRÁS e da ELETRONUCLEAR,  o acordo trouxe temas que ainda não eram

objeto  de  investigação  criminal,  dentre  eles,  a  cartelização  das  empreiteiras  para  a

construção ou reforma dos estádios que sediaram as partidas da Copa do Mundo de 2014.

Em  decorrência  de  tais  acordos,  os  executivos  ROGÉRIO
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NORA e CLÓVIS PRIMO revelaram a existência da organização criminosa que foi objeto da

investigação em testilha, conduzida pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, em

regime de Força Tarefa, em conjunto com a Polícia Federal.

Tal  organização,  contudo,  não  atuou  no  Rio  de  Janeiro

somente  em face  das obras  para a reforma do Estádio  do Maracanã.2 Na verdade,  os

esquemas  de  cartelização  mediante  o  pagamento  de  propinas  iniciaram-se  a  partir  do

momento em que SÉRGIO CABRAL assumiu em 2007 o cargo de Governador do Estado

do Rio de Janeiro. Em tais esquemas, há evidências de que foram englobadas praticamente

todas as grandes obras públicas de construção civil realizadas pelo ente público, algumas

delas custeadas com recursos federais, inclusive provenientes do Programa de Aceleração

do  Crescimento.  Dentre  elas,  destacam-se  a  construção  do  Arco  Metropolitano3 e  a

2 Executada pelo  Governo  do Estado do  Rio de Janeiro,  mas financiada com recursos  de ao menos R$
400.000,00  disponibilizados  pelo  BNDES,  sendo  a  União  Federal  fiadora  do  empréstimo,  as  obras  de
reforma e adaptação do Estádio do Maracanã para sediar a Copa do Mundo de 2014 foram contratadas com
consórcio formado pelas empresas ODEBRECHT, DELTA e ANDRADE GUTIERREZ. O custo final da obra,
após a assinatura de diversos aditivos contratuais, superou o patamar de R$ 1.000.000.000,00 apesar de a
estimativa inicial do Governo do Estado ter girado em torno de R$ 700.000,000,00. A título de ilustração, vide
a  seguinte  publicação  contida  no  Portal  da  Transparência  do  Governo  Federal
(http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucao.seam?empreendimento=50 –  acesso  em
04.11.2016): “O Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, foi reformado para se adequar à recomendação do
Caderno de Encargos da FIFA (Federação Internacional de Futebol) com vistas à realização da Copa das
Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014. Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, executor
das  obras,  o  estádio  recebeu  modificações  em seus  acessos,  aumento  no  número  de  sanitários  e  de
lanchonetes.
O  Maracanã  ganhou  uma  nova  cobertura  em  membrana  de  teflon  e  fibra  de  vidro  com  tecnologia
autolimpante, mas a fachada - tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) -
foi mantida. Para atender às exigências da Fifa de criar  pelo menos 14 mil vagas de estacionamento, o
projeto vai  utilizar locais em um raio de 1,5 quilômetro em volta do estádio.  Serão mil vagas no próprio
Maracanã, e as demais ficarão localizadas na Quinta da Boa Vista, Uerj (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro), Colégio Militar e áreas do Exército.
Números:
- Capacidade para 78,8 mil pessoas
- Acesso por meio de 17 elevadores, sendo oito panorâmicos, 12 escadas rolantes e seis rampas
-  Interior com 110 camarotes, 292 banheiros e 60 bares e lanchonetes
- Quatro telões em alta definição e sistema de som composto por 78 autofalantes.
Responsável: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Previsão de investimento para esta ação: R$ 1.050.000.000,00
Percentual de Execução Física Concluído: 100% 
Data da Informação de Percentual de Execução Física Concluído:31/10/2013
Instituição  Responsável  pela  informação  de  Execução  Física:  5º  Balanço  da  Copa  publicado  pelo
Ministério do Esporte - ref. Out/13.”

3 A  título  de  ilustração,  vide  as  seguintes  informações  extraídas  da  revista  eletrônica  “Manutenção  e
Tecnologia”  publicadas  em  dezembro  de  2010  (http://www.revistamt.com.br/index.php?
option=com_conteudo&task=viewMateria&id=528 – acesso em 04.11.2016): “O Arco Metropolitano do Rio de
Janeiro – BR 493/RJ109 – tem um histórico que remonta a 1974, mas começou realmente a sair do papel a
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urbanização  de  grandes  comunidades  carentes  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  ação

vulgarmente denominada por “PAC Favelas”.4

Assim, 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 quatro 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 e

partir de 2008, com a iniciativa do atual governo fluminense e a entrada da obra na lista do PAC. Dividida em
quatro segmentos, a obra totaliza 145 km de extensão e vai desatar vários nós no transporte fluminense,
desafogando artérias urbanas altamente movimentadas como a Avenida Brasil  e a ponte Rio-Niterói.  Os
investimentos somam R$ 970 milhões para a implantação do segmento C, que começa na interseção com a
BR-040 e termina na BR- 101  (Rio Santos) / Porto de Itaguaí. São 70,9 km de implantação e construção da
rodovia,  desapropriação,  supervisão  e  gerenciamento  da  obra,  supervisão  ambiental  e  prospecção,
monitoramento e resgate arqueológico. Do valor total, 75% são financiados pelo Governo Federal, através
de um convênio firmado entre o Governo do Rio e o DNIT. Como o nome diz, a nova rodovia forma um arco
de acesso rodoviário a oeste do estado, cortando oito municípios, Manilha, Magé, Saracuruna, Caxias, Nova
Iguaçú, Japeri, Seropédica e Itaguaí.
A obra não se restringe ao modal rodoviário, pois vai criar uma acessibilidade mais racional ao Porto de
Itaguaí, com calado de 30 m e grande potencial de movimentação, e ao Porto Maravilha, que está sendo
reformulado. A racionalidade se estende ao transporte entre as regiões Sul e Sudeste em direção ao Norte e
Nordeste do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua área de influência, o Arco Viário estimula a criação
de novos pólos logísticos  com redução de tempo de viagem e de custos de transporte  além de ser um fator
de desenvolvimento para os municípios no seu entorno.
O trecho C, sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Obras, é único segmento virgem de toda a
extensão.  A concorrência da obra desse segmento,  dividido em quatro lotes,  teve a participação de 36
empresas brasileiras e os consórcios vencedores foram: Consórcio Arco Metropolitano do Rio, formado
pela Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez (lote 1) e o Consórcio Carioca/Queiroz, formado pela
Carioca Christiani-Nielsen e Queiroz Galvão (lote 2). Já o lote 3 foi ganho pelo Consórcio Arco do Rio,
formado pela  OAS e  Camargo Corrêa  e o  lote  4 ficou com o Consórcio  Arco Metropolitano Rio,
pertencente à Delta Construções e à Oriente Construções.” (grifos nossos)

4 As obras do PAC Favelas foram divididas em três lotes, um para cada uma das comunidades contempladas.
O Consórcio Rio Melhor, liderado pela ODEBRECHT, em parceria com a OAS e a DELTA, venceu o contrato
de  valor  estipulado  inicialmente  em R$  493  milhões  para  realizar  obras  no  Complexo  do  Alemão.  O
Consórcio Manguinhos, liderado pela ANDRADE GUTIERREZ, em parceria com a EIT e CAMTER, venceu o
contrato de R$ 232 milhões para executar os serviços no Complexo de Manguinhos. E o Consórcio Novos
Tempos, encabeçado pela QUEIROZ GALVÃO, em sociedade com a CAENGE e CARIOCA ENGENHARIA,
o contrato de R$ 175,6 milhões para as obras da Comunidade da Rocinha. A título de ilustração, vide o teor
da  seguinte  reportagem  publicada  no  site  “Carta  Maior”  em   fevereiro  de  2008
(http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Comecam-obras-do-PAC-em-tres-favelas-do-Rio-de-
Janeiro/4/13767 – acesso em 04.11.2016): “Começaram nesta segunda-feira (10) as obras do Programa de
Aceleração do  Crescimento  (PAC) em três  das  maiores  favelas  do  Rio  de Janeiro.  Com investimentos
inicialmente previstos em R$ 1,2 bilhão, as comunidades do Complexo do Alemão, de Manguinhos e da
Rocinha  serão,  de  acordo  com  o  governo,  parcialmente  transformadas  em  canteiros  de  obras  pelos
próximos dois anos. Entre as melhorias previstas no PAC estão a construção de cerca de cinco mil novas
habitações, oito escolas públicas e diversas unidades de atendimento médico, além de um teleférico, um
elevador em plano inclinado e uma passarela desenhada por Oscar Niemeyer.
O governo espera que o início das obras traga um impacto positivo imediato à economia local. Quatro mil e
seiscentos postos de trabalho oferecidos pelo PAC foram preenchidos pelos próprios moradores, e parte
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a  CARIOCA  ENGENHARIA,  as  quais  ofereceram  vantagens  indevidas  a  mandatários

políticos e gestores públicos; 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;  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; d) o

núcleo político,  formado pelo líder da organização criminosa,  o ex-governador  SÉRGIO

CABRAL.

desse contingente já começou a trabalhar. A grande procura por um posto no PAC, no entanto, mostrou que
a necessidade de inclusão da população das três comunidades é bem maior, já que 16.462 pessoas se
inscreveram  em  busca  de  trabalho,  gerando  uma  relação  candidato/vaga  de  quase  quatro  para  um.
As obras do PAC nas favelas do Rio foram inauguradas oficialmente na sexta-feira (7), em cerimônia que
contou com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Sérgio Cabral Filho, além
dos ministros  Dilma Rousseff  (Casa Civil)  e Márcio  Fortes (Cidades),  entre  outras  autoridades.  Lula  fez
questão de visitar  as três comunidades,  e discursou em cada uma delas para uma platéia  formada por
moradores.
Na Rocinha, o presidente prometeu que as obras estarão concluídas no prazo previsto: 'Essa é uma obra
que eu faço questão, antes de deixar a Presidência, de vir aqui inaugurar', disse. Em Manguinhos, Lula falou
sobre a construção de novas moradias: 'Se a gente permite que as pessoas morem apinhadas em barracos
de dois  ou três metros quadrados e que durmam, cozinhem e façam suas necessidades fisiológicas no
mesmo quarto, as pessoas vão deixando de ser racionais', disse.
No Complexo do Alemão, Lula aproveitou para “apresentar” a ministra Dilma Rousseff aos moradores: 'A
Dilma é uma espécie de mãe do PAC, é ela que cuida, é ela que acompanha, é ela que vai cobrar, junto com
o Márcio Fortes, se as obras estão andando ou não estão andando', disse. Na Rocinha, o presidente voltou
a citar Dilma, que é apontada por muitos como possível candidata à sua sucessão pelo PT: 'A Dilma é a
responsável por toda a organização, pela determinação das prioridades e pelo controle nacional das obras
do PAC', disse.
(...)
Confira as principais obras do PAC nas três comunidades
Complexo do Alemão (Zona Norte, 95 mil moradores, investimento de R$ 601 milhões):
- Teleférico ligando a base e o alto da favela, com capacidade para transportar 30 mil pessoas por dia;
-  Construção  de  três  mil  unidades  habitacionais  e  reforma  de  outras  5.600  casas;
- Construção de um centro de atendimento médico, três postos de saúde, duas escolas de ensino médio e
uma de ensino técnico, duas creches, uma biblioteca e um posto policial.
Manguinhos (Zona Norte, 45 mil moradores, investimento de R$ 358,7 milhões):
-  Elevação,  numa  área  de  dois  quilômetros,  da  linha  férrea  que  corta  a  favela;
-  Construção  de  doze  quilômetros  de  rede  de  esgoto,  cinco  de  pavimentação  e  doze  de  drenagem;
-  Criação  do  “Parque  Metropolitano”,  que  terá  área  equivalente  ao  Parque  do  Flamengo;
- Construção de um centro de atendimento médico,  dois postos de saúde, um complexo esportivo,  duas
escolas de ensino médio e uma de ensino técnico e uma biblioteca.
Rocinha  (Zona  Sul,  120  mil  moradores,  investimento  de  R$  180,2  milhões):
-  Construção  de  um  complexo  esportivo  com  piscina  olímpica,  quadras  de  esporte  e  uma  passarela
desenhada por Oscar Niemeyer;
-  Construção  de  um  elevador  em  plano  inclinado  ligando  as  partes  baixa  e  alta  da  favela;
-  Construção  de  um  centro  pré-hospitalar,  dois  postos  de  saúde  e  duas  creches;
- Construção de cinco quilômetros de pavimentação, cinco de drenagem e três de rede de esgoto.”
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A partir  das colaborações premiadas de ROGÉRIO NORA e

CLÓVIS  PRIMO,  além  de  outros  executivos  que  aderiram  aos  acordos  de  leniência

celebrados pelo MPF com a ANDRADE GUTIERREZ e com a CARIOCA ENGENHARIA5 foi

possível,  inicialmente,  ilustrar  o  seguinte  esquema criminoso,  cuja  configuração,  nestes

exatos termos, foi comprovada pelas demais provas produzidas ao longo da investigação.

5 A  investigação  ainda  foi  instruída  com  diversos  documentos  fornecidos  ao  MPF  pela  ANDRADE
GUTIERREZ e pela CARIOCA ENGENHARIA em decorrência dos acordos de leniência celebrados. Sabe-se
que  tais  acordos  previram  a  obrigação  das  empresas  colaboradoras,  seus  prepostos  e  acionistas  de
apresentarem  documentos,  informações  e  outros  materiais  com  relação  aos  quais  detenham  a  posse,
custódia ou controle, que constatem os fatos narrados nos anexos aos respectivos termos.
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Neste sentido, com a finalidade de aprofundar as investigações

sobre  a  atuação  da  organização  criminosa,  obtendo-se  mais  provas  dos  crimes  de

corrupção delatados,  assim como dos esquemas da lavagem de dinheiro utilizados para

dissimular  a origem espúria dos valores pagos,  o MPF requereu e esse Juízo deferiu  a

realização  de  medidas  cautelares  de:  i)  quebra  telemática  de  e-mails  e  de  dados

armazenados em nuvem; ii) quebra de sigilos fiscal e bancário, via SIMBA6; iii) quebra de

sigilo de registros telefônicos, via SITTEL7; iv)  monitoramento telefônico por único período

imediatamente  anterior  à deflagração da  Operação Calicute;  v) busca e apreensão;  vi)

prisões preventiva, temporária e conduções coercitivas; vii) bloqueio de bens e valores.

Ao cabo das investigações, foi possível demonstrar a existência

de provas – obtidas de forma autônoma à declaração dos colaboradores (art. 4º, § 16º, da

Lei 12.850/2013) – de materialidade e autoria suficientes ao oferecimento de acusações

formais de diversos agentes na Ação Penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101.

Na  Operação  Mascate,  em  especial  com  a  celebração  de

acordo de colaboração premiada com ADRIANO JOSÉ REIS MARTINS, homologado por

este Juízo nos autos nº 0510300-33.2016.4.02.5101, e a decretação de medidas cautelares

de  busca  e  apreensão  de  bens  e  quebra  de  sigilo  bancário  e  fiscal, houve  o

aprofundamento  das  investigações  a  respeito  do  papel  da  empresa  GRALC/LRG

AGROPECUÁRIA, de responsabilidade de CARLOS MIRANDA, nos esquemas de lavagem

de ativos, e a atuação de ARY FERREIRA DA COSTA FILHO  como mais um operador

financeiro da organização criminosa, que atuava junto a empresas para lavar os proventos

6 Considerando a dificuldade operacional  de se processar  e analisar  os pedidos de afastamento de sigilo
bancário,  foi  constituída,  na  Procuradoria-Geral  da  República,  a  Secretaria  de  Pesquisa  e  Análise
(SPEA/PGR) que, dentre outras atribuições, processa todos os dados bancários objeto de apuração pelo
Ministério  Público  Federal,  desde  que  as  informações  sejam  encaminhadas  no  formato  tecnológico
adequado, que já é de conhecimento das principais instituições bancárias estabelecidas no País.

7 Considerando  a  dificuldade  operacional  para  processamento  e  análise  dos  registros  decorrentes  dos
pedidos judiciais de afastamento de sigilo telefônico e telemático, a Secretaria de Pesquisa e Análise da
Procuradoria-Geral  da  República  (SPEA/PGR)  desenvolveu,  em  parceria  com  a  Agência  Nacional  de
Telecomunicações,  o  Sistema  de  Investigação  de  Registros  Telefônicos  e  Telemáticos  -  SITTEL,  para
auxiliar as atividades de recepção, processamento e análise de informações acobertada pelo sigilo. Desde
agosto de 2013, o sistema entrou em operação e está apto a se conectar via webservice aos computadores
das  operadoras  de  telecomunicações  no  país.  A  SPEA/PGR,  portanto,  recebe  e  processa  os  registros
telefônicos  e  telemáticos  gerados  a  partir  de  apurações  do  Ministério  Público  Federal,  desde  que  as
informações sejam transmitidas para seus computadores no formato tecnológico adequado.
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do crime. 

Após a deflagração da Operação Mascate foi possível revelar

que  SÉRGIO  DE  OLIVEIRA CABRAL  SANTOS  FILHO,  ARY  FERREIRA DA COSTA

FILHO  e  CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO  MIRANDA  promoveram  a  lavagem  de

ativos, no Brasil, por três formas distintas:

1) transferências bancárias das  empresas EUROBARRA RIO

LTDA e AMERICAS BARRA RIO LTDA para a empresa GRALC/LRG AGROPECUÁRIA, de

propriedade  de  CARLOS  MIRANDA,  com  a  justificativa  de  prestação  de  serviços  de

consultoria inexistente;

2)  compra  de  veículos  para  a  organização  criminosa  pelas

empresas EUROBARRA RIO LTDA e AMERICAS BARRA RIO LTDA;

3) compra de imóveis da organização criminosa pela empresa

IMBRA IMOBILIÁRIA.

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. Os denunciados ocultaram e lavaram, em 147 (cento e quarenta e

sete oportunidades), R$ 10.170.339,73 (dez milhões cento e setenta mil trezentos e trinta e

nove reais e setenta e três centavos).

A  presente  denúncia  versa  sobre  crimes  de

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

com intermédio de ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, desvendado no bojo da Operação

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

crimes de lavagem de dinheiro cometidos com a intermediação de  ARY FERREIRA DA
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COSTA FILHO,  nem tampouco todos os fatos praticados pelo grupo, não representando

arquivamento implícito quanto a pessoas não denunciadas. 

2. IMPUTAÇÕES TÍPICAS

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  cartel  e

fraude  a  licitações,  ARY FILHO e  CARLOS MIRANDA,  sob  orientação  e  anuência  de

SÉRGIO CABRAL,  entre  30/08/2007  e  23/07/2014,  em  1398 (cento  e  trinta  e  nove)

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

movimentação e a propriedade de  R$ 3.425.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte e

cinco mil),  convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela

organização criminosa, por meio da transferência de recursos das empresas EUROBARRA

RIO LTDA (74 transferências bancárias) e AMERICAS BARRA RIO LTDA (65 transferências

bancárias),  de  responsabilidade  de  ADRIANO  MARTINS,  para  a  empresa  GRALC/LRG

AGROPECUÁRIA,  de  responsabilidade  de  CARLOS MIRANDA,  com  a  justificativa  de

prestação de serviços de consultoria  inexistente  (Conjunto de Fatos 01 – Lavagem de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  cartel  e

fraude a licitações, ARY FILHO, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, em 9 de

janeiro de 2015 e 28 de setembro de 2015,  em duas oportunidades distintas,  ocultou e

dissimulou  a  propriedade  dos  automóveis  Camaro  2SS  Conversível,  Placa  ,

avaliado  em  R$ 222.500,00 (duzentos  e  vinte  e  dois  mil  e  quinhentos  reais),  e  Grand

Cherokee  Limited,  Placa  ,  avaliado  em  R$ 212.858,73 (duzentos  e  doze  mil,

oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), convertendo em ativos lícitos

o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os

mencionados automóveis estavam sendo adquiridos pelas empresas EUROBARRA RIO e

AMÉRICAS BARRA,  de responsabilidade  de ADRIANO MARTINS,  quando  na realidade

eram de propriedade da organização criminosa  (Conjunto de Fatos 02 – Lavagem de

8 Conforme relação discriminada no DOC nº 13 em anexo.

10/57



                                                                                                                                                           

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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  cartel  e

fraude a licitações,  ARY FILHO,  sob orientação e anuência de  SÉRGIO CABRAL,  entre

10/05/2011  e  18/01/2013,  em  7  (sete)  oportunidades  distintas,  ocultou  e  dissimulou  a

propriedade de sete imóveis, avaliados no valor total de pelo menos R$ 6.309.981,00 (seis

milhões,  trezentos e nove mil,  novecentos e oitenta e um reais), convertendo em ativos

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

que  os  mencionados  imóveis  estavam  sendo  adquiridos  pela  empresa  IMBRA

IMOBILIÁRIA, de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de

propriedade da organização criminosa (Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Pelo menos entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de

2016,  ARY FILHO,  junto  aos  agentes  já  denunciados  na  Ação  Penal  nº  0509503-

57.2016.4.02.51019, além de outras pessoas imunes em razão de colaboração premiada10 e

de  terceiros  a  serem denunciados  oportunamente  ou ainda  não  identificados,  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 a licitações e cartel em

detrimento  do Estado do Rio de Janeiro,  bem como a lavagem dos recurso financeiros

auferidos  desses  crimes  (Conjunto  de  Fatos  04  –  Quadrilha/Art.  288  do  CP11 –

Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/201312).

9 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.

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.
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2.1. Lavagem de ativos

2.1.1. Crimes antecedentes

Os  crimes  de  lavagem  de  capitais  consumados  após

10/07/2012  sofrem  a  incidência  da  Lei  12.683/2012,  que  aboliu  o  rol  de  crimes

antecedentes, podendo hoje qualquer crime dar ensejo à lavagem de capitais. Os anteriores

exigem a presença de um dos crimes previstos no rol do artigo 1º da Lei 9.613/98, em sua

redação original.

O  crime  de  lavagem  de  dinheiro  é  um  crime  autônomo,

podendo o sujeito ativo do delito de lavagem de capitais ser qualquer pessoa, inclusive o

autor,  coautor ou partícipe da infração penal antecedente.  Nestes termos,  a lavagem de

capitais  não  é  mero  exaurimento  do  crime  antecedente,  podendo  o  réu  responder  por

ambos os crimes,  inclusive em ações penais  diversas (Inq 2471,  Ricardo Lewandowski,

STF).  Do mesmo jeito,  o  fato  de o agente  não ter  participado do crime antecedente  é

irrelevante  para  a  sua  responsabilização  pelo  crime  de  lavagem  de  capitais  (RHC

201001913605, Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE – Sexta

Turma, 12/03/2013).

Quanto  ao  crime  antecedente,  como  já  longamente  tratado

pela doutrina e jurisprudência, exige-se apenas indícios do seu cometimento (art. 2º, §1º, da

Lei 9.613/1998) (STF, Inq 2471, Ricardo Lewandowski).  Conquanto exija o delineamento

dos indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, o delito de lavagem com

ela não guarda qualquer relação de dependência para efeito de persecução penal (STJ, HC

201200506937,  Og  Fernandes  –  Sexta  Turma,  21/06/2013).  Assim  é  que  não  há

necessidade de denúncia ou condenação do agente em um dos crimes antecedentes (RHC

201001913605, Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE – Sexta

Turma, 12/03/2013). Ainda, o crime de lavagem de dinheiro admite que os recursos ilícitos

provenham  direta  ou  indiretamente  dos  crimes  prévios  elencados  (STJ,  RESP
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200902404509, Nefi Cordeiro – Sexta Turma, 16/03/2015).

No  presente  caso  de  lavagem  de  dinheiro  estão  presentes

diversos crimes antecedentes de corrupção passiva e ativa e fraude a licitações praticados

através  de  organização  criminosa.  Assim,  as  condutas  de  ocultação  e  dissimulação  de

valores consumados antes de 10/07/2012 ficam tipificadas no art. 1º, incisos V e VII c/c §4º,

da Lei nº 9.613/98 (antes do advento da Lei nº 12.683/2012), enquanto as promovidas após

essa data estão tipificadas no art. 1º, caput c/c §4º da Lei nº 9.613/98 (com a nova redação

da Lei nº 12.683/2012).

No período compreendido entre os anos de 2007 e 2011, por

pelo menos 24 vezes,  SÉRGIO CABRAL,  WILSON CARLOS e  CARLOS MIRANDA,  de

modo  consciente  e  voluntário,  solicitaram,  aceitaram  promessa  e  receberam  vantagem

indevida  (calculada,  como regra geral,  em 5% do valor faturado relativo às contratações

realizadas) em razão do exercício da chefia do Poder Executivo do ESTADO DO RIO DE

JANEIRO, ofertados por ação de representantes da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ,

praticando-se  ou  retardando-se  atos  de  ofício,  com  infração  de  deveres  funcionais,

notadamente  em  relação  à  licitação,  contratação  e  execução,  inclusive  em  regime  de

consórcio com outras empresas, das obras de: expansão do Metro em Copacabana (dívida

do  governo);  reforma  do  Maracanã  para  os  Jogos  Pan-americanos  de  2007  (dívida  do

governo),  construção  do  Mergulhão  de  Caxias  (dívida  do  governo),  urbanização  no

Complexo de Manguinhos - PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano (Segmento C –

Lote 01) e reforma do Maracanã para a Copa de 2014.

Veja-se a narrativa da corrupção passiva (crime antecedente)

imputada na denúncia da ação penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101:

“SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, em 2007, no início
do mandato do primeiro como Governador  do ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, em uma reunião realizada no palácio de
governo,  solicitaram  a  ROGÉRIO  NORA,  presidente  da
construtora ANDRADE GUTIERREZ, pagamento de propina.
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O pagamento da vantagem ilícita seria, quando realizado, uma
contrapartida  antecipada  da  empreiteira  diante  da
“oportunidade” das obras a serem contratadas no futuro com o
ente público.  O “adiantamento” solicitado foram pagamentos
mensais de R$ 350.000,00 até que fossem firmados contratos
com  o  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  Efetuar-se-ia  no
futuro,  segundo o acerto,  o desconto  da propina adiantada,
calculando-se  o  valor  sobre  o  percentual  de  5%  do
faturamento.

Em reunião seguinte ocorrida na mesma época,  também no
palácio  do  governo,  ROGÉRIO  NORA  -  desta  feita
acompanhado por  ALBERTO QUINTAES,  gerente  comercial
da  ANDRADE  GUTIERREZ  -  compareceu  a  reunião  com
SÉRGIO  CABRAL  e  WILSON  CARLOS,  o  Secretário  de
Estado de Governo. Na oportunidade, o governador indicou o
seu  secretário  de governo  como a pessoa  responsável  por
falar  em  seu  nome  a  respeito  da  operacionalização  dos
“compromissos”, ou seja, dinheiro pago a título de propina.

Tempos depois, em 2009, a partir da definição da realização
da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, diante do interesse da
ANDRADE GUTIERREZ, em regime de cartel,  em realizar a
obra  para  o estádio na sede do Rio de Janeiro,  ROGÉRIO
NORA procurou SÉRGIO CABRAL e, em reunião realizada no
Palácio das Laranjeiras na qual também se fizeram presentes
WILSON  CARLOS  e  ALBERTO  QUINTAES,  manifestou  o
interesse  em  participar  do  consórcio  que  reformaria  o
Maracanã para as partidas do torneio de futebol. A obra, antes
mesmo da licitação, já estaria designada por determinação do
próprio Governo do Estado para um consórcio a ser formado
entre as empresas ODEBRECHT e DELTA. SÉRGIO CABRAL
aquiesceu ao pedido da ANDRADE GUTIERREZ, vinculando-
o  uma  vez  mais  à  regra  do  pagamento  de  propina  no
percentual  de  5%  sobre  o  valor  faturado.  O  governador
autorizou,  desta  feita,  que  a  ODEBRECHT fosse  procurada
pela ANDRADE GUTIERREZ para acertar o percentual da sua
participação  no  consórcio,  mantendo-se  o  quinhão
anteriormente  destinado  para  a  DELTA.  CLÓVIS  PRIMO,
diretor  de operações,  acertou então com a ODEBRECHT a
participação da ANDRADE GUTIERREZ no consórcio, na cota
de 21%.”
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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.

As investigações apontaram que, além dos atos de corrupção

já denunciados na Ação Penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101, houve também a prática de

crimes  de  cartel  e  fraude  às  licitações,  com  acerto  prévio  dos  vencedores,  através  de

determinação ou anuência do governador  SÉRGIO CABRAL e dos secretários WILSON

CARLOS e HUDSON BRAGA, todos beneficiários das ações de corrupção.

Tendo em conta apenas os valores pagos pelo Governo do

Estado do Rio de Janeiro nas obras do PAC Favelas, Arco Metropolitano e Maracanã para a

Copa de 2014, é possível afirmar que SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS solicitaram

da  ANDRADE  GUTIERREZ  vantagens  indevidas  para  o  então  governador  –  5% –  em

valores de aproximadamente R$ 25.000.000,00.

As vantagens indevidas destinadas a SÉRGIO CABRAL eram

pagas em espécie por ALBERTO QUINTAES, gerente comercial da construtora ANDRADE

GUTIERREZ,  a  CARLOS MIRANDA,  um  dos  operadores  financeiros  da  organização

criminosa, conforme narrado na denúncia da ação penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101:

“Os valores acertados foram pagos em dinheiro por ALBERTO
QUINTAES a  CARLOS MIRANDA,  homem de confiança de
SÉRGIO  CABRAL  que  exercia  na  organização  criminosa  o
papel de seu operador financeiro.

ALBERTO QUINTAES foi apresentado a CARLOS MIRANDA
por WILSON CARLOS em um escritório utilizado por SÉRGIO
CABRAL localizado na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, no
Leblon. 
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ALBERTO  QUINTAES  retirava  o  dinheiro  em  espécie  do
“Caixa 2” na diretoria  financeira  da ANDRADE GUTIERREZ
com o falecido diretor RICARDO CAMPOLINA e realizava os
pagamentos a CARLOS MIRANDA. Foram feitos pagamentos
para CARLOS MIRANDA – que colocava os valores em uma
mochila  – na sede da ANDRADE GUTIERRREZ no Rio de
Janeiro,  no  escritório  utilizado  por  SÉRGIO  CABRAL  no
Leblon e endereço da Rua Jardim Botânico, nº 674.”13

Após  a  realização  do  acerto  de  pagamento  de  vantagem

indevida,  os agentes  beneficiados pela  propina arquitetaram esquemas de ocultação da

origem espúria dos valores, em parte já denunciados nos autos da ação penal nº 0509503-

57.2016.4.02.5101.

Isso posto,  os delitos de lavagem de capitais  imputados na

presente denúncia tiveram como antecedentes os crimes de corrupção ativa e corrupção

passiva praticados por executivos da ANDRADE GUTIERREZ e agentes públicos ligados ao

Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem como crimes de cartel e fraude a licitações,

praticados por meio de organização criminosa, nos termos do artigo 2º da Convenção das

Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado  Transnacional14 e  do  art.  1º,  §1º,  da  Lei

12.580/201315.

2.1.2.  Lavagem  de  ativos  por  meio  da  GRALC/LRG  AGROPECUÁRIA  e  das

13 Também ocorreram pagamentos nas sedes da ANDRADE GUTIERREZ em São Paulo. No entanto, como as
datas em que tais repasses de propina foram realizados (14 de outubro de 2008 e 10 de março de 2009,
conforme registros de entrada de CARLOS MIRANDA na sede da empreiteira na capital paulista) coincidem
com o período de interrupção de pagamentos decorrentes das obras com o governo do ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, infere-se que eles são relativos à obra de terraplanagem do COMPERJ, objeto da investigação
levada  a  cabo  na  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  (provas  compartilhadas  nos  Autos  nº 0507582-
63.2016.4.02.5101).

14 Para efeitos dessa Convenção, entende-se por: 
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e
atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na
presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro
benefício material;”

15 “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada
e  caracterizada  pela  divisão  de  tarefas,  ainda  que  informalmente,  com  objetivo  de  obter,  direta  ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”
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concessionárias EUROBARRA e AMÉRICAS BARRA (Conjunto de Fatos 01)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  cartel  e

fraude  a  licitações,  ARY FILHO e  CARLOS MIRANDA,  sob  orientação  e  anuência  de

SÉRGIO CABRAL,  entre  30/08/2007  e  23/07/2014,  em  13916 (cento  e  trinta  e  nove)

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

movimentação e a propriedade de  R$ 3.425.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte e

cinco mil),  convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela

organização criminosa, por meio da transferência de recursos das empresas EUROBARRA

RIO LTDA (74 transferências bancárias) e AMERICAS BARRA RIO LTDA (65 transferências

bancárias),  de  responsabilidade  de  ADRIANO  MARTINS,  para  a  empresa  GRALC/LRG

AGROPECUÁRIA,  de  responsabilidade  de  CARLOS MIRANDA,  com  a  justificativa  de

prestação de serviços de consultoria  inexistente  (Conjunto de Fatos 01 – Lavagem de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

No bojo  das investigações que ensejaram a deflagração da

Operação  Calicute,  após  a  quebra  dos  sigilos  bancário  e  fiscal  dos  investigados,  foi

identificado que a empresa GRALC/LRG AGROPECUÁRIA, de propriedade de  CARLOS

MIRANDA, era uma empresa “de fachada”, usada na operacionalização de esquemas de

lavagem de recursos obtidos com a prática do crime de corrupção.

O  sucesso  da  GRALC/LRG  AGROPECUÁRIA  chama  a

atenção. De acordo com dados obtidos através de quebra de sigilo bancário, a empresa

passou a receber, imediatamente após seu registro na Junta Comercial,  pagamentos por

consultoria na razão de milhares de reais por mês, findando o seu faturamento justamente a

partir do momento em que SÉRGIO CABRAL renuncia ao cargo de governador. Vejamos o

quadro abaixo:

16 Conforme relação discriminada no DOC nº 13 em anexo.
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É de se notar a peculiaridade de um empreendimento que, em

2013 gerou um faturamento de mais de R$ 2.300.000,00 e dois anos depois,  de forma

coincidente ao encerramento do mandato de SÉRGIO CABRAL, gerou apenas pouco mais

de R$ 7.000,00.

Pesquisa  nos  sistemas  informatizados  da  Receita  Federal

indicou ainda que a LRG/GRALC quase não possuiu funcionários no período,  conforme

tabela abaixo:

Ano Vínculos Cód Atividade Econo

2007 01 7020400

2008 01 7020400

2009 01 7020400

2010 01 7020400

2011 00 7020400
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2012 00 7020400

2013 00 7020400

2014 00 7020400

2015 10 151202

O faturamento da GRALC/LRG chega a merecer um estudo de

caso nas instituições de ensino de economia e administração. Uma empresa que com um

investimento perto do zero (um empregado entre 2007 e 2010; nenhum empregado entre

2011 e 2014) foi imediatamente alavancada ao píncaro das empresas de consultoria com

um faturamento,  já em 2007 – primeiro ano do governo de  SÉRGIO CABRAL – de R$

770.394,36, atingindo em 2013, penúltimo ano da gestão do parceiro, a estratosférica soma

de R$ 2.327.480,00 para, logo após o fim do governo, em 2014, mergulhar seu faturamento

para míseros R$ 7.508,00.

Saliente-se que após  SÉRGIO CABRAL assumir o cargo de

Governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  CARLOS MIRANDA iniciou  sua  atuação  de

consultoria na empresa GRALC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (atualmente LRG

AGROPECUÁRIA) junto a SÔNIA FERREIRA BAPTISTA, que ocupou função de confiança

como assistente parlamentar de SÉRGIO CABRAL quando este foi senador da República,

reforçando os vínculos entre o ex-governador e seu operador financeiro.

As  operações  financeiras  para  a  empresa  GRALC

CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA  (atualmente  LRG  AGROPECUÁRIA)  são  na

realidade lavagem de ativos da organização criminosa. 

Com  efeito,  quando  da  deflagração  da  Operação  Calicute,

notou-se que grande parte do faturamento da atual LRG AGROPECUÁRIA (Antiga GRALC)

foi proveniente de um mesmo grupo familiar composto pelas seguintes empresas, conforme

diagrama baixo:  i)  04.807.595/0001-42 EUROBARRA RIO LTDA;  ii)  03.850.067/0001-03

DIRIJA  NITEROI  DISTRIBUIDORA  DE  VEICULOS  LTDA;  iii)  04.082.647/0001-60
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BARRAFOR VEICULOS LTDA; iv) 04.780.166/0001-29 AMERICAS BARRA RIO LTDA; v)

03.504.493/0001-95  DISBARRA  DISTRIBUIDORA  BARRA  DE  VEICULOS  LTDA;  iv)

08.589.404/0001-74 KLAHN MOTORS DIST DE VEICULOS S. A; vii) 08.086.917/0001-62

SPACE  DIST.VEICULOS  S/A;  viii)  15.100.166/0001-57  CARCOM  PROMOTORA  DE

NEGOCIOS LTDA.

Todas as empresas citadas possuem íntima ligação entre os

seus sócios ou administradores por meio de relações de parentesco, conforme pesquisa em

sistema informatizado demonstrou: ANTÔNIO MONTEIRO MARTINS é pai de JOÃO DO

CARMO MONTEIRO MARTINS e ADRIANO MONTEIRO MARTINS; JOÃO DO CARMO

MONTEIRO MARTINS é pai de JAIME LUIZ MARTINS; ADRIANO MONTEIRO MARTINS é

pai do colaborador ADRIANO JOSÉ REIS MARTINS e JAIME FERNANDO REIS MARTINS.

Para melhor visualizar a intrincada relação, confira-se abaixo o

diagrama de relacionamentos:

Conforme  dados  do  Dossiê  Integrado  da  Receita  Federal

(DOC  nº  1),  as  seguintes  empresas,  todas  concessionárias  de  veículos,  pagaram  à
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LRG/GRALC os seguintes valores entre 2007 e 201417:

ANO PESSOA JURÍDICA VALOR EM R$
2007 DIRIJA NITEROI DIST DE VEIC.LTDA R$ 90.0000,00
2007 EUROBARRA RIO LTDA R$ 50.000,00
2008 DISBARRA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA R$ 125.000,00
2008 DIRIJA NITEROI DIST DE VEIC.LTDA R$ 550.000,00
2008 BARRAFOR VEICULOS LTDA R$ 125.000,00
2008 AMERICAS BARRA RIO LTDA. R$ 75.000,00
2008 EUROBARRA RIO LTDA R$ 150.000,00
2009 DISBARRA DIST BARRA DE VEIC LTDA R$ 200.000,00
2009 DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R$ 360.000,00
2009 BARRAFOR VEICULOS LTDA R$ 275.000,00
2009 AMERICAS BARRA RIO LTDA. R$ 325.000,00
2009 EUROBARRA RIO LTDA R$ 325.000,00
2010 DISBARRA DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS LTDA R$ 340.000,00
2010 DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA R$ 480.000,00
2010 BARRAFOR VEICULOS LTDA R$ 340.000,00
2010 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 300.000,00
2010 EUROBARRA RIO LTDA R$ 300.000,00
2011 DISBARRA DIST BARRA DE VEIC LTDA R$ 280.000,00
2011 DIRIJA NITEROI DIST DE VEIC.LTDA R$ 280.000,00
2011 BARRAFOR VEICULOS LTDA R$ 297.604,50
2011 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 275.000,00
2011 EUROBARRA RIO LTDA R$ 250.000,00
2011 SPACE DIST.VEICULOS S/A R$ 240.000,00
2011 KLAHN MOTORS DIST DE VEICULOS S. A. R$ 300.000,00
2012 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 275.000,00
2012 EUROBARRA RIO LTDA R$ 275.000,00
2012 SPACE DIST.VEICULOS S/A R$ 180.000,00
2012 KLAHN MOTORS DIST DE VEICULOS S. A. R$ 1.140.000,00
2013 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 325.000,00
2013 EUROBARRA RIO LTDA R$ 325.000,00
2013 SPACE DIST.VEICULOS S/A R$ 1.140.000,00
2013 KLAHN MOTORS DIST DE VEICULOS S. A. R$ 240.000,00
2014 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 75.000,00
2014 EUROBARRA RIO LTDA R$ 100.000,00
2014 CARCOM PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA R$ 500.000,00

TOTAL: R$ 10.817.604,50 

17 A presente denúncia abarca apenas os contratos entre AMERICAS BARRA e EUROBARRA. Os contratos 
com as demais concessionárias ainda está sob investigação.
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O conjunto destes fatos, quando da deflagração da Operação

Calicute,  já  indicava sinais  de lavagem de dinheiro,  tendo  em conta  que:  i)  os  valores

milionários pagos pelas concessionárias à LRG AGROPECUÁRIA (mais de 10 milhões de

reais num período de oito anos); ii) que a empresa LRG AGROPECUÁRIA possuía apenas

um funcionário  nos anos de 2007 a 2010 e  que  em 2011,  2012,  2013 e 2014 sequer

funcionários tinha em seus quadros; iii) o fato de todas as concessionárias para as quais a

empresa de  CARLOS MIRANDA prestou serviços pertencerem à mesma família; iv) fato

que os pagamentos coincidem quase que praticamente com a gestão de SÉRGIO CABRAL

no Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Acrescente-se,  ainda,  que,  em  sede  policial,  CARLOS

MIRANDA afirmou que não possuía nenhuma documentação que comprovasse a prestação

dos serviços, ou sequer o instrumento contratual que as formalizou (“QUE, as consultorias

prestadas  se  davam  de  forma  presencial,  não  possuindo  o  Interrogado  documentação

formalizadoras de tais serviços”) (DOC Nº 2).

A  presente  denúncia  restringe-se aos  repasses  feitos  pelas

empresas EUROBARRA e AMÉRICAS BARRA, de responsabilidade de Adriano José Reis

Martins, que firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Os

pagamentos efetuados à GRALC/LRG pelas duas referidas concessionárias entre os anos

de 2007 e 2014 ultrapassam o valor de 3 milhões de reais:

ANO PESSOA JURÍDICA VALOR EM R$
2007 EUROBARRA RIO LTDA R$ 50.000,00
2008 AMERICAS BARRA RIO LTDA. R$ 75.000,00
2008 EUROBARRA RIO LTDA R$ 150.000,00
2009 AMERICAS BARRA RIO LTDA. R$ 325.000,00
2009 EUROBARRA RIO LTDA R$ 325.000,00
2010 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 300.000,00
2010 EUROBARRA RIO LTDA R$ 300.000,00
2011 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 275.000,00
2011 EUROBARRA RIO LTDA R$ 250.000,00
2012 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 275.000,00

22/57



                                                                                                                                                           

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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

2012 EUROBARRA RIO LTDA R$ 275.000,00
2013 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 325.000,00
2013 EUROBARRA RIO LTDA R$ 325.000,00
2014 AMERICAS BARRA RIO LTDA R$ 75.000,00
2014 EUROBARRA RIO LTDA R$ 100.000,00

TOTAL: R$ 3.425.000,00

Adriano  Martins  reconheceu  que  os  pagamentos  à

GRALC/LRG  não  correspondiam  a  nenhuma  prestação  de  serviços  da  empresa  de

CARLOS MIRANDA,  mas eram apenas a transferência bancária dos recursos que eram

entregues  em espécie  por  ARY FERREIRA DA COSTA FILHO,  operador  financeiro  da

organização criminosa.

Como  se  verá  mais  detidamente  no  tópico  dedicado  à

descrição do crime de pertinência à organização criminosa,  ARY FILHO possui fortíssima

ligação com a organização criminosa chefiada por  SÉRGIO CABRAL, sendo um de seus

operadores financeiros mais importantes.

O colaborador Adriano Martins afirma que no ano de 2006 foi

procurado por ARY FILHO, atuando como representante de SÉRGIO CABRAL, solicitando

que  as  empresas  EUROBARRA  e  AMÉRICAS  BARRA  operassem  esquema  de

dissimulação  de  origem  de  recursos  destinados  à  empresa  GRALC.  Na  sistemática

estabelecida, que se estendeu de 2008 a 2014,  ARY FILHO realizava a entrega periódica

de dinheiro em espécie e notas fiscais emitidas pela GRALC para que as concessionárias

de Adriano fizessem a transferência bancária dos recursos para a empresa de  CARLOS

MIRANDA como se estivesse fazendo pagamento por prestação de serviços de consultoria,

que na realidade não existiam.

Vale  transcrever  trecho  das  declarações  do  colaborador  à

Força Tarefa do Ministério Público Federal:

“Que foi procurado em 2006 por Ary Ferreira da Costa Filho
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(“Aryzinho”),  que  informou  que,  a  pedido  de  Sérgio  Cabral
(“patrão”), deveria fazer pagamentos a empresa GRALC; Que
os  pagamentos  deveriam  ser  de  R$  50.000,00,  sendo  R$
25.000,00  para  cada  uma  de  suas  empresas  (Eurobarra  e
Americas  Barra);  Que  o  depoente  informou  que  não  teria
como efetuar tais depósitos, dando como desculpa que suas
empresas  não  teriam  rentabilidade  para  tanto;  Que,  então,
ARY informou que lhe entregaria os valores em espécie a fim
de  que,  após  descontados  os  impostos,  faria  o  crédito  via
bancária na GRALC; Que o depoente atendeu o pedido, haja
vista que não teria  qualquer  prejuízo com a operação,  bem
como poderia manter um bom relacionamento com o Governo
Estadual;  Que  tais  serviços  nunca  foram  prestados;  Que
nunca houve sequer qualquer contrato com a GRALC; Que os
valores  em  espécie  e  a  nota  fiscal  eram  entregues  em
mochilas  pelo  próprio  ARY ao depoente  mensalmente;  Que
quando  não  eram  entregues  mensalmente  eram  entregues
posteriormente, mas sempre com uma periodicidade; Que os
pagamentos acabaram entrando na rotina da empresa;  Que
tal  sistemática  ocorreu  entre  2007 e  2014;  Que a  partir  de
2014  as  entregas  de  dinheiro  em  espécie  e  notas  fiscais
pararam de ocorrer;”

Graficamente,  assim  pode  ser  descrito  todo  o  processo  de

lavagem de capitais pela organização criminosa:
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ADRIANO MARTINS forneceu ao Ministério  Público Federal,

ainda, detalhadas tabelas de controle dos depósitos do dinheiro entregue por ARY FILHO

nas  contas  bancárias  das  empresas  AMÉRICAS  BARRA  e  EUROBARRA.  É  possível

concluir  que o repasse do numerário à empresa  GRALC/LRG, de  CARLOS MIRANDA,

representa apenas uma parcela dos esquemas de lavagem de capitais que se utilizavam da

intermediação das empresas de ADRIANO MARTINS. O controle de depósitos mantido pelo

colaborador era usado para aferir o eventual crédito de ARY FILHO, que era utilizado em

outros esquemas de lavagem ainda não integralmente esclarecidos.

Os  documentos  de  controle  do  colaborador  trazem  as
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seguintes informações de depósitos (conforme DOC nº 7).

AMÉRICAS BARRA RIO

CEF Ag. 1344 Conta 1095-0

DATA HISTÓRICO VALOR

20/5/2011 DEP DINH 60.000,00

27/5/2011 DEP DINH 26.000,00

2/6/2011 DEP DINH 70.000,00

3/10/2011 DEP DINH 55.500,00

13/3/2012 DEP DINH 68.000,00

5/4/2012 DEP.DINH. 85.000,00

16/8/2012 DEP DINH 58.000,00

17/10/2012 DEP.DINH. 19.000,00

17/10/2012 DEP.DINH. 58.000,00

12/11/2012 DEP.DINH. 50.000,00

12/11/2012 DEP.DINH. 15.600,00

6/2/2013 DEP.DINH. 25.310,00

6/2/2013 DEP.DINH. 20.650,00

28/3/2013 DEP.DINH. 54.500,00

28/3/2013 DEP.DINH. 16.500,00

2/4/2013 DEP.DINH. 73.700,00

3/4/2013 DP.DINH AG 53.674,00

3/4/2013 DP.DINH AG 20.340,00

17/4/2013 DP.DINH AG 78.830,00

2/5/2013 DP.DINH AG 55.000,00

23/5/2013 DP.DINH AG 53.900,00

23/5/2013 DP.DINH AG 43.190,00

23/5/2013 DP.DINH AG 23.900,00

23/5/2013 DP.DINH AG 15.500,00

6/6/2013 DP.DINH AG 52.393,13

12/6/2013 DP DINH AG 62.500,00
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22/7/2013 DP DINH AG 52.900,00

23/9/2013 DP DINH AG 57.450,00

2/10/2013 DP DINH AG 52.690,00

2/10/2013 DP DINH AG 20.000,00

14/10/2013 DP DINH AG 42.690,00

14/10/2013 DP DINH AG 63.500,00

28/10/2013 DP DINH AG 60.000,00

28/10/2013 DP DINH AG 16.000,00

28/10/2013 DP DINH AG 30.500,00

28/10/2013 DP DINH AG 18.000,00

1/11/2013 DP DINH AG 51.000,00

28/11/2013 DP DINH AG 60.000,00

3/12/2013 DP DINH AG 31.600,00

3/12/2013 DP DINH AG 65.400,00

27/12/2013 DP DINH AG 52.000,00

27/12/2013 DP DINH AG 37.500,00

30/12/2013 DP DINH AG 14.000,00

30/12/2013 DP DINH AG 18.470,00

30/12/2013 DP DINH AG 26.690,00

TOTAL: R$ 1.985.377,13

Banco Santander Ag. 3463 C/C 13-000829-1

DATA HISTÓRICO VALOR

30/9/2010 DEPOSITO 600.000,00

19/4/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 500.000,00

20/4/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 1.020.380,00

24/5/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 6.000,00

24/5/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 11.000,00

21/11/2012 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 57.000,00

TOTAL: R$ 2.194.380,00

Banco Itaú Ag. 459 C/C 43469-2

DATA HISTÓRICO VALOR
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17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  40.000,00

18/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 14.983,00

19/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 48.800,00

19/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  20.000,00

19/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  50.000,00

19/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  61.000,00

19/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 10.000,00

20/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  64.365,00

23/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 41.000,00

23/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 96.000,00

23/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 20.000,00

23/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 8.240,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 19.500,00

TOTAL: R$ 493.888,00

TOTAL RECEBIDO PELA AMÉRICAS BARRA RIO: R$ 4.673.645,13

EUROBARRA RIO

Banco Santander Ag. 3463 C/C 13-000816-7

DATA HISTÓRICO VALOR

23/3/2010 DEPOSITO 57.300,00

5/4/2010 DEPOSITO 50.500,00

6/8/2010 DEPOSITO 62.000,00

30/9/2010 DEPOSITO 900.000,00

22/10/2010 DEPOSITO 50.600,00

14/4/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 11.100,00

19/4/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 500.000,00

20/4/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 1.020.380,00

16/5/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 210.500,00

16/5/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 38.500,00

26/11/2012 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 58.800,00

5/12/2012 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 52.000,00
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TOTAL: R$ 3.011.680,00

Banco Itaú 0387-52648-6

DATA HISTÓRICO VALOR

28/2/2011 DEPOSITO DINHEIRO  62.300,00

28/2/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 15.000,00

28/2/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 24.000,00

28/2/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 15.500,00

28/2/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  22.800,01

12/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 65.665,00

12/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  8.900,00

12/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 10.000,00

14/4/2011 DEPOSITO DINHEIRO  20.000,00

14/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  15.500,00

15/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  25.000,00

15/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 6.500,00

15/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 37.400,00

15/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  19.452,67

15/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  60.250,00

18/4/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 32.900,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  4.500,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  43.263,00

17/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 10.000,00

26/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  16.287,18

29/57



                                                                                                                                                           

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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

26/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  47.000,00

26/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 24.000,00

26/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  31.600,00

26/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  10.000,00

26/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  25.590,00

30/5/2011  TEC DEPOSITO DINHEIRO 10.650,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  16.910,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  6.000,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  14.000,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  17.960,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  17.050,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  5.980,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  10.000,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  5.900,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  45.900,00

30/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  5.800,00

31/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  26.900,00

31/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 18.500,00

31/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO 15.500,00

31/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  16.790,00

31/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  34.890,00

31/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  21.800,00

31/5/2011 TEC DEPOSITO DINHEIRO  28.797,00

25/7/2011 DEPOSITO DINHEIRO 62.990,00

5/12/2011 DEPOSITO DINHEIRO 54.000,00

TOTAL: R$ 1.125.724,86

TOTAL RECEBIDO PELA EUROBARRA RIO: R$ 4.137.404,86

Portanto,  o  montante  total  entregue  por  ARY FILHO a

ADRIANO MARTINS e  depositado  nas  contas  das  empresas  AMÉRICAS  BARRA  e

EUROBARRA  entre  os  anos  de  2011  e  2014  alcança  o  valor  de,  pelo  menos,  R$
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8.811.049,99.

Após  a  quebra  do  sigilo  bancários  dos  investigados,  foi

possível identificar, entre 30/08/2007 e 23/07/2014, 139 (cento e trinta e nove) operações de

lavagem de dinheiro,  com transferências bancárias das  empresas AMÉRICAS BARRA e

EUROBARRA para a empresa GRALC18:

NOME DO DESTINATÁRIO
DATA DO

LANCAMENTO
VALOR DA

TRANSAÇÃO
NOME DA PESSOA DE

ORIGEM

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 30/08/07 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 08/10/07 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 05/12/07 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 26/12/07 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 07/01/08 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 04/03/08 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 04/09/08 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 09/10/08 R$ 7.500,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 05/11/08 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 18/12/08 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 13/01/09 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 12/02/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 16/03/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 14/04/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 18/05/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 20/07/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 10/08/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 11/08/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 28/09/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 01/12/09 R$ 46.925,00 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 17/12/09 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 14/01/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 09/03/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 10/03/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 27/04/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

18 Documento nº 13.
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LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 12/05/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 14/06/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 08/07/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 16/08/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 30/09/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 22/10/10 R$ 23.537,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 08/12/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 08/12/10 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 14/01/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 23/02/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 21/03/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 15/04/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 19/05/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 20/06/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 11/07/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 25/08/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 06/10/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 09/11/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 08/12/11 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 03/01/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 11/01/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 14/02/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 16/03/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 10/05/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 05/06/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 28/06/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 02/08/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 10/09/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 18/09/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 22/11/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 05/12/12 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 28/01/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 04/03/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 04/03/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 28/03/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 24/05/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 24/05/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA
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LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 28/05/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 26/06/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 12/08/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 21/08/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 27/09/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 05/11/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 12/12/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 30/12/13 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 30/01/14 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 12/03/14 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 07/04/14 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

LRG AGROPECUARIA LTDA - EPP 23/07/14 R$ 23.462,50 EUROBARRA RIO LTDA

 

Diante  dos  fatos  expostos,  SÉRGIO  CABRAL,  CARLOS

MIRANDA e ARY FILHO praticaram  139  (cento  e  trinta  e  nove) atos  de  lavagem  de

dinheiro,  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de  organização  criminosa, por  meio  da

transferência  de  recursos  das  empresas  EUROBARRA  RIO  LTDA  (74  transferências

bancárias)  e  AMERICAS  BARRA  RIO  LTDA  (65  transferências  bancárias),  de

responsabilidade de ADRIANO MARTINS, para a empresa GRALC/LRG AGROPECUÁRIA,

de responsabilidade de CARLOS MIRANDA, com a justificativa de prestação de serviços de

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

2.1.3.  Lavagem de ativos  pela  ocultação de veículos  em nome da EUROBARRA e

AMÉRICAS BARRA (Conjunto de Fatos 02)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  cartel  e

fraude a licitações, ARY FILHO, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, em 9 de

janeiro de 2015 e 28 de setembro de 2015,  em duas oportunidades distintas,  ocultou e

dissimulou  a  propriedade  dos  automóveis  Camaro  2SS  Conversível,  Placa  ,

avaliado  em  R$ 222.500,00 (duzentos  e  vinte  e  dois  mil  e  quinhentos  reais),  e  Grand

Cherokee  Limited,  Placa  ,  avaliado  em  R$ 212.858,73 (duzentos  e  doze  mil,

oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), convertendo em ativos lícitos
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o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os

mencionados automóveis estavam sendo adquiridos pelas empresas EUROBARRA RIO e

AMÉRICAS BARRA,  de responsabilidade  de ADRIANO MARTINS,  quando  na realidade

eram de propriedade da organização criminosa  (Conjunto de Fatos 02 – Lavagem de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

O  colaborador  ADRIANO  MARTINS  esclareceu  que  ARY

FILHO utilizou parte do crédito que possuía perante as empresas AMÉRICAS BARRA e

EUROBARRA – gerado pela entrega periódica de somas vultosas de dinheiro em espécie –

para  a  compra  de  alguns  veículos  durante  o  tempo  em  que  perdurou  o  esquema  de

lavagem. A aquisição dos veículos era feita em nome das próprias concessionárias de modo

a dissimular a real propriedade dos bens.

A  presente  denúncia  restringe-se  aos  dois  últimos  veículos

adquiridos por ARY FILHO. Trata-se de:

• um  automóvel  Camaro  2SS  Conversível –  Chassi:   –

Fab/Mod: 14/ l5 – cor: LEMON PEEL – RENAVAM:  – Motor: ,

adquirido em 09/01/2015, por R$ 222.500,00. Foi emitida nota fiscal pela AMÉRICAS

BARRA apontando como comprador a empresa EUROBARRA;

• um automóvel G. Cherokee Limited – Chassi:  – Fab/Mod:

15/15 – cor:  cinza metálico – RENAVAM:  – Motor:  ,  adquirido em

28/09/2015, por R$ 212.858,73. Foi emitida nota fiscal pela EUROBARRA apontando

como comprador a empresa AMÉRICAS BARRA;

O  colaborador  apresentou  ao  Ministério  Público  Federal  as

notas fiscais emitidas nas compras e as telas de consulta de cada automóvel no Registro

Nacional de Veículo (Doc. nº 6). Segundo ADRIANO MARTINS, nos termos de colaboração

a seguir transcritos, embora as notas fiscais apontem a compra e venda de veículos entre
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as suas próprias empresas, os automóveis eram entregues a ARY FILHO e os valores eram

abatidos do crédito decorrente da entrega periódica de dinheiro em espécie:

“QUE, em relação a veículos, durante os seis anos que tratou
com  ARY,  o  mesmo  adquiriu  alguns  automóveis,  não  se
recordando de todos; que se recorda, especialmente, que os
últimos  veículos  foram  um  CAMARO  AMARELO
CONVERSÍVEL CAPOTA PRETA (nota fiscal da AMPERICAS
para EUROBARRA),  com valor  em torno de R$ 222.500,00
(duzentos e vinte e dois mil reais e quinhentos) e uma GRAND
CHEROKEE,  em torno de R$ 212.858,73  (duzentos  e doze
mil,  oitocentos  e  cinquenta  e  oito  reais  e  setenta  e  três
centavos)  (nota  fiscal  da  EUROBARRA  para  AMERICAS);
QUE na aquisição de veículos para ARY a nota fiscal sempre
era emitida em nome de uma das suas empresas (de uma
para  outra:  AMÉRICAS  e  EUROBARRA),  mas  de  fato
entregues a ARY; QUE o valor dos veículos era abatido dos
valores  anteriormente  entregues  em  espécie  por  ARY  ao
depoente”

Diante dos fatos expostos,  SÉRGIO CABRAL  e ARY FILHO

praticaram 2 (dois) atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de

organização criminosa, simulando que os automóveis Camaro 2SS Conversível, Placa 

, avaliado em R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), e Grand

Cherokee  Limited,  Placa  ,  avaliado  em  R$ 212.858,73 (duzentos  e  doze  mil,

oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) estavam sendo  adquiridos

pelas  empresas  EUROBARRA  RIO  e  AMÉRICAS  BARRA,  de  responsabilidade  de

ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de propriedade da organização criminosa,

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

2.1.4.  Lavagem  de  ativos  pela  ocultação  de  imóveis  em  nome  da  IMBRA

PARTICIPAÇÕES (Conjunto de Fatos 03)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  cartel  e

fraude a licitações,  ARY FILHO,  sob orientação e anuência de  SÉRGIO CABRAL,  entre

10/05/2011  e  18/01/2013,  em  7  (sete)  oportunidades  distintas,  ocultou  e  dissimulou  a
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propriedade de sete imóveis, avaliados no valor total de pelo menos R$ 6.309.981,00 (seis

milhões,  trezentos e nove mil,  novecentos e oitenta e um reais), convertendo em ativos

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

que  os  mencionados  imóveis  estavam  sendo  adquiridos  pela  empresa  IMBRA

IMOBILIÁRIA, de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de

propriedade da organização criminosa (Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).

Para  além  dos  esquemas  de  lavagem  de  capitais  que

utilizavam a intermediação das concessionárias AMÉRICAS BARRA e EUROBARRA, ARY

FILHO valia-se também de outra empresa de ADRIANO MARTINS – a IMBRA IMOBILIÁRIA

BRASILEIRA S.A. – para ocultar a real propriedade de imóveis comprados com recursos de

origem ilícita.

Segundo o colaborador, durante o ano de 2011  ARY FILHO

solicitou a ADRIANO MARTINS que a empresa IMBRA IMOBILIÁRIA figurasse formalmente

como a compradora de imóveis que, em verdade, eram adquiridos pelo próprio operador

financeiro  da  organização  criminosa.  O  esquema  de  lavagem  era  semelhante  àquele

utilizado nas concessionárias: ARY FILHO, após negociar a compra dos imóveis, entregava

a quantia correspondente, em espécie, a ADRIANO MARTINS, que completava a aquisição

dos imóveis através da celebração de escritura de compra e venda entre os vendedores e a

IMBRA.

Foram  adquiridos  ao  menos  sete  imóveis através  de  tal

esquema de lavagem entre os anos 2011 e 2013, em um valor total de R$ 6.309.981,00:

• Imóvel 1: apartamento em Búzios adquirido em 10/05/2011 por R$ 300.000,00;

• Imóvel 2: apartamento na Av. Lúcio Costa, Barra da Tijuca, adquirido em 17/06/2011

por R$ 1.549.981,00;
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• Imóvel 3:  apartamento na Av. Sernambetiba, nº 4000, Barra Tijuca, adquirido em

04/07/2011 por R$ 2.350.000,00;

• Imóvel 4: apartamento na Av. Sernambetiba, nº 3600, na Barra da Tijuca, adquirido

em 04/07/2011 por R$ 1.900.000,00;

• Imóvel 5: apartamento na Freguesia, Jacarepaguá, adquirido em 05/08/2011 por R$

50.000,00;

• Imóvel  6:  sala  comercial  em  Jacarepaguá,  adquirida  em  30/09/2011  por  R$

80.000,00;

• Imóvel 7: prédio residencial em São joão de Meriti, adquirido em 18.01.2013 por R$

80.000,0019;

O  colaborador  entregou  ao  Ministério  Público  Federal  as

escrituras  públicas  da  compra  e  venda  dos  imóveis  celebradas  entre  a  IMBRA  e  os

vendedores  (à  exceção  do  imóvel  7).  Em  apenas  três  casos  as  escrituras  foram

devidamente averbadas nas matrículas dos imóveis (imóveis 3, 4, e 5).

Corroborando  suas  declarações,  o  colaborador  apresentou

também instrumentos particulares de promessa de compra e venda dos imóveis, celebrados

entre a IMBRA IMOBILIÁRIA e  ARY FILHO no ano de 2013.  Trata-se de “contratos de

gaveta” celebrados entre as partes por exigência de ADRIANO MARTINS.

ADRIANO  MARTINS  afirmou,  ainda,  que  um  dos  imóveis

(imóvel 7) foi vendido a terceiros. ARY FILHO foi o responsável pelas tratativas e recebeu o

repasse do valor  de venda (R$ 90.000,00),  cabendo à IMBRA apenas a celebração da

19 Data e valor inferidos a partir do instrumento de promessa de compra e venda celebrado entre a IMBRA e
ARY FILHO.
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escritura de compra e venda, também trazida aos autos pelo colaborador.

Em  declarações  prestadas  ao  Ministério  Público  Federal,  o

colaborador  detalhou o funcionamento  do esquema de lavagem de recursos através da

IMBRA IMOBILIÁRIA:

“Que,  por  volta  2011,  ARY  indagou  ao  depoente  como  o
mesmo fazia com seus imóveis, tendo relatado ao mesmo que
quanto aos seus imóveis,  todos estavam registrados na sua
empresa  IMBRA  IMOBILIÁRIA  Brasileira  S.A.;  Que  ARY
afirmou que gostaria de adquirir  um imóvel em Armação de
Buzios  para  seu  filho,  mas  que  não  tinha  tido  tempo  para
constituir uma empresa de participação; Que ARY afirmou que
tinha uma oportunidade de negócio em Buzios que não podia
perder;  Que  em  razão  disso,  o  depoente  anuiu  com  a
aquisição do referido bem em Buzios, colocando o imóvel em
nome da IMBRA; Que para efetuar a compra do imóvel ARY
entregou recursos em espécie, tendo o imóvel sido pago com
um cheque da IMBRA; Que a aquisição de bens em nome da
IMBRA  com  recursos  em  espécie  entregues  por  ARY  se
repetiu  ao longo do ano de 2011,  tendo sido adquiridos  ao
menos sete imóveis, conforme relação que ora entrega; Que a
transferência dos bens era feita da seguinte forma: ARY fazia
a  negociação  com  os  vendedores  e  apenas  chamava  o
depoente para celebrar o contrato de escritura pública entre a
IMBRA e o vendedor, que das 07 escrituras apenas 04 foram
averbadas  nas  devidas  matrículas  dos  imóveis;  QUE  03
escrituras não foram devidamente averbadas; QUE, 01 imóvel,
que fica em São João de Meriti foi posteriormente vendido por
ARY tendo esse solicitado a feitura da escritura de venda para
o comprador, feito isso diretamente pela IMBRA; QUE, esse
comprador  (apartamento em São João de Meriti)  pagou em
dinheiro e esse foi repassado de imediato para ARY, no valor
de R$ 90 mil reais; Que, em razão de ARY nunca ter montado
sua empresa para colocar os bens em seu nome, em 2013 o
depoente  exigiu  que,  ao  menos,  fizessem  um  instrumento
particular  de compra  e venda para  transferir  os  imóveis  da
IMBRA  para  o  nome  de  ARY,  sendo  feito  isso  para  cada
imóvel separadamente;”

Todos  os  documentos  referentes  aos  imóveis  apresentados
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pelo colaborador ao Ministério Público Federal instruíram o pedido de prisão preventiva de

ARY FILHO deduzido por este Parque (DOC nº 06).

Diante dos fatos expostos,  SÉRGIO CABRAL  e ARY FILHO

praticaram 7 (sete) atos de lavagem de dinheiro,  de forma reiterada e por intermédio de

organização criminosa, simulando que sete imóveis, avaliados no valor total de pelo menos

R$ 6.309.981,00 (seis  milhões,  trezentos  e  nove mil,  novecentos  e  oitenta  e  um reais)

estavam  sendo  adquiridos  pela  empresa  IMBRA  IMOBILIÁRIA,  de  responsabilidade  de

ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de propriedade da organização criminosa,

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

2.2. Pertinência a Organização Criminosa (Fato 04)

Pelo menos entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de

2016,  ARY FILHO,  junto  aos  agentes  já  denunciados  na  Ação  Penal  nº  0509503-

57.2016.4.02.510120, além de outras pessoas imunes em razão de colaboração premiada21

e de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, 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 a licitações e cartel em

detrimento  do Estado do Rio de Janeiro,  bem como a lavagem dos recurso financeiros

auferidos  desses  crimes  (FATO  04  –  Quadrilha/Art.  288  do  CP22 –  Pertinência  a

Organização Criminosa/Art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/201323).

Com  efeito,  agindo  de  forma  estruturalmente  ordenada,

caracterizada  pela  divisão  formal  de  tarefas  e  com  o  objetivo  de  obter,  direta  e

20 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.

21 ROGÉRIO NORA,  CLÓVIS  PRIMO,  ALBERTO QUINTÃES,  JOÃO MARCOS DA FONSECA e  RAFAEL
CAMPELLO.

22 Até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
23 Após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013.
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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.

Assim, conforme mencionado no início desta peça, 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  foram  denunciados  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. WILSON CARLOS e HUDSON BRAGA, denunciados nos autos

da  ação  penal  nº  0509503-57.2016.4.02.5101,  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. Alguns dos já denunciados na ação penal 0509503-57.2016.4.02.5101, CARLOS

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

ALCELMO, PAULO FERNANDO, PEDRO RAMOS, CARLOS BORGES,  LUIZ IGAYARA e
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LUIZ  PAULO  REIS,  bem  como  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 CHEBAR já denunciados na Operação Eficiência, fizeram parte desse

núcleo com o ora denunciado  ARY FILHO;  d) o  núcleo político,  formado pelo líder da

organização criminosa, o ex-governador SÉRGIO CABRAL.

A  investigação  que  culminou  na  deflagração  da  Operação

Mascate, desdobramento das Operações Calicute e Eficiência, demonstrou que ARY FILHO

era pessoa de confiança de SÉRGIO CABRAL e um de seus operadores financeiros mais

importantes.

De acordo com os dados obtidos junto ao sistema Cadastro

Nacional de Informações Social (CNIS), ARY FERREIRA DA COSTA FILHO tem vínculo de

emprego diretamente ligado ao governo do estado do Rio de Janeiro desde de 1980.

No ano 1996, com a nomeação de SÉRGIO CABRAL ao cargo

de Deputado Estadual,  ARY FILHO passa a exercer cargo em comissão nessa instituição.

Após a eleição de SÉRGIO CABRAL para o cargo de Senador da República, ARY FILHO é

nomeado para a exercer cargo em comissão no Senado Federal. Por fim, com a eleição de

CABRAL para o cargo de governador do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a partir de 2007,

seu vínculo passou a ser efetivo com a cúpula do Poder Executivo estadual.
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Durante  o  governo  de SÉRGIO  CABRAL, ARY  FILHO foi

assessor  especial  do  governador,  tal  como  outro  envolvido  na  organização  criminosa,

PAULO FERNANDO MAGALHÃES PINTO GONÇALVES,  denunciado  na ação  penal  nº

0509503-57.2016.4.02.5101.  ARY  FILHO pediu  exoneração  em  julho  de  2010,  sendo

renomeado em outubro de 2010, conforme atos abaixo:
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No período de exoneração em 2010,  prestou serviço para a

campanha de SÉRGIO CABRAL à reeleição ao cargo de Governador do ESTADO DO RIO

DE JANEIRO, conforme consta da prestação de contas da campanha do candidato24.

Fornecedor CPF/CNPJ Data
Tipo

Despesa
Valor Em

R$

Forma
De

Pagame
nto

Beneficiário

Ary Ferreira
Da Costa

Filho

16/07/20
10

Baixa De
Recursos

Estimáveis
Em Dinheiro

10.000,00
Estimad

o

- / 15 - Sergio De
Oliveira Cabral

Santos Filho - Rj
- Governador

Depois,  concomitantemente  ao  cargo  exercido  junto  à

Governadoria do Estado, passou a ser assessor especial do Secretário da Casa Civil do

Governo do Rio de Janeiro ainda na gestão SÉRGIO CABRAL, auxiliando o secretário da

Casa Civil Regis Fichtner, em acumulação ilícita de funções.

24 http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2010/resumoDespesasByCandidato.action?
sqCandidato=190000000130&sgUe=RJ&filtro=N
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Após oferecida a denúncia da Operação Calicute em dezembro

de 2016,  ARY FILHO pediu exoneração do cargo em comissão junto à governadoria do

estado que ocupava desde a gestão de SÉRGIO CABRAL e que permaneceu na gestão de

Luiz Fernando Pezão.
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Além  disso,  até  a  deflagração  da  Operação  Mascate,  que

resultou  em  sua  prisão,  permanecia  no  cargo  em  comissão  de  assessor  especial  da

Secretaria da Casa Civil.

Os  atos  transcritos  demonstram  a  proximidade  entre  ARY

FILHO e  SÉRGIO CABRAL, além da proximidade junto à cúpula do Poder Executivo do

estado e sua influência política.

Quando ocupante do cargo em comissão de assessor especial

do Governador do estado,  ARY FILHO  participou, como representante do Governador do

Rio de Janeiro, de cerimônia de posse da Diretoria da AJUFERJES, no ano de 2015, no

Theatro Municipal do Rio de Janeiro25.

25 http://www.ajuferjes.org.br/WP/salao-assyrio-no-theatro-municipal-recebe-magistrados-e-convidados-para-
confraternizacao-da-ajuferjes/ 
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Outrossim, fatos diversos corroboram sua proximidade com o

ex-governador. Matéria divulgada na revista Veja traz informações sobre o vínculo entre Ary

Filho e Sérgio Cabral.26

“Aryzinho,  como é conhecido, é lotado nos gabinetes do ex-
governador  desde  os  tempos  em  que  Sergio  Cabral era  o
candidato dos velhinhos, ainda na Assembleia Legislativa dos
Rio  de  Janeiro  (Alerj),  nos  anos  90.  Hoje  vive  às  sombras,
mantém duas matrículas no governo – uma na secretaria da
Casa Civil  (salário de 14 921 reais) e outra na secretaria de
Fazenda  (salário  de  8  750  reais)  –  mas  curtindo  sua  vida
nababesca entre Rio e Miami, andando em carrões importados,
passeios  de  lancha  em  Mangaratiba  (sim,  no  mesmo
Condomínio Portobello onde o chefe tem casa) e morando de
frente para o mar da Barra da Tijuca.

26 http://veja.abril.com.br/politica/coaf-aponta-101-milhoes-em-operacoes-suspeitas-ligadas-a-cabral/ 
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O assessor  tinha tanto prestígio com o chefe que,  em 2012,
quando Cabral  ainda  tinha a  popularidade  alta  e  surfava  na
onda dos royalties do petróleo, conseguiu convencê-lo a gravar
um vídeo de apoio à candidata a vereadora no município de
São  João  de  Meriri,  na  Baixada  Fluminense.  “Eu,  Sergio
Cabral, peço seu voto para Michele, a vereadora!”, diz o então
governador, em um vídeo possível de rever no YouTube. Então
namorada  e  hoje  esposa  de  Ary,  Michele  Linhares  angariou
226  000  reais  em  doações  para  sua  campanha.  Boa  parte
desse dinheiro – especificamente 147 200 – de quatro dessas
concessionárias: Space, Eurobarra, Euroamerica e Americas.

A  lista  de  doadores  da  campanha  Reginaves  Indústria  e
Comércio de Aves Ltda.  (70 000 reais)  figura outra empresa
que  já  havia  despertado  a  atenção  dos  investigadores  da
Operação Calicute. As quebras de sigilo realizadas durante a
fase  de  apuração  descobriram  que  a  mesma  Reginaves,
(doadora de Cabral, com 105 000 reais) depositou 93 850 reais
na conta ‘laranja’ da LRG/Glarc, de Carlos Miranda. Fez ainda
contratos com a empresa de comunicação do ex-governador, a
SCF,  e  com o  escritório  de  advocacia  de  Adriana  Ancelmo,
mulher  de  Cabral.  O  custo  desse  serviço?  Dois  milhões  de
reais.  A  Reginaves,  desde  o  ano  passado,  a  Rica  (nome
fantasia) vive difícil situação financeira. E, em email obtido pela
Polícia Federal e pelo MPF, fica claro que o próprio Cabral, em
setembro de 2015, intermediou a venda de ativos da empresa.

A  relação  das  concessionárias  investigadas  com  outros
integrantes do PMDB também fica evidenciada nas prestações
de contas das campanhas mais recentes. Em 2006 a Eurobarra
doou 129 600,  enquanto  a  Dirija  deu 24 000 para  Cabral  e
outros 50 000 reais para o Comitê Financeiro do partido.  Na
eleição  de  2008,  Eduardo  Paes  recebeu  200  000  reais  da
Eurobarra  e  da  Dirija  Niterói.  Na  reeleição  ao  governo  do
Estado, em 2010, Cabral declarou ter desembolsado 221 500
reais com o aluguel de veículos da Eurobarra, usados em sua
campanha. Já no último dia 29 de agosto, o dono da Americas
e da Imbra Imobiliária, Adriano José Reis Martins, doou, como
pessoa física, 30 000 reais para Pedro Paulo Carvalho.”

Razão  assiste  à  matéria  apresentada,  onde  o  vídeo  de

propaganda eleitoral de MICHELE LINHARES pode ser facilmente acessado no seguinte

link: https://www.youtube.com/watch?v=lmpMWbJ7Qp8.
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Compulsando  agendas  de  telefones  obtidas  pelas  quebras

telemáticas de CARLOS MIRANDA, HUDSON BRAGA e SÔNIA BAPTISTA, no âmbito da

Operação Calicute, foram identificados os telefones que ARY FILHO estava cadastrado.

AGENDA HUDSON BRAGA:

AGENDA CARLOS MIRANDA:
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AGENDA SÔNIA:

Com base nesses números de terminais,  foram descobertas

centenas de ligações entre os envolvidos na Organização Criminosa (CARLOS MIRANDA,

HUDSON  BRAGA  e  CARLOS  BEZERRA)  e  ARY FILHO,  cadastradas  no  Sistema  de

Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (SITTEL).

– Terminal nº 55 (21) :

Nome Terminal Terminal Nome Quant.

Ary Ferreira Da Costa Filho
Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

35

Ary Ferreira Da Costa Filho Luiz Carlos Bezerra 29
Ary Ferreira Da Costa Filho Hudson Braga 22
Ary Ferreira Da Costa Filho Hudson Braga 6

27 Informações presentes no DOC nº 08.
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– Terminal nº 55 (21) :

Nome Terminal Terminal Nome
Quant

.

Reginaves Industria E Comercio
De Aves Ltda

Luiz Carlos
Bezerra

40

Reginaves Industria E Comercio
De Aves Ltda

Sergio De Oliveira
Cabral Santos

Filho
17

Reginaves Industria E Comercio
De Aves Ltda

Jose Orlando
Rabelo

10

Reginaves Industria E Comercio
De Aves Ltda

Carlos Emanuel
De Carvalho

Miranda
8

Reginaves Industria E Comercio
De Aves Ltda

Hudson Braga 4

Reginaves Industria E Comercio
De Aves Ltda

Wilson Carlos
Cordeiro Da Silva

Carvalho
1

Reginaves Industria E Comercio
De Aves Ltda

Luis Claudio Maia 1

Terminal nº 55 (21) :

Nome CPF Terminal Terminal CPF Nome
Quant

.

Luiz Carlos Bezerra 54

Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

14

Hudson Braga 11

Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

5

Luiz Carlos Bezerra 4

28 Terminal cadastrado em nome de Reginaves, porém identificado nas agendas dos integrantes da ORCRIM
como de titularidade de ARY FILHO. Informações presentes no DOC nº 09.

29 Não forma identificados no Sittel os assinantes referentes aos terminais nº55  e nº55 
 porém  há  referência  desses  números  determinais  nas  agendas  dos  investigados  como  de

titularidade de ARY FILHO. Informações presentes no DOC nº 10.
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Luiz Carlos Bezerra 3

Claudia De Moura
Soares Bezerra

2

Sonia Ferreira Baptista 1

Terminal nº 55 (21) (DOC nº 11):

Nome CPF Terminal Terminal CPF Nome
Quanti
dade

Sonia Ferreira Baptista 7

Claudia De Moura
Soares Bezerra

3

Luiz Carlos Bezerra 3

Hudson Braga 2

Sonia Ferreira Baptista 1

Carlos Emanuel De
Carvalho Miranda

1

Outro  fato  que  chama  a  atenção  é  ARY FILHO utilizar  um

terminal de telefone móvel (celular – terminal Nº: 55 21 ) cadastrado em nome

da    REGINAVES  ,  empresa  comprovadamente  envolvida  na  lavagem  de  dinheiro  da

organização criminosa investigada – já tendo sido o fato denunciado no bojo da Operação

Calicute. 

Esse mesmo terminal é identificado nos contatos do Whatsapp

de CARLOS BEZERRA, identificando ARY FILHO pelo codinome ARI BALONETA (celular

– terminal nº:55 21 ).

Compulsando  os  e-mails  da  caixa  de  correio  eletrônico  do

CARLOS BEZERRA, foram identificados alguns e-mails que constam referências a  ARI e

BALONETA associados a valores entregues pela Organização Criminosa.

30 Informações presentes no DOC nº 11.
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Ainda  corroboram  as  informações  prestadas  no  âmbito  da

colaboração, um arquivo encontrado no e-mail da Secretária Pessoal de SÉRGIO CABRAL,

Luciana Rodrigues  enviado para Walter Laudier, outro assessor

de SÉRGIO CABRAL, onde há uma lista de aniversários de pessoas de proximidade do ex-

governador, e o nome de ARY e a data do nascimento são os mesmos de ARY FERREIRA

DA COSTA FILHO.
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Assim, não resta dúvida de que há vinculação de ARY FILHO

com as pessoas envolvidas na organização criminosa, capitaneada por SÉRGIO CABRAL,

e  que  ele  participa  do  esquema  criminoso  como  um  dos  operadores  financeiros.  Sua

participação  é  provada  pela  colaboração  citada,  pelos  dados  telemáticos  e  telefones

encontrados. 

A  organização  criminosa  vem  sendo  progressivamente

mapeada e desmantelada. Após a deflagração das Operações CALICUTE, EFICIÊNCIA e

MASCATE, assim pode ser caracterizada a estrutura da organização:
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O denunciado ARY FILHO encontra-se em destaque pois os demais

já foram denunciados pelo crime de organização criminosa.

3. CAPITULAÇÃO E CONCURSO DE CRIMES

Pelo exposto, o Ministério Público Federal denuncia, na forma

do art. 69 do CP em relação a cada conjunto de imputações agrupadas como conjunto de

fatos numerados:

– Conjunto de Fatos 01: ARY FILHO, CARLOS MIRANDA e

SÉRGIO CABRAL, por 139 vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no

art. 1º, §4º, da Lei 9.613/9831, na forma dos arts. 29 e 71 do CP;

–  Conjunto de Fatos 02:  ARY FILHO e  SÉRGIO CABRAL,

por duas vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP;

– Conjunto de Fatos 03:  ARY FILHO e  SÉRGIO CABRAL,

por sete vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP;

– FATO 04:  ARY FILHO pela prática dos crimes de quadrilha

(até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013) e pertinência a

organização criminosa (após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013), previstos no art. 288

do CP32 e art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013,33 na forma do art. 29 do CP.

31 Art. 1º – Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
(...)
§ 4º - A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de
forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

32 Art. 288 – Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena – reclusão, de um a três anos (na redação anterior à Lei 12.850/2013).

33 Art.  2º -  Promover,  constituir,  financiar  ou integrar,  pessoalmente ou por interposta pessoa,  organização
criminosa:
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4. REQUERIMENTOS FINAIS

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 do colaborador, observando-se o teor de seu acordo 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, ainda, seja juntada aos autos a íntegra da quebra do

sigilo  bancário  e  fiscal  da  Operação  Calicute,  especificamente  os  autos  nº  0506973-

80.2016.4.02.5101  (Quebra  de  Sigilos  Fiscal  e  Bancário  da  Operação  Calicute);  nº

0506980-72.2016.4.02.5101  (Quebra  do  Sigilo  Telefônico  da  Operação  Calicute)  e  nº

0506602-19.2016.4.02.5101 (Quebra de Sigilo Telemático).

Rio de Janeiro/RJ, 20 de fevereiro de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador-Regional da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

RENATO SILVA DE OLIVEIRA
Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República

JESSE AMBROSIO DOS SANTOS JUNIOR
Procurador da República

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

SERGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas.
(…)
§ 4º - A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
(...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática
de infração penal;
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LAURO COELHO JUNIOR
Procurador da República
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