
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

GABINETE DO 8º OFÍCIO

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE CAMPINAS/SP

Autos n. 5015343-75.2022.403.6105

IPL n. 2022.0089699- DPF/CAS/SP

- Operação Hermes -

O  Ministério  Público  Federal,  pelo  Procurador  da  República  ao  final

assinado,  comparece  à  presença  de  Vossa  Excelência,  no  exercício  de  sua  atribuição  de

dominus litis, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, e, no art. 6º, V, da Lei

Complementar  n.  75/93,  e no art.  24 do Código de Processo Penal,  escudado no incluso

inquérito policial, para oferecer DENÚNCIA em face de:

ARNOLDO  SILVA  VEGGI

ALBERTO  VEGGI  ATALA

EDGAR DOS SANTOS VEGGI
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ALI  VEGGI  ATALA

ALI VEGGI ATALA JÚNIOR

PATRIKE NORO DE CASTRO

WAGNER FERNANDO GONÇALVES

 N Se  Co,  /SP,  :  1

FELIX  LOPEZ  BRESS

ANDRÉ PONCIANO LUIZ

EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS

2
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pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos abaixo:

Ao menos entre os anos de 2015 e 2020, os denunciados ARNOLDO SILVA

VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI

ATALA JÚNIOR, ANDRÉ PONCIANO LUIZ, PATRIKE NORO DE CASTRO, FELIX LOPEZ BRESS,

EDILSON  RODRIGUES  DE  CAMPOS  e  WAGNER  FERNANDO  GONÇALVES,  de  maneira

consciente,  importaram,  transportaram,  mantiveram  em  depósito  e comercializaram  de

mercúrio,  substância nociva à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as

exigências estabelecidas em leis e nos seus regulamentos. 

Ainda,  entre os dias  30.1.2020 e 16.05.2022,  os denunciados  ARNOLDO

SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI

VEGGI ATALA JÚNIOR,  EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS,  FELIX LOPEZ BRESS, e ANDRÉ

PONCIANO LUIZ,  de  forma consciente,  inseriram informações  falsas  no  Cadastro  Técnico

Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais  –

CTF/APP,  relativas  às  empresas  BDV  TRADING  COMÉRCIO  ATACADISTA  EIRELI  (CNPJ  n.

35.095.537/0001-67),  QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO (CNPJ

11.387.627/0001-63) e J. S. TORRES ME (CNPJ n. 33.170.269/0001-75).

Também, entre os dias 28.03.2019 e 23.5.2019, os denunciados ARNOLDO

SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI

VEGGI  ATALA JÚNOR,  EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS,  FELIX  LOPEZ BRESS e  ANDRÉ

PONCIANO  LUIZ,  de  forma  consciente,  utilizaram  documentos  ideologicamente  falsos  no

Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  da  Receita  Federal  referentes  às  empresas  BDV

TRADING  COMÉRCIO  ATACADISTA  EIRELI  (CNPJ  n.  35.095.537/0001-67),  QUIMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO (CNPJ 11.387.627/0001-63) e  J.  S.

TORRES ME (CNPJ n. 33.170.269/0001-75).

Por fim, ao menos entre 7.10.2019 e 01.12.2022, os denunciados ARNOLDO

SILVA VEGGI, EDGAR DOS SANTOS VEGGI e ALBERTO VEGGI ATALA, de forma consciente,

instalaram e fizeram funcionar, no município de Timbó/SC, a sede da empresa BDV TRADING

COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI,  estabelecimento potencialmente poluidor,  sem licença dos

órgãos ambientais competentes.
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I. Introdução

Ao longo da investigação desenvolvida no âmbito dos autos do inquérito

policial  n.  5000577-17.2022.4.03.6105,  denominada  Operação  Hermes,  foram  coletadas

diversas evidências da existência de uma organização criminosa (art. 2º, caput, c.c. o art.

1º, ambos da Lei n. 12.850/13), especializada, ao menos, na prática dos crimes ambientais

previstos  no  art.  56,  caput e  §  1º,  II,  no  art.  60 e  no art.  69-A,  todos da Lei  n.

9.605/98,  além dos  crimes de  lavagem de ativos (art.  1º  da Lei  n.  9.613/90),  e  de

falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 

A persecução penal foi iniciada com base em cópia dos autos do Inquérito

Civil  n.  742/2018,  remetidos  pela  1ª  Promotoria  de  Justiça  de  Paulínia/SP,  noticiando  a

suposta prática do crime inserto no art. 56 da Lei n. 9.605/98, dado que a empresa APLIQUIM

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA estaria comercializando ilegalmente mercúrio.

A  empresa  APLIQUIM  EQUIPAMENTOS  possui  autorização  para

descontaminação  de  lâmpadas  com  recuperação  de  mercúrio.  Entretanto,  foi  observado

durante  a  investigação  inúmeras  informações  incongruentes  quanto  à  sua

capacidade/produção de real de mercúrio, além de vendas declaradas pelo sistema IBAMA

altamente  suspeitas  envolvendo  empresas  de  fachadas.  Essas  operações  possuem  como

principal objetivo “legalizar” o mercúrio que ingressa no país de forma ilegal.

 Observando as declarações/lançamentos falsos no sistema, por meio do

auxílio  do IBAMA,  foram colhidas evidências  envolvendo as seguintes  empresas,  além da

APLIQUIM:  NOTHI  COMERCIAL  LTDA  (CPNJ  n.  05.689.394/0001-50),  ADMF  COMÉRCIO  E

SERVIÇOS  LTDA  –  ME  (CNPJ.  07.845.581/0001-01),  QUIMAR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS

QUÍMICOS  E  TRATAMENTO  (CNPJ  11.387.627/0001-63),  J.  S.  TORRES  ME  (CNPJ  n.

33.170.269/0001-75)  e  METALMS  INDUSTRIAL  BRASILEIRA  DE  METAIS  LTDA  (CNPJ  n.

08.049.419/0001-40).

Com o avançar da investigação e o auxílio do Ibama, foi possível identificar

que essas declarações realizadas no sistema federal se utilizam do mesmo endereço de IP,

além de  serem lançadas  no  sistema  em horários  próximos.  Dessa  maneira,  foi  possível

identificar que um grupo de pessoas físicas, ora DENUNCIADAS, e pessoas jurídicas a elas

vinculadas.

Além  das  empresas  ADMF,  QUIMAR,  J.S.  TORRES  ME,  identificou-se  a

seguintes pessoas jurídicas: HIPOSAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO
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DE ÁGUA (CNPJ  n.  23.203.470/0001-58),  IMOBILIÁRIA  E  CONSTRUTORA SATÉLITE  LTDA

(CNPJ n.  11.077.409/0001-22)  e BDV TRADING COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (CNPJ n.

35.095.537/0001-67).

As  pessoas  físicas  vinculadas  a  essas  empresas  são  os  denunciados

ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI

ATALA e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR e  EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS sendo interpostas

pessoas suas – testas de ferro - os indivíduos FELIX LOPEZ BRESS, BRUNA DAMASCENO

VEGGI, JHENIFER SILVA TORRES e ANDRÉ PONCIANO LUIZ.

No  curso  da  investigação,  foi  possível  identificar  outras  pessoas  físicas

relacionadas as  acimas mencionadas e ao esquema criminoso,  as quais são também são

denunciadas na presente ação penal: WAGNER FERNANDO GONÇALVES e  e PATRIKE NORO

DE CASTRO.

Atualmente, há apenas duas formas de obter mercúrio no Brasil: importação

e reciclagem. Foi nesse segundo método que a organização criminosa identificou campo fértil

para suas atuações. 

O  esquema  criminoso  possui  como  base  a  declaração  falsa  de

produção/crédito de mercúrio a passagem por empresas “laranjas” e a chegada de

fato do mercúrio em regiões de garimpo para extração ilegal de ouro. As empresas,

aproveitando-se  da  ausência  de  fiscalização  pelos  órgãos  competentes  e  do  fato  de  as

informações no  sistema serem declaradas por  elas  próprias,  movimentaram “créditos”  de

mercúrio no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras

de Recursos Ambientais – CTF/APP. O mercúrio movimentado, entretanto, não possuía origem

lícita, muito menos correspondia à quantidade realmente movimentada.

II. Da legislação aplicável ao comércio de mercúrio no Brasil.

Para uma melhor compreensão dos fatos imputados na presente denúncia, o

MPF abordará nesse tópico algumas questões relacionados ao mercúrio e à legislação que

regulamenta  seu  comércio  Brasil.  Os  fatos  ilícitos  praticados  deram-se  justamente  por

intermédio da utilização dos sistemas disponíveis, entretanto, de forma ilícita.

Segundo a Organização Mundial de Saúde,  o mercúrio, embora presente

em pequenas quantidades na natureza, é um metal com alta toxicidade, tratando-se de

substância perigosa para a vida intrauterina e para o desenvolvimento infantil nos
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primeiros  anos  de  vida.  O  elemento  é  capaz  de  comprometer  sistemas  nervoso,

imunológico, digestivo, o aparato respiratório, urinário e a visão, afetando, sobretudo, dois

grupos  especialmente  vulneráveis:  fetos  e  trabalhadores  expostos  sistematicamente  à

substância, caso dos garimpeiros e pescadores artesanais em áreas contaminadas1.

Em trabalho conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente2, estimaram-se as

perdas de mercúrio para os ecossistemas brasileiros, considerando-se uma multiplicidade de

cenários possível – o que se justifica devido à ausência de dados sistematizados sobre uma

série de variáveis, tais como produção efetiva de ouro (legal e ilegal), métodos de exploração

em cada empreendimento garimpeiro,  tecnologias para processamento do mercúrio,  entre

outros.  O  cenário  mais  otimista  sugeriu  perdas  para  o  meio  ambiente  de  18,5

toneladas  de  mercúrio  apenas  no  ano  de  2016.  O  cenário  mais  pessimista

quantificou  essas  perdas  em  221  toneladas,  em  ambos  os  casos  somando-se  as

emissões para a atmosfera e as liberações em rios e solos.

O impacto do mercúrio sobre saúde humana e meio ambiente é tão intenso

que,  no  plano  internacional,  a  exploração,  comercialização  e  uso  da  substância  química

recebeu regramento em normativa própria: a  Convenção de Minamata, incorporada ao

Direito Brasileiro pelo Decreto Presidencial n. 9.740/2018.

O local em que idealizada a convenção relembra o fato de que, entre 1932 e

1968, uma indústria de ácido acético lançou reiteradamente efluentes contendo metilmercúrio

na Baía de Minamata,  no Japão,  o que veio a causar  complicações sanitárias a cerca de

cinquenta mil pessoas, consumidores regulares de peixes contaminados pela substância. Nos

casos  mais  graves,  os  atingidos  desenvolveram  a  chamada  Doença  de  Minamata,

caracterizada por lesões cerebrais, paralisias e estados delirantes.

No  Brasil,  a  importação,  exportação,  comercialização  e  utilização  de

mercúrio são regradas, no plano legislativo atual, diretamente pela Convenção de Minamata,

complementada por  legislações estaduais  e  normas regulamentadoras em âmbito  federal,

com destaque para o exercício de competências normativas por parte do Instituto Brasileiro

de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

1 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Nota Descriptiva: El mercurio y la salud. 31 mar. 2017. Disponível em:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health>.  Acesso  em  17.12.2022.
Segundo a Organização Mundial  de Saúde, no caso de trabalhadores expostos a mercúrio em quantidades
elevadas, sua descendência comporta de 1,5 a 17 crianças por grupo de 1000 portando transtornos mentais.
2 BRASIL.  Ministério  do  Meio  Ambiente.  Relatório  Final:  Inventário  Nacional  de  Emissões  e  Liberações  de
Mercúrio no Âmbito da Mineração Artesanal e de Pequena Escala no Brasil. Coord. Zuleica C. Castilhos. Brasília,
2018, p. 20-24.
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O art.  3º  da  Convenção de Minamata  veda  aos Estados  Partes  a

exploração de jazidas de mercúrio que, na data de entrada em vigor da normativa

internacional, não estivessem sendo lavradas. Ainda, fixa vida útil predeterminada para

as jazidas em operação: quinze anos contados do mesmo marco temporal.

Por outro lado, a Convenção também obriga os Estados Partes a importarem

mercúrio apenas de outros Estados Partes – caso em que as minas de onde proveniente o

minério serão aquelas submetidas aos termos da própria convenção – ou, em caso de Estados

não Partes, em hipóteses nas quais sejam adotadas salvaguardas pelo Estado importador a

fim de assegurar que as fontes do mercúrio atendem os ditames convencionais.

No  mesmo  sentido,  são  estipuladas  obrigações  aos  Estados  Partes

exportadores, em especial  de adoção de salvaguardas para garantia de que os Estados a

quem  o  mercúrio  é  exportado  adotem  como  parâmetros  as  salvaguardas  previstas  na

Convenção de Minamata.

O Brasil não é um país produtor de mercúrio – não há nenhum título

minerário, seja de pesquisa ou lavra, cadastrado como ativo para a substância na Agência

Nacional  de  Mineração,  segundo  dados  públicos3.  Tendo  internalizado  a  Convenção  de

Minamata,  não há perspectiva de que, acaso sendo identificada nova jazida, venha

ela a ser explorada.

Praticamente  todo mercúrio  utilizado no  país,  inclusive  na mineração de

ouro  na Amazônia  sob  a  forma de  garimpo,  é,  portanto,  de  origem estrangeira,  e  deve

submeter-se aos controles previstos na Convenção de Minamata. Apenas pequena parcela é

produzida por recuperação/reciclagem. 

Importante destacar que a reciclagem tem limitações pra atender o mercado

por ter caráter sazonal e gerar pouco volume, uma vez que seu processo implica recuperação

de mercúrio de resíduos com frações diminutas, como material odontológico e lâmpadas. Esse

cenário fez das importações -  lícitas e ilícitas - a fonte de larga escala. 

O controle de importações e exportações de mercúrio é atribuído, em escala

infralegal,  ao  Ibama,  conforme  Decreto  n.  97.634/1989.  Segundo  a  normativa,  todo  e

qualquer ato de importação e comércio de mercúrio metálico deve ser comunicado

ao órgão ambiental por meio de documentação própria -  Documento de Operações

3 Disponível em: <https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/pesquisarProcessos.aspx>. Acesso em:
17.12.2022.
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com Mercúrio Metálico, nos termos do art. 5º do Decreto, capaz de permitir o rastreamento

de origem da substância. 

As obrigações de comunicação são reforçadas e esmiuçadas pela Instrução

Normativa Ibama n. 08, de 8 de maio de 2015. Segundo previsto nessa regulamentação,

importadores  precisam,  para  cada  ato  de  importação,  solicitar  licença  prévia  ao

Ibama.  Além  disso,  todos  os  atos  de  comercialização  de  mercúrio  devem  ser

consignados  no  Relatório  de  Mercúrio  Metálico,  com  consolidação  de  dados  do

comprador, reforçando-se, pois, os mecanismos de rastreamento.

Art. 6º A comercialização de mercúrio metálico está condicionada à inscrição do

comerciante  no  CTF/APP,  na  atividade  enquadrada  na  categoria:  Transporte,

Terminais, Depósitos e Comércio, Código 18-8, descrição: Comércio de produtos

químicos e produtos perigosos – mercúrio metálico, e ao correto preenchimento

dos formulários do Relatório de Mercúrio Metálico.

Art.  7º  O comerciante  deverá declarar  cada venda no Relatório  de  Mercúrio

Metálico, informando o número da nota fiscal emitida, número do CPF ou CNPJ,

nome  da  pessoa  física  ou  jurídica  que  adquiriu  o  produto,  quantidade  de

mercúrio metálico em quilogramas (kg) e a data da venda.

Parágrafo  único:  As  vendas  de  mercúrio  metálico  em  frascos  contendo

quantidade igual ou superior a 100 (cem) gramas está condicionada à prévia

consulta da Regularidade do comprador no CTF/APP, disponível na página oficial

do IBAMA na rede mundial de computadores – internet.

O relatório de Mercúrio Metálico é composto por formulários que registram

as operações lançadas pelo cadastrado, aumentando ou diminuindo seu saldo de mercúrio no

sistema, o que permite o monitoramento da destinação deste metal. Os tipos de registros: (i)

Importações de Mercúrio Metálico; (ii)  Produção de Mercúrio Metálico; (iii)  Vendas

de  Mercúrio  Metálico;  (iv)  Compra  de  Mercúrio  Metálico;  e  (v)  Utilização

Odontológica  de  Mercúrio  Metálico/Utilização  para  Produção  de  Lâmpadas  de

Mercúrio Metálico.

No  registro  “Importações  de  Mercúrio  Metálico”,  o  Importador  cadastra

número  da  licença  de  importação  e  quantidade  de  mercúrio  (kg)  e,  após  aprovação  da

importação pela DIQUA/IBAMA, o saldo entra para o importador;

Por  sua vez,  no registro “Produção de Mercúrio  Metálico”,  permite-se ao

produtor/reciclador  lançar  a  data  e  a  quantidade  produzida,  a  qual  fica  registrada  como

“entregue”. Essa declaração pode ser cancelada pelo usuário a qualquer momento, alterando-
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se, como consequência, a situação do registro de “Entregue” para “Cancelado”. Quando o

registro é cancelado o saldo que havia sido adicionado no sistema é subtraído e a declaração

se mantém no formulário com a situação “cancelado”.

Por  intermédio  da  “Vendas  de  Mercúrio  Metálico”,  os  vendedores

cadastrados no CTF/APP que possuam saldo de mercúrio metálico podem realizar vendas a

compradores também cadastrados.

Importante realçar  que não existe habilitação prévia no sistema para se

tornar um comerciante de mercúrio. Uma vez cadastro no sistema, o acesso aos formulários

de  mercúrio  metálico  de  compra  e  venda  ficam  disponíveis  para  registrar  as  operações

mercúrio.

Após identificar o comprador/destinatário no sistema, o vendedor lança a

data  em que  ocorreu  a  venda  e  a  quantidade  de  mercúrio  vendida.  Em seguida  a  essa

declaração, o comprador (inscrito no CTF/APP) consegue visualizar a declaração de venda,

podendo, então, ”confirmar” a operação de compra e venda. Caso alguma informação esteja

incorreta na declaração, apenas o vendedor pode “cancelar” a declaração, situação em que tal

operação/declaração de venda não fica mais disponível para confirmação pelo comprador. A

Instrução Normativa IBAMA n. 8/2015, além de localizar o comprador no sistema, antes da

venda o vendedor deve consultar a regularidade do comprador no site do IBAMA.

Ao  acessar  o  formulário  de  “compra”  do  Relatório  de  Mercúrio,  é

apresentada a declaração de venda realizada pelo vendedor com as informações sobre data e

volume  da  operação,  assim  como  um  link  para  confirmação  respectiva.  Nesse  caso,  o

comprador não consegue editar,  nem cancelar essa declaração. Caso adquira o produto e

confirme a operação, a quantidade de mercúrio indicada no sistema é abatida do crédito do

vendedor e transferida para o comprador, em um sistema de compensação simples.

Ainda,  ao  declarar  a  utilização  do  mercúrio  -  Utilização  Odontológica  de

Mercúrio Metálico e Utilização para Produção de Lâmpadas de Mercúrio Metálico, o sistema

subtrai  a quantidade afirmada do saldo de mercúrio  existente relativo  à pessoa física ou

jurídica, registrando a data declarada e o tipo de utilização indicada no formulário, seja fins

odontológicos ou produção de lâmpadas.

Por  meio  dessas  operações  acima,  os  saldos  de  mercúrio  metálico  são

gerados  dentro  do  sistema  e  podem transitar  entre  os  interessados  com cadastrado  no

CTF/APP.
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O sistema federal empregado para controle do uso de mercúrio é o Cadastro

Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  de  Recursos

Ambientais  –  CTF/APP.  Consiste  em  um  registro  obrigatório  para  as  pessoas  físicas  ou

jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção,

transporte, importação, exportação e comercialização de produtos potencialmente perigosos

ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora (art. 17, inciso II,

da Lei n. 6.938/81).

A inscrição no CTF/APP é também condição técnica obrigatória para o

acesso aos serviços do IBAMA por meio da Internet, incluindo autorizações, licenças,

declarações, entrega de relatórios e similares. Na identificação de pessoa física inscrita no

CTF, o declarante deve informar, no mínimo, CPF, nome, endereço, data de nascimento e

endereço  de  correio  eletrônico;  se  pessoa  jurídica,  CNPJ,  nome,  CPF  e  nome  de  seu

responsável legal, endereço do estabelecimento e endereço de correio eletrônico da pessoa

jurídica, assim como as atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas, a data de início

de atividades.

Ainda  no  caso  de  pessoa  jurídica,  também  devem  ser  lançadas

obrigatoriamente as coordenadas geográficas e declaração de porte da inscrição no CTF/APP

(art. 15 da Instrução Normativa IBAMA n. 06, de 15 de março de 2013). Tudo com a mais

estrita  observância  da  realidade  fática,  por  suposto  é  no  CTF  que  se  lançam  créditos

referentes ao mercúrio metálico gerados a partir de análise de dados cadastrais de empresas

interessadas e aptas a procederem importação, obtenção por reciclagem, comercialização ou

utilização da substância pelo Ibama.

Após 2015, com a edição da IN n. 08 do Ibama, as empresas autorizadas a

vender mercúrio passaram a ser obrigadas a verificar o  Certificado de Regularidade de

compradores junto ao CTF.

Os  certificados  de  regularidade  são  emitidos  pelos  próprios

cadastrados e ficam registrados no Relatório Consolidado do CTF/APP na seção – Certificado

de  Regularidade  –  IN  96.  E  caso  não  sejam  cancelados  pelo  interessado  que  tenha

cadastrado, mediante modificação de suas informações, ou pelo IBAMA, nas hipóteses de

lançamento de status “suspeito para averiguações”, tais certificados possuem validade de 3

meses. 
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Existem alguns  impeditivos  para  emissão do  certificado  de  regularidade,

além do bloqueio realizado pelo IBAMA. Dentre estes destaca-se a falta de atividade ativa e

de entrega do Relatório Anual de Atividades Lei n. 10.165/00.

III. Das pessoas físicas

Com base nas evidências colhidas no curso da persecução penal foi possível

identificar a função de cada um dos DENUNCIADOS no esquema criminoso apurado, a qual

passa a relatar para fins de correta compreensão das imputações que serão realizadas abaixo.

ARNOLDO  SILVA  VEGGI  era  o  articulador  operacional  e  intelectual  do

esquema criminoso. Diálogos obtidos com a apreensão de seu aparelho de telefonia celular

indicam uma constante atuação de ARNOLDO na compra e venda de mercúrio, incluindo a

importação do produto, também de forma ilegal.

Essa situação foi  confirmada pelo depoimento prestado por FELIX LOPEZ

BRESS, JHENNIFER SILVA TORRES, ANDRÉ PONCIANO e PATRIKE NORO.

Era  o  proprietário  de  diversas  empresas,  que  serão  abaixo  detalhadas,

utilizadas pelo grupo criminoso para a prática de inúmeras infrações penais, notadamente o

comércio ilegal de mercúrio, mediante a movimentação dos créditos nos sistema próprios de

maneira  ilícita.  Algumas  dessas  pessoas  estavam  registradas  em  nome  de  interpostas

pessoas.

Outro membro da família VEGGI que atuava de maneira intensa no esquema

criminoso é ALBERTO VEGGI ATALA. ALBERTO é o responsável pela empresa HIDROSAL, uma

das utilizadas pelo  grupo para  os  fins  ilícitos  delineados.  Consistia  em um dos principais

articuladores  do  esquema  criminoso,  ao  lado  de  ARNOLDO.  As  evidências  colhidas,

notadamente  os  diálogos  travados  em aplicativos  de  mensagens,  apontam que  ALBERTO

importava  e  comercializava  mercúrio,  além  de  direcionar  os  valores  obtidos  com  essa

mercância de mercúrio em conjunto com ARNOLDO.

EDGAR  DOS  SANTOS  VEGGI  é  sócio  da  IMOBILIÁRIA  E  CONSTRUTORA

SATÉLITE  LTDA  e  primo  de  ARNOLDO.  Os  endereços  de  IPs  utilizados  pelas  principais

empresas  do  grupo  criminoso  que  movimentaram  mercúrio  no  sistema  CTF/APP  eram

vinculados à referida imobiliária. No curso do cumprimento dos mandados de busca expedidos

por este Juízo, constatou-se que o setor de informática da imobiliária era realmente muito
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bem estruturado, com um servidor de grande porte, atendendo todas as empresas sediadas

no mesmo prédio, a ADMF, QUIMAR e HIPOSAL.

As evidências apontam que EDGAR era um dos responsáveis por financiar o

esquema criminoso de compra e venda de mercúrio.

Ainda,  é casado com Bruna  Damasceno  Veggi,  a  qual  é  proprietária  da

empresa  BDV.  Entretanto,  as  evidências  indicam  que  a  empresa,  na  verdade,  constitui

patrimônio oculto de EDGAR, ALBERTO e ARNOLDO.

Interessante destacar que o processo de fabricação de cloro e soda cáustica

ainda pode se utilizar de mercúrio. Com isso, as empresas desse ramo, como é o caso da BDV

e da HIPOSAL, poderiam adquirir mercúrio regularmente, tendo como fim o seu emprego

nesse  processo,  quando,  na  verdade,  destinava-se  ao  garimpo,  nos  moldes  do  “modus

operandi” delimitado.

ALI VEGGI ATALA é pai de ARNOLDO. Em razão de sua formação técnica –

químico,  cuida-se  do  operador  técnico  do  grupo  criminoso,  sendo  o  responsável  pelo

transporte, manuseio, comércio, dentre outras operações realizadas com o mercúrio adquirido

de maneira  clandestina.  Em sua  residência  foram localizados  cinquenta  e  seis  minitonéis

utilizados para o armazenamento e transporte de mercúrio, além de documentação relativa à

empresa QUIMAR, a qual, formalmente, não possui nenhum vínculo com o DENUNCIADO em

questão.

ALI  VEGGI  ATALA  figura  como  gerente  proprietário  da  “QUIMMERX  –

FABRICACION,  PROCESSO  Y  COMERCIALIZACION  DE  MERCURIO  METALICO  PARA  LA

MINERIA. VENTA POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES BASICOS, ABONOS

Y PLAGUICIDAS”, empresa localizada em Santa Cruz de La Sierra – Bolívia, utilizada pela

organização criminosa para enviar mercúrio para o Brasil. Por intermédio de ALI a organização

criminosa  importava  mercúrio  líquido  da  Guatemala  (proveniente  da  empresa

INTERNATIONAL MINERALS TRADING S.A.  -  Guatemala),  fazendo com que chegasse,  por

intermédio de despacho aduaneiro (ACHES S.R.L. Despachantes de Aduana – Santa Cruz de

la Sierra-Bolívia), até San Martin - Bolívia, para que, então, ingressasse por via terrestre em

território nacional.

Seu  filho,  o  também  denunciado  ALI  VEGGI  ATALA  JÚNIOR,  é  um dos

responsáveis por financiar o esquema criminoso, assim como EDGAR. Em um diálogo travado

entre ALI e ARNOLDO, este informa que o lucro daquele com a venda do mercúrio ilícito será
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na proporção de R$ 100,00 por botijão. Após a reclamação de ALI, este e ARNOLDO chegam a

um acordo no qual estabelecem o lucro de R$ 120 por botijão.

De acordo com as evidências colhidas por intermédio do site WHOIS, um

dos endereços de IPs utilizado para a comercialização ilícita de mercúrio – IP 179.162.33.74,

vinculado à Imobiliária Satélite, tinha com contato justamente ALI JÚNIOR.

Outro indivíduo atuante é FELIX LOPEZ BRESS, boliviano, o qual possui um

vínculo  estreito  com  ARNOLDO.  FELIX  é  empregado  do  grupo  criminoso,  já  tendo  sido

registrado como funcionário da HIPOSAL. Atualmente, é sócio da QUIMAR, outra empresa

utilizada pelo grupo criminoso. Entretanto, trata-se somente de interposta pessoa, na medida

em que ARNOLDO, ALBERTO e ALI continuam como real proprietário e administradores da

pessoa jurídica. Em seu próprio depoimento FELIX confirma sua posição de interposta pessoa.

Verifica-se que no contexto desta empreitada criminosa, FELIX emite Notas

Fiscais pelas empresas (QUIMAR e ADMF), recebe o mercúrio nas empresas de ARNOLDO, faz

o fracionamento do produto, efetiva entregas pessoais para determinados clientes e faz o

controle de estoque do mercúrio de ARNOLDO. Esporadicamente, FELIX recebe autorização de

ARNOLDO para efetivar vendas de mercúrio imputando margem de lucro própria ao produto.

Ainda no esquema criminoso destaca-se ANDRÉ PONCIANO LUIZ. Trata-se

de um dos braços direito de ARNOLDO VEGGI, sendo o responsável por diversas funções,

como,  por  exemplo,  negociação  e  transporte  de  mercúrio.  Ainda,  era  o  responsável  pela

operacionalização da empresa de fachada J. S. TORRES. 

Em  seu  termo  de  declaração,  afirmou  que  era  empregado  da  empresa

QUIMAR,  conquanto  fosse  registrado  como  funcionário  da  pessoa  jurídica  J.  S.  TORRES.

Confirmou, também, que era o responsável pelo transporte de mercúrio do grupo criminoso

para garimpos no município de Poconé/MT, sempre sob ordens do denunciado ARNOLDO. No

mais, com relação ao transporte de mercúrio, declarou que a retirada era na Avenida Agrícola

Paes  de  Barros,  justamente  onde  se  situa  a  sede  das  empresas  QUIMAR  COMÉRCIO  e

HIPOSAL COMÉRCIO.

Ainda, destaca-se o denunciado PATRIKE NORO, o qual era o representante

do esquema criminoso na revenda ilícita de mercúrio. Em seu perfil no instagram constava a

denominação “Importador de HG”. Coincidentemente, após a deflagração da fase ostensiva da

operação Hermes, essa qualificação foi apagada de seu perfil.
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Outro denunciado trata-se de EDILSON RODRIGUES CAMPOS, que já havia

sido  anteriormente  investigado  também pelo  comércio  ilícito  de  mercúrio,  no  âmbito  da

denominada Operação Mercúrio HG, de 20184. 

Durante o cumprimento dos mandados de busca expedidos por este Juízo,

foi  apreendida  uma  nota  fiscal  emitida  pela  J.  S.  TORRES  em favor  da  QUIMAR,  o  que

demonstra  a  vinculação  fática  do  DENUNCIADO  com  as  empresas.  Além  disso,  foram

apreendidas outras cinco emitidas pela empresa titularizada por EDILSON. Conquanto dessas

notas fiscais conste a informação de que se trata de compra e venda de bolas de ferro, o valor

atribuído aos produtos não é a eles correspondente, sendo crível que se trata de mercúrio a

mercadoria comercializada.

Por  fim,  tem-se  o  denunciado  WAGNER  FERNANDO  GONÇALVES.  O

DENUNCIADO é responsável pela aquisição de significativa quantia da empresa METALMS,

embora não conste o registro de venda dessa mercadoria no sistema do Ibama. Além disso,

conforme será destacado, o mercúrio vendido pela METALMS tem origem estrangeira, sendo

sua importação autorizada para fins odontológico e não para o garimpo.

As evidências colhidas apontam que WAGNER, assim como ANDRÉ,  atua

como intermediador das vendas de mercúrio de origem ilícita por parte dos denunciados da

família VEGGI.

No  curso  do  cumprimento  dos  mandados  de  buscas  expedidos  por  este

Juízo,  destacam-se  alguns  objetos  apreendidos  no  endereço  vinculado  a  WAGNER.  Em

primeiro lugar, tem-se vinte e cinco frascos contendo mercúrio líquido, em sua posse sem

nenhuma autorização legal. Também, foi localizada uma nota fiscal, emitida pela empresa

QUIMIDROL  COMÉRCIO  INDÚSTRIA  E  IMPORTAÇÃO  LTDA,  empresa  já  bloqueada

administrativamente  dos  sistemas  do  Ibama  em  decorrência  de  irregularidades  na

comercialização de mercúrio.

IV. Das pessoas jurídicas utilizadas pelo esquema criminoso

Para  os  fins  ilícitos  almejados  foram  empregadas  inúmeras  pessoas

jurídicas,  inclusive  registradas  em nome de  interpostas  pessoas,  conforme as  evidências

colhidas ao longo da persecução penal. Para a melhor identificação dessas empresas, da sua

função para o esquema criminoso, além da visualização das evidências que as ligam aos seus

reais proprietários, serão separadas abaixo.

4 Disponível  em:  <http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1354-ibama-apreende-430-kg-de-mercurio-e-
suspende-importadora-em-sc>. Acesso em 26.12.2022.

Rua Conceição nº 340 – Centro – Campinas/SP - CEP 13010-050 - Fone: (19) 3739-2333
14

http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1354-ibama-apreende-430-kg-de-mercurio-e-suspende-importadora-em-sc
http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1354-ibama-apreende-430-kg-de-mercurio-e-suspende-importadora-em-sc


 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Campinas
8º Ofício

Destaca-se que as empresas APLIQUIM, NOTHI, METALMS e COOPERATIVA

DE MINERADORES E GARIMPEIROS DA REGIÃO DE ARIPUANÃ serão aqui mencionadas em

razão de terem sido utilizadas para conceder aparência de licitude ao crédito de mercúrio e

seu  trânsito  no  sistema  legal.  Entretanto,  diante  das  diligências  necessárias  para  o

esclarecimento  de  todas  as  infrações  penais  envolvendo  os  sócios/proprietários  dessas

pessoas jurídicas, os fatos a estes relacionados não serão objetos da denúncia.

IV.I. Da empresa APLIQUIM INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dentre as empresas utilizadas pela organização criminosa, destaca-se, em

primeiro  lugar,  a  APLIQUIM  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  n.

54.097.159/0002-86), constituída em 2.1.1985, com sede no município de Paulínia/SP. Desde

2018, figuram no quadro societário Marcelo de Queiroz Machado (CPF n. 329.876.328-43) e

Antonio Carlos Costa de Almeida (CPF n. 084.917.671-93). Outra unidade da empresa cuida-

se da APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA (CNPJ n. 03.299.417/0001-

95), localizada no município de Indaial/SC.

A  APLIQUIM  está  autorizada,  conforme  licença  ambiental  de

operação emitida pela CETESB, apenas a recuperar mercúrio via reciclagem. Não está

autorizada a importar. Logo, o mercúrio declarado pela empresa perante o CTF/APP, em tese,

deveria ser oriundo integralmente da reciclagem.

Conforme as informações cadastradas pela própria empresa no CTF/APP, a

APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA produziu 4929,1 kg (quatro mil,

novecentos e vinte e nove quilos e cem gramas) de mercúrio entre 30.12.2004 a 30.06.2021.

Instada a se manifestar pela CETESB, a unidade da APLIQUIM (f. 1663 a

1675)  apresentou  inúmeros  documentos.  Contudo,  observa-se  a  diminuta  quantidade  de

informações relacionados  a  reciclagem de materiais  propriamente  ditos.  A  agregação dos

tipos  de  resíduos  inviabiliza  qualquer  análise  objetiva  pois  desconsidera  a  diferença  de

concentração da substância nos diferentes tipos de materiais recicláveis. 

 Cabe ressaltar que, apesar da complexidade de se auditar as informações

da APLIQUIM Paulínia devido a diversidade de resíduos informada à CETESB, a unidade da

APLIQUIM Indaial/SC,  também gerenciada  pela  APLIQUIM BRASIL  RECICLE,  possui  como

insumo apenas de lâmpadas e também destinou grandes quantidades de mercúrio para a

empresa do réu EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS. 
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Ao analisar as informações atualmente disponíveis, a produção de mercúrio

que é mais desproporcional é a da unidade da APLIQUIM de Indaial/SC, que mesmo utilizando

apenas lâmpadas como insumos, conseguiu produzir  em 2012: 110,5 kg, o equivalente a

50% de seus 18 anos de produção. 

Nos  termos  último  relatório,  publicado  pela  Reciclus5,  organização

responsável pela logística reversa de lâmpadas fluorescentes nacional, no ano de 2020 foram

coletadas 927.283,6 kg de lâmpadas, que contém cerca de 46,7 kg de mercúrio6.  Sendo

assim,  para  produzir  os  110,5  kg  no  ano  de  2012  declarados  pela  APLIQUIM  seriam

necessários processar mais de 2 mil toneladas de lâmpadas. Contudo, a APLIQUIM Indaial

declarou  apenas  536  toneladas  de  lâmpadas  como  insumo,  que  seriam  suficientes  para

produzir no máximo 26,9 kg, considerando a recuperação completa do mercúrio.

De  acordo  com  dados  obtidos  do  CTF/APP,  até  o  bloqueio  sofrido  pela

empresa  TUCANO  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  COMERCIAIS  LTDA  (CNPJ  n.

11.103.794/0001-35) no referido cadastro, em 2013, a empresa era a principal recebedora de

créditos de mercúrio da empresa APLIQUIM, sucedida imediatamente pela compradora J. F.

DE  OLIVEIRA  ME  (CNPJ  n.  11.657.883/0001-23),  ambas  ligadas  ao  grupo  fraudulento

protagonizado por EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS.

A empresa TUCANO situava-se no município de Cuiabá/MT, e tinha como

sócios o denunciado EDILSON RODRIGUES CAMPOS e seu filho Diego Mendonça Campos (CPF

n. 033.686.351-90 - já falecido). De acordo com os dados obtidos junto à Relação Anual de

Informações Sociais – RAIS, entre os anos de 2009 e 2019 a pessoa jurídica teve apenas um

empregado registrado, Sônia Mendonça Furtado, especificamente no ano de 2009. Sônia é

esposa de EDILSON e genitora de Diego.

A empresa J.F. DE OLIVEIRA iniciou suas atividades em 8.3.2010, e possui

como  sócio  José  Ferreira  de  Oliveira  (CPF  n.  318.210.491-87).  Tinha  como  endereço

registrado da sua sede a Rua da Guarita, 17, Figueirinha, Várzea Grande/MT. No curso da

denominada operação Mercúrio HG, organizada pelo Ibama, no ano de 2018, apurou-se que

se trata de empresa de fachada, cujo real proprietário é o denunciado EDILSON.

Após a  empresa J.F.  DE OLIVEIRA deixar  de  ser  utilizada pelo  esquema

criminoso, a partir de 2015, a empresa NOTHI COMERCIAL LTDA (CPNJ n. 05.689.394/0001-

5 Entidade  sem fins  lucrativos,  criada  pelas  empresas  vinculadas  à  Associação  Brasileira  da  Indústria  da
Iluminação (Abilux) e à Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação
(Abilumi).
6 Relatório  de  Atividades  2020,  p.  29-30.  Disponível  em:
<https://reciclus.org.br/wp-content/uploads/2021/12/RA_RECICLUS_NOV-21.pdf>. Acesso em 17.12.2022.
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50), que havia prevalecido como compradora até 2009, passou a ser destino quase exclusivo

das transferências de créditos de mercúrio comercializado pela APLIQUIM, conforme o gráfico

apresentado abaixo, que indica os dez maiores compradores de mercúrio da empresa.

A partir de 2015, a NOTHI, além de ser a única destinatária da produção de

mercúrio realizada pela APLIQUIM, também foi a principal intermediadora da venda desse

produto às empresas TUCANO e J.F. DE OLIVEIRA, até o bloqueio final destas realizado pelo

IBAMA em 2018.

Conforme será destacado abaixo, após 2015, com a edição da IN n. 08 do

Ibama, as empresas autorizadas a vender mercúrio passaram a ser obrigadas a verificar o

Certificado de Regularidade de compradores junto ao CTF. Entretanto, apurou-se que a

APLIQUIM,  em  inúmeras  ocasiões,  realizou  a  transferência  dos  créditos  de  mercúrio  a

destinatários sem Certificado de Regularidade na data dessa transferência.

Após a edição da referida instrução normativa, a unidade da APLIQUIM em

Paulínia, em 15.12.2015, realizou a transferência de crédito de duzentos e sete quilos de

mercúrio  à  empresa  NOTHI,  a  qual,  entretanto,  encontrava-se  sem  o  certificado  de

Regularidade  na  data  dessa  transferência.  Entre  2015  e  2021,  a  referida  unidade  da

APLIQUIM vendeu para a NOTHI um mil e vinte e três quilos e setenta gramas de mercúrio. 
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IV.II. Da empresa NOTHI COMERCIAL LTDA

As atividades NOTHI COMERCIAL LTDA iniciaram-se em 13.5.2003, Em seu

quadro societário figura Noêmia Rocha Gomes (CPF n. 300.365.678-33). Situa-se na Avenida

Mario Alves, 255, Jardim Pedro José Nunes, São Paulo/SP. Cuida-se de intermediária na venda

do mercúrio, considerando que não importa nem reclina o produto.

No  curso  da  persecução  penal,  entretanto,  apurou-se  que  a  empresa  é

administrada por Nilson Pereira Gomes (CPF n. 082.251.798-11), o qual, inclusive, é o único

funcionário registrado da empresa desde, ao menos, 2005.

De acordo com dados obtidos do CTF/APP, as unidades do grupo APLIQUIM

em Indaial/SC e em Paulínia/SP forneceram, respectivamente, 148 kg e 2.428kg à NOTHI.,

sendo que a unidade de Indaial lhe forneceu quase 70% de sua produção total de 220 kg.

Conforme  declarações  realizadas  no  Relatório  de  Mercúrio/CTF,  a  empresa  NOTHI  já

movimentou 2.613,0 kg de mercúrio desde 2005, sendo que mais de 97% de seus créditos

foram obtidos do grupo APLIQUIM (Indaial e Paulínia). A partir de 2012, esse grupo tornou-se

seu único  fornecedor,  o  que  torna esta  empresa praticamente  um braço  de  revendas  da

produção de mercúrio da APLIQUIM.

As  imagens  seguintes,  geradas  com  base  em  dados  declarados  pelas

empresas no CTF, o demonstram.

 Vale observar que as vendas da empresa NOTHI, além de direcionadas à

região amazônica, sempre funcionaram de forma canalizada, tendo agora a empresa J. S.

Rua Conceição nº 340 – Centro – Campinas/SP - CEP 13010-050 - Fone: (19) 3739-2333
18



 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Campinas
8º Ofício

TORRES – que será abaixo identificada - herdado a posição de destaque mantida pela J. F. DE

OLIVEIRA até esta ser bloqueada pela Operação Mercúrio Hg/2018.

Ainda  em  referência  à  Operação  Mercúrio  Hg/2018,  houve  vistoria

fiscalizatória de equipe do IBAMA SP sobre a empresa NOTHI segundo nos informa o Processo

02027.001158/2018-61.  A  vistoria  foi  realizada  em 30.01.2018 no endereço  da empresa

constante do cadastro perante os órgãos públicos - Relatório de Vistoria 2. Os agentes foram

recebidos e acompanhados por Nilson Pereira Gomes.

No curso da vistoria, apurou-se que o local não possuía em seu estoque

qualquer quantidade de mercúrio metálico ou qualquer outro produto perigoso. Nilson,

na mesma ocasião, esclareceu que não tem trabalhado muito com mercúrio metálico e não

conhece particularmente os clientes para os quais vendeu esta substância.

Ainda de acordo com os dados extraídos do CTF/APP, após a vistoria do

IBAMA  (31.01.2018)  houve  novos  recebimentos  de  créditos  pela  NOTHI,  oriundos  da

APLIQUIM, entre 22.11.2018 e 14.10.2021, totalizando novos 191 kg de mercúrio no sistema.

Mesmo tendo adquirido essa quantidade após ter sido constatado saldo zero em seu estoque

físico, a NOTHI realizou a venda de 837,4 kg de mercúrio. 

Após a realização da denominada Operação Mercúrio Hg 2018, a empresa

NOTHI comercializou pequena quantidade de mercúrio no ano de 2018 (15kg) e de 2019 (63

kg). Entretanto, a partir do ano de 2020 surge outra empresa no mercado a J S TORRES

(CNPJ n. 33.170.269/0001/75), que adquire 681,4 kg da NOTHI, esgotando todo saldo virtual

de mercúrio a NOTHI possuía no sistema.

Destas transferências de créditos de mercúrio, que como já sabemos não

tinham parâmetros no mundo real devido ao baixo estoque disponível.

No  ano  de  2013  a  empresa  comercializou  276  kg  de  Mercúrio  com  a

empresa TUCANO, alvo da Operação Termômetro do Ibama no Estado do Mato Grosso. Esta

empresa  foi  uma das maiores  revendedoras de  mercúrio  do  Brasil  até  ser  bloqueada no

Cadastro Técnico Federal pela Superintendência do IBAMA no MT no ano de 2013 devido a

irregularidades na operação do Sistema de Relatório de mercúrio.

Nos  anos  de  2015,  2016  e  2017,  a  empresa  NOTHI  vendeu  755Kg  de

Mercúrio  para  a  empresa  J.F.  DE  OLIVEIRA-ME,  a  qual,  conforme já  destacado,  inexistia

fisicamente. 
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Ainda,  os  registros  de  acesso  ao  sistema CTF do  Ibama são realizados,

principalmente, pelo endereço de IP 179.162.33.74. Em buscas nos sites que mapeiam as

distribuições e localizações de endereços de IP, verifica-se que tal IP se localiza no município

de Cuiabá/MT. Informa o vínculo do IP com a Imobiliária Satélite.

IV.III. Da empresa METALMS INDUSTRIAL BRASILEIRA DE METAIS LTDA

A empresa METALMS INDUSTRIAL BRASILEIRA DE METAIS LTDA trata-se de

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.049.419/0001-40, representada por José Carlos

Morelli (CPF n. 895.529.898-68), com sede na Avenida Frankfurt, 380, Centro Industrial de

Arujá, Arujá/SP.

A  METALMS  é  uma  empresa  que  sempre  importou  mercúrio  para  fins

odontológicos,  em pastilhas  em diferentes  apresentações  320mg,  640mg e  960mg,  para

permitir  a  confecção  de  amálgamas de  diferentes  tamanhos  sem expor  o  dentista  nesse

processo. Nunca comprou mercúrio, nem importou mercúrio não encapsulado, sendo que a

última importação de mercúrio encapsulado foi realizada foi em 9 de janeiro de 2017.

Ao comparar as extrações do banco de dados realizadas em 17.11.2021 e

em 12.05.2022 das vendas declaradas foi possível constatar que, antes do bloqueio da J. S.

TORRES, a declaração de venda mais recente da METALMS na situação "confirmada"

era de 24.11.2017 e na situação "entregue" era de 25.10.2019.

No  dia  08.06.2022  foram  identificadas  três  declarações  de  vendas  de

grandes quantidades de mercúrio realizadas pela METALMS. Nesse momento, verificou-se que

o  último  acesso  da  METALMS ao  sistema  tinha  ocorrido  no  dia  01.06.2022.  Com essas

informações, a princípio essas vendas atípicas foram relacionadas pela descoberta do bloqueio

da J. S. TORRES.

V. Das empresas do denominado Grupo Veggi

Conforme  destacado  acima,  algumas  das  empresas  utilizadas  para  a

movimentação ilícita de créditos de mercúrio pertenciam a um mesmo grupo de indivíduos –

denominado Grupo Veggi, conquanto registrada em nome de terceiros. 

Os denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR

DOS SANTOS VEGGI,  ALI  VEGGI ATALA,  EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e ALI VEGGI

ATALA JÚNIOR constituíram uma estrutura criminosa, que dispunha de diversas empresas,
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para  os  fins  ilícitos  em  questão.  Eram  pessoas  jurídicas  utilizadas  pelos  referidos

DENUNCIADOS principalmente para a prática de inúmeras infrações penais, dentre as quais

se destacam as previstas nos artigos 56 e 60, ambos da Lei n. 9.605/96, e no art. 304 c.c. o

art. 299, ambos do Código Penal. Para a operacionalização dessas empresas, serviam-se dos

denunciados FELIX LOPEZ BRESS, e ANDRÉ PONCIANO LUIZ.

A  vinculação  dessas  empresas  com  os  DENUNCIADOS  em  questão  foi

possível  com  base  em  diversas  evidências  colhidas  ao  longo  da  persecução  penal,

notadamente nos endereços IPs utilizados para o ingresso nos sistemas do Ibama – CTF/APP

e relatório mercúrio.

O  centro  operacional  das  operações  criminosas  era  a  IMOBILIÁRIA  E

CONSTRUTORA SATÉLITE LTDA (CNPJ n. 11.077.409/0001-22), cujos endereços IPs foram

empregados por outras pessoas jurídicas justamente para as transações ilícitas indicadas,

mediante acesso ao CTF e ao relatório mercúrio. Além disso, grande parte dessas empresas

situa-se no mesmo prédio onde se localiza a seda da indicada Imobiliária.

Abaixo seguem essas empresas, assim como as evidências colhidas no curso

da persecução penal que sustentam as conclusões apresentadas acima.

V.I. Da empresa J.S. TORRES ME

A empresa J.S. TORRES ME (CNPJ n. 33.170.269/0001-75) foi aberta em

28.03.2019,  conforme  cadastro  junto  à  Receita  Federal,  iniciando  suas  atividades  em

28.10.2019. Sua única sócia é JHENYFER SILVA TORRES (CPF n. 048.345.621-74). De seu

registro consta como sendo o endereço de sua sede a Rua Noroeste, 214, Entrocamento,

Terenos/MS.

Entretanto, as evidências colhidas ao longo da persecução penal apontam

que a empresa J.S. TORRES não existe fisicamente, tendo sido constituída tão somente para a

aquisição de créditos de mercúrio, os quais, por sua vez, foram empregados para “esquentar”

o mercúrio  ilegal  introduzido no  país  pelos  denunciados da família  VEGGI,  possibilitando,

assim, sua revenda “legal” para garimpos de ouro.

Em primeiro lugar, destaca-se que a empresa foi inscrita no CTF/APP em

30.01.2020. Seu e-mail cadastrado no CTF é  admquimar@hotmail.com. QUIMAR, conforme

será detalhado abaixo, cuida-se de uma empresa também pertencente aos denunciados da

família VEGGY, registrada, assim como a J.S., em nome de interposta pessoa.
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A  empresa  J  S  Torres  possui  como  e-mail  cadastrado  no  CTF  o  e-mail

admquimar@hotmail.com,  mesmo e-mail  cadastrado  para  a  empresa  ADMF COMÉRCIO E

SERVIÇOS  LTDA  –  ME  (CNPJ.  07.845.581/0001-01),  QUIMAR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS

QUÍMICOS  E  TRATAMENTO  (CNPJ  11.387.627/0001-63),  o  denunciado ARNOLDO  SILVA

VEGGI, RODRIGO CASTRILLON LARA VEIGA (CPF 018.967.361-30) e para JHENYFER SILVA

TORRES. 

Outrossim, o endereço citado como sendo da empresa não foi localizado no

site do Google Maps, nem no endereço dos Correios na rede mundial de computadores. Em

diligência  realizada  pela  Polícia  Federal  no  endereço  indicado  como  sendo  o  da  sede  da

empresa,  em  29.11.2021,  apurou-se  que  o  numeral  não  existe.  Em  entrevistas  com

indivíduos que trabalham em estabelecimentos comerciais do mesmo ramo da J.S. TORRES,

todos foram uníssonos em afirmar que desconhecem à pessoa jurídica em questão.

Ainda,  a  sócia  da  empresa,  JHENYFER  SILVA  TORRES,  nascida  em

02.11.1994, tem como endereço residencial a rua 17, número 20, quadra 25, Cuiabá/MT,

distante mais de 700 km da sede da empresa J.  S.  TORRES. Inclusive, é beneficiária do

programa  Bolsa  Família  em Cuiabá/MT7,  fato  esse  incompatível  com a  movimentação  da

pessoa jurídica.

Ainda, os registros de acesso ao sistema CTF do Ibama são realizados (cf.

Informação n.  105/2021/NUIN-SC/SUPES-SC-IBAMA),  principalmente,  pelo  endereço de IP

179.162.33.74.  Em  buscas  nos  sites  que  mapeiam  as  distribuições  e  localizações  de

endereços  de  IP8,  verifica-se  que  tal  IP  se  localiza  no  município  de  Cuiabá/MT,  não  em

Terrenos/MS, local de sua sede. Informa o vínculo do IP com a IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

SATÉLITE LTDA (CNPJ n. 11.077.409/0001-22), cujos sócios são Anderson Ferreira de Farias

(CPF  n.  502.325.171-34)  e  o  denunciado  EDGAR DOS  SANTOS VEGGI,  sendo  o  contato

registrado no site o do denunciado ALY VEGGY ATALA JÚNIOR.

Reforçando  a  hipótese  de  que  a  empresa  J.S.  TORRES  não  existe

fisicamente  e  seu  efetivo  vínculo  com os  denunciados  ARNOLDO SILVA VEGGI,  ALBERTO

VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, a

empresa J.S. TORRES acessou o sistema do CTF/APP em 24.6.2021, às 15h49, a partir do IP

(179.162.33.74)  para  "ofertar"  10  kg  de  mercúrio  à  empresa  ADMF  –  abaixo  descrita.

7 Conforme consulta realizada no sítio do Ministério do Desenvolvimento Social, com base no CPF e data de
nascimento: Disponível em: <https://cadunico.dataprev.gov.br/#/consultaCpf>. Acesso em 17.12.2022.
8 Disponível  em:  <https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=179.162.33.74>.  Acesso  em
18.12.2022.
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Imediatamente, às 15h50 do mesmo dia, a empresa ADMF entrou em seu perfil  CTF/APP,

utilizando o mesmo IP (179.162.33.74), para confirmar a compra dos mesmos 10 kg.

No curso do cumprimento dos mandados de busca expedidos por este Juízo,

foi localizada na residência do EDILSON uma nota fiscal emitida pela empresa J.S. TORRES

em  favor  da  empresa  QUIMAR,  em  18.8.2022,  relativos  a  venda  de  bolas  de  ferro.

Considerando as circunstâncias elucidadas no curso da investigação, infere-se que se trata de

uma mera estratagema para a ocultação da comercialização de mercúrio.

Além disso, a empresa possui dois empregados registrados: os denunciados

ANDRÉ PONCIANO LUIZ e PATRIKE NORO DE CASTRO.

O denunciado ANDRÉ possui uma relação de proximidade com o denunciado

ARNOLDO VEGGI. Além de serem amigos em redes sociais, há diversas fotografias de ambos,

indicando possível amizade entre eles.

PATRIKE, por sua vez, conforme informações obtidas por intermédio da rede

mundial de computadores9, foi preso em duas oportunidades pela prática do crime de tráfico

de drogas. Em sua descrição na rede social Instagram, PATRIKE deixa evidente que trabalha

com “IMPORTAÇÃO HG”, ou seja, mercúrio - apesar de não possuir autorização para tanto.

Ainda nas redes sociais,  constatou-se  que PATRIKE possui  amizade como os denunciados

ARNOLDO VEGGI e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR.

Em  diálogos  obtidos  do  aparelho  celular  do  denunciado  ARNOLDO,

apreendido  quando  do  cumprimento  dos  mandados  de  busca  expedidos  por  este  Juízo,

constatou-se que PATRICK atua como revendedor de mercúrio obtido criminosamente pela

organização criminosa.

Interessante pontuar que, embora JHENYFER se trata de interposta pessoa

do denunciado ARNOLDO, ela possuía consciência de sua atuação ilícita. Da documentação

enviada  pelo  ITI,  empresa  responsável  pela  emissão  dos  certificados  digitais  da  pessoa

jurídica  J.S.  TORRES,  percebe-se  que  a  própria  JHENYFER  SILVA  TORRES  compareceu

pessoalmente para emitir os certificados digitais.

Se levarmos em consideração todas as declarações de vendas realizadas no

sistema Relatório de Mercúrio Metálico/CTF até o momento pela J. S. TORRES, e considerando

que seus compradores ainda não formalizaram a conclusão/aceite das compras ao menos no

9 Disponível  em:  <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/02/28/djs-presos-suspeitos-de-trafico-
venderiam-drogas-em-raves-no-carnaval-em-cuiaba-diz-policia.ghtml>. Acesso em 18.12.2022.
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sistema,  a empresa possui atualmente quase 700 kg de mercúrio disponíveis para

comercializações.

Entre os anos de 2020 e 2022, a empresa J.S. TORRES, recebeu 715,9 Kg

de mercúrio do Sistema do Ibama, oriundos das empresas NOTHI COMERCIAL LTDA e ADMF

COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME. Após adquirir mercúrio dessas empresas a empresa J.S.

TORRES declarou a venda de 318,5 kg de Mercúrio para pessoas físicas e jurídicas situadas

nos estados do Pará e Mato Grosso.

A empresa J. S. TORRES foi "suspensa para averiguações" no dia 13.5.2022.

Mesmo suspensa, em J.S. TORRES fez nova tentativa de acesso ao sistema, por intermédio do

endereço IP 201.81.153.138 No dia 01.06.2022, por intermédio desse mesmo endereço IP

houve acesso ao cadastro da ADMF.

No dia 03.06.2022, houve novamente tentativa de novo acesso ao cadastro

da J S TORRES a partir do endereço IP 187.53.43.163, que também acessou os cadastros das

empresas ADMF COMERCIO E SERVICOS LTDA -  ME,  QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS

QUIMICOS E TRATAMENTO e HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO

DE AGUA LTDA ME

V.II. Da empresa ADMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

A ADMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ n 07.845.581/0001-01)

foi  constituída  em  17.02.2006,  conforme  cadastro  junto  à  Receita  Federal,  tendo  suas

atividades  iniciado  em 21.02.2006,  conforme  Secretaria  de  Fazenda  do  Estado  do  Mato

Grosso. Seu sócio é o denunciado ARNOLDO SILVA VEGGI.

A  ADMF  informou  em  seu  registro  junto  à  Receita  Federal  que  está

localizada na Avenida Quinze de Novembro, 207, CEP 78.020-301, Município de Cuiabá/MT.

Trata-se do mesmo local de registro IP das movimentações realizadas no sistema Relatório de

Mercúrio/CTF em nome da empresa J. S. TORRES.

No mesmo endereço no térreo, sala 02, conforme registro na RFB e imagem

do  Google  Street  View,  funciona  a  IMOBILIÁRIA  SATÉLITE  LTDA  EPP,  proprietária  do  IP

179.162.33.74 que acessa o cadastro das empresas do grupo Veggi, inclusive do cadastro da

empresa fantasma – J.S. TORRES.
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Sua inscrição no CTF/APP deu-se em 17.6.2006. Em seu cadastro consta

como atividade principal o comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos.

Os empregados da ADMPF são os mesmos cadastrados na empresa QUIMAR

COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS (CNPJ n.  11.387.627/0001-63),  salvo o denunciado

FELIX LOPES BRESSER, que foi registro como sócio desta,  mas, na verdade, consiste em

interposta  pessoa  de  ARNOLDO,  conforme  será  detalhado  abaixo.  Conforme  mencionado

acima, FELIX trata-se de pessoa responsável pela operacionalização tanto da ADMF quanto da

QUIMAR, sendo responsável por inúmeras atividades no âmbito da empresa.

Ressalta-se  que,  conquanto  registrada  em nome  de  ARNOLDO,  bens  da

empresa foram localizados em endereços vinculados a outros  denunciados.  Cita-se,  como

exemplo,  um  veículo  Citroen  C4  Cactus,  placa  QCU3E40,  localizado  na  residência  do

denunciado ALI VEGGI ATALA.

I.IV. Da empresa QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO EIRELI

A QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E  TRATAMENTO EIRELI

(CNPJ n. 11.387.627/0001-63) iniciou suas atividades em 30.11.2009, com sede na Avenida

Agrícola Paes De Barros, 1572, Quadra 06, Lote 03, Sala A, Porto, Cuiabá/MT.

Teve inicialmente  como sócio  o denunciado ARNOLDO SILVA VEGGI,  até

23.5.2019, oportunidade em que foi substituído pelo denunciado FELIX LOPEZ BRESS.

Sucede que, essa alteração no quadro societário não retrata a realidade.

Isto porque FELIX, na verdade, consiste em interposta pessoa de ARNOLDO, ALBERTO, ALI,

ALI JÚNIOR e EDGAR, os quais continuam utilizando a comercialização de mercúrio de forma

criminosa.

Na consulta de movimentações no CAGED da empresa QUIMAR consta a

admissão de FELIX LOPEZ BRESS no ano de 2014, e seu desligamento em 2016. Apesar de

constar como proprietário da QUIMAR, na Relação Anual de Informações Sociais FELIX LOPEZ

BRESS  figura  como  funcionário  contratado  pela  HIPOSAL  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS

QUÍMICOS  E  TRATAMENTO  DE  ÁGUA  (CNPJ  n.  23.203.470/0001-58)  em 2018,  empresa

também vinculada  à  família  VEGGI.  Em sua  contratação  aparece  como  salário  mensal  a

quantia de R$ 1.700,00. Não possuía FELIX, portanto, condições financeiras de adquirir a

empresa em questão.
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Corroborando as evidências em questão, quando de sua oitiva perante a

Polícia Federal, FELIX confirmou que, conquanto figure como sócio da empresa em questão, o

real administrador e proprietário da QUIMAR é o denunciado ARNOLDO.

Conforme  as  evidências  colhidas  ao  longo  da  persecução  penal,

especialmente o relatório de análise do aparelho celular do denunciado ARNOLDO, verifica-se

que  a  QUIMAR  era  o  local  onde  armazenava  o  mercúrio  obtido  ilicitamente  que  seria

posteriormente comercializado por outros integrantes do esquema criminoso.

A vinculação entre a QUIMAR e a HIPOSAL, além de seu sócio atual FELIX, é

extraída de evidências colhidas quando do cumprimento do mandado de busca expedido por

esse Juízo. Na sede das empresas (QUIMAR e HIPOSAL) foi localizada uma planilha da qual

constava a inscrição “BOLETOS FAKES”. No mesmo lugar, foram encontrados carimbos das

empresas QUIMAR, ADMF e HIPOSAL.

Interessante destacar que no endereço residencial do denunciado ALI VEGGI

foi  localizada  documentação relativa  à  empresa  QUIMAR,  sem justificativa  nenhuma para

tanto. No mesmo endereço, foram encontrados cinquenta e seis minitonéis para envase de

mercúrio.

A empresa QUIMAR  está  cadastrada  no  CTF  desde  30.08.2013  com  a

atividade Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Decreto n. 97.634/1989.

No  período  entre  26.1.2021  a  20.7.2022,  a  QUIMAR  adquiriu  junto  ao

Sistema de Relatório de Mercúrio 405 Kg, em seis operações, sendo uma da J.S. TORRES e o

restante da METALMS.

V.IV. Da empresa BDV TRADING COMERCIO ATACADISTA EIRELI

A  empresa  BDV  TRADING  COMÉRCIO  ATACADISTA  EIRELI  (CNPJ  n.

35.095.537/0001-67), é representada por Bruna Damasceno Veggi, sendo sua sede localizada

na  Rua  Fritz  Lorenz,  3489,  galpão  9,  Bairro  Fritz  Lorenz,  Timbó/SC.  O  início  de  suas

atividades deu-se em 7.10.2019.

Conquanto registrada em nome de Bruna, as evidências colhidas ao longo

da  persecução  penal  indicam  para  o  fato  de  que  se  trata  de  interposta  pessoa  dos

denunciados ARNOLDO VEGGI, EDGAR DOS SANTOS VEGGI e ALBERTO VEGGI ATALA.
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Bruna Damasceno Veggi é casada com EDGAR DOS SANTOS VEGGI, o qual

é filho de Marelim dos Santos Veggi e Edy Veggi Soares. Edy Veggi Soares é irmão de ALI

VEGGI ATALA, e, portanto, tio de ARNOLDO SILVA VEGGI.

Bruna  reside  no  endereço  Avenida  C  Tropical  Ville,  11,  Quadra  12,

Condomínio  Villa  Jardim,  Cuiabá/MT,  distante  aproximadamente  dois  mil  quilômetros  de

distância do estabelecimento comercial10. Por outro lado, a BDV situa-se a pouco mais de 5

km da unidade da APLIQUIM no município de Indaial/SC.

 A empresa declara junto ao CTF que exerce a atividade de Comércio de

produtos  químicos  e  produtos  perigosos  -  Decreto  n.  97.634/1989,  desde  07.10.2019.

Coincidentemente, o cadastro da empresa foi realizado no CTF/APP após bloqueio da empresa

J.S. TORRES no sistema, com a utilização de um endereço IP utilizado pelas empresas J. S.

TORRES, ADMF, QUIMAR, todas vinculadas ao intitulado Grupo VEGGI.

Interessante destacar que do contato perante a Receita Federal consta como

cadastrado  o  e-mail  fiscal@construtorapaiaguas.com.br.  A  imobiliária  Paiaguas  é  de

propriedade de seu marido EDGAR.

No  seu  termo  de  declaração  prestado  perante  a  Polícia  Federal,  Bruna

afirmou total  desconhecimento  a  respeito  do  funcionamento  da pessoa jurídica  e de  sua

localização. Asseverou, entretanto, que cabia a ARNOLDO a sua administração. Seu marido, o

denunciado EDGAR, por outro lado, demonstrou conhecimento do funcionamento da empresa,

inclusive indicando sua vinculação com as empresas ADMF, QUIMAR e HIPOSAL, vinculação

essa que Bruna afirmou desconhecer. Além disso, informou que a locação do imóvel onde se

encontra instalada a empresa foi efetivada por ALBERTO.

Considerando as evidências que os três primos – os denunciados ALBERTO,

ARNOLDO e EGDAR – articularam em conjunto o esquema relacionado ao comércio ilícito de

mercúrio, é possível inferir que a pessoa jurídica em questão aos três pertencia.

III.V. Da empresa HIPOSAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO DE ÁGUA

LTDA ME.

10 Conforme  informações  obtidas  por  intermédio  do  Google  Maps.  Disponível  em:
<https://www.google.com.br/maps/dir/Av.+C,+11+-+QUADRA+12+-+Cuiab%C3%A1,+MT,+78158-720/
Rua+Fritz+Lorenz,+3489+-+Fritz+Lorenz,+Timb%C3%B3+-+SC/@-21.1560327,-55.8697039,6z/data=!3m1!
4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x939db3e0be354433:0xd72959cec57a714!2m2!1d-56.1181465!2d-
15.5627701!1m5!1m1!1s0x94defdb1e9e4c1b9:0xaba42107280287eb!2m2!1d-49.2546566!2d-26.8571698>.
Acesso em 18.12.2022.
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A empresa HIPOSAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO

DE ÁGUA EIRELI (CNPJ n. 23.203.470/0001-58), representada por ALBERTO VEGGI ATALA

(CPF n. 700.715.481-65), tem registrado como endereço de sua sede a Avenida Agrícola Paes

de Barros, 1572, Quadra 06, Lote 03, Sala B, Porto, Cuiabá/MT.

A  pessoa  jurídica  tem  ALBERTO  como  responsável  legal  declarado  no

CTF/APP. Até a presente data não consta declaração de venda ou compra de mercúrio pela

empresa junto ao Sistema de Relatório de Mercúrio.

Contudo, declara o transporte de produtos perigosos e no dia 17.05.2022

declarou que realiza a Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - Lei n.

9.976/2000, que utiliza mercúrio metálico, desde 12.01.2021. Esta atividade, que justificaria

a existência de estoque de mercúrio  no local,  deveria  ser  declarada por  apenas por  três

empresas no país.

Destaca-se que o contato da HIPOSAL é o mesmo da ADMF - Noboru Sergio

Nagasawa (CPF n. 040.149.698-86).

Além disso, a análise dos endereços IPs para acesso ao CTF e ao Relatório

de Mercúrio Metálico reforça a conclusão de que as empresas ADMF COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA – ME, QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO, J. S. TORRES ME,

HIPOSAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO DE ÁGUA e IMOBILIÁRIA E

CONSTRUTORA SATÉLITE LTDA são todas, na verdade, ligadas aos denunciados ARNOLDO

SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA e ALI

VEGGI ATALA JÚNIOR, sendo utilizadas para as práticas criminosas imputadas.

O  responsável  pelas  declarações  no  Relatório  de  Mercúrio  Metálico  da

empresa  fantasma  J.  S.  TORRES,  até  20.07.2022,  no  CTF/APP  e  relatório  de  Mercúrio

Metálico, utilizou seis endereços IPs diferentes para acessar, sendo que em quatro desses IPs

foram  utilizados  Certificado  Digital.  São  os  seguintes  endereços  de  Ips:  (i)  IP

179.162.33.74; (ii)  IP 187.53.43.163; (iii)  IP 201.71.153.138; (iv) IP 189.59.67.58;

(v) IP 200.140.147.212; e (vi) IP 201.71.170.130.

O  endereço  IP  179.162.33.74,  conforme  destacado  acima,  pertence  a

IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA EPP, que tem como responsável legal no site WHOIS Edy Veggi

Soares, e como contato o denunciado ALI VEGGI ATALA JÚNIOR. Os sócios da pessoa jurídica

são Anderson Ferreira de Farias e o denunciado EDGAR DOS SANTOS VEGGI. Este endereço
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IP foi utilizado cem vezes para acessar o Módulo de Mercúrio por empresas do grupo VEGGI:

quarenta e cinco pela ADMF, trinta e oito pela J.S. TORRES e dezessete pela QUIMAR.

Reforçando a ligação entre as empresas, no dia 15.4.2014, as empresas

QUIMAR  e  ADMF  acessam  o  relatório  do  módulo  mercúrio,  em  um  intervalo  de  quatro

minutos, utilizando o mesmo endereço IP -  179.162.33.74. No dia 18.04.2019, o acesso

pelas empresas QUIMAR e ADMF deu-se em um intervalo de 50 minutos.

Ao consultar os acessos desse endereço de IP ao módulo CTF do Ibama

(acesso mais amplo do que o do módulo mercúrio), verificou-se que apenas quatro empresas

utilizaram deste IP nos sistemas do Ibama: ADMF, QUIMAR, HIPOSAL e J. S. TORRES. Os

acessos ocorreram entre 28.7.2020 e 18.8.2021.

Ao  analisar  os  acessos  do  endereço  IP  187.53.43.163  ao  Módulo  de

Mercúrio, constatou-se que foi utilizado pelas empresas ADMF e QUIMAR. E, ao menos uma

vez, em 20.7.2022, foi acessado em um intervalo de tempo de um minuto.

De acordo com a análise desse endereço IP nos sistemas do Ibama, também

se confirma a hipótese que só foi utilizado por empresas do Grupo Veggi - ADMF, QUIMAR,

HIPOSAL e J. S. TORRES., inclusive com o certificado digital da J. S. TORRES. Abaixo são

listados alguns acessos que ocorreram no mesmo dia no cadastro da J. S. Torres (empresa

fantasma) e de cadastros de outras empresas do Grupo Veggi.

Por sua vez, o endereço IP 201.71.153.138, além de ter sido usado pelas

empresas ADMF, QUIMAR e J.S. TORRES para acessar o Módulo de Mercúrio,  também foi

utilizado  para  realizar  um  cadastro  recente  com  endereço  de  Santa  Catarina  relativa  à

empresa BDV TRADING COMERCIO ATACADISTA EIRELI,  a qual,  conquanto registrada em

nome de Bruna Damasceno Veggi, é utilizada por seu marido EDGAR e por ARNOLDO VEGGI.

Outrossim,  o  endereço  IP  189.59.67.58  foi  utilizado,  ao  menos  em

cinquenta  oportunidades,  pelas  empresas  ADMF,  J.S.  TORRES  e  QUIMAR  para  acessar  o

módulo de Mercúrio. E, ao menos em quatro ocasiões, o acesso foi realizado com o emprego

do certificado digital da empresa J. S. TORRES.

De igual forma, o endereço IP 200.140.147.212 foi utilizado para acessar o

módulo de mercúrio das empresas ADMF, QUIMAR e J.S.  TORRES, no dia 15.9.2020, em

menos de uma hora.
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Por fim, o endereço IP 201.71.170.130 foi utilizado pelas pessoas jurídicas

ADMF e QUIMAR para acessar o CTF e o módulo e mercúrio respectivos, no dia 1.6.2020, em

um intervalo de dois minutos.

Bem comprovadas, portanto, as circunstâncias de que ao fim e ao cabo as

empresas J.S. TORRES, ADMF, QUIMAR e HIPOSAL efetivamente compunham o patrimônio –

oculto  -  dos  denunciados  ARNOLDO SILVA  VEGGI,  ALBERTO  VEGGI  ATALA,  EDGAR  DOS

SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR e  EDILSON RODRIGUES DE

CAMPOS,  empregadas  principalmente  para  os  fins  ilícitos  relacionado  à  comercialização

criminosa de mercúrio. ANDRÉ PONCIANO LUIZ e FELIX LOPEZ BRESS eram os responsáveis

pela operacionalização das pessoas jurídicas. JHENYFER trata-se de mera laranja11.

VI. Dos fatos típicos

VI.I. Da prática do crime previsto no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/98 

Ao menos entre os anos de 2015 e 2022, ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO

VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR,

EDILSON RODRIGUES  DE  CAMPOS,  na  qualidade  de  proprietários  e  administradores  das

empresas J.S. TORRES, ADMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME  e QUIMAR COMÉRCIO DE

PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO, com o auxílio imprescindível de ANDRÉ PONCIANO

LUIZ, PATRIKE NORO DE CASTRO, FELIX LOPEZ BRESS e WAGNER FERNANDO GONÇALVES,

com unidade de desígnios,  de forma consciente,  comercializaram de mercúrio,  substância

perigosa à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas

em leis e nos seus regulamentos.

Segundo o apurado, entre 22.9.2014 e 20.7.2015, a empresa ADMF, por

intermédio dos denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS

SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR e  EDILSON RODRIGUES DE

CAMPOS, adquiriu 138kg de mercúrio da empresa Cosmoquímica Indústria e Comércio Ltda

(CNPJ n. 60.935.608/0004-82). Foram quatro aquisições, cada uma no montante de 34,5kg,

constando do sistema o status “confirmado”.

11 Segundo Dallagnol,  o  testa  de  ferro:  “distingue-se  do  laranja  pois  enquanto  este  pode  sê-lo  de  forma
consciente ou inconsciente, e é pessoa necessariamente de pouca importância, o testa de ferro se põe nessa
posição de modo necessariamente consciente, sustentando a farsa, e por outro lado pode (ou não) ostentar
importância na organização criminosa”. DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. Tipologias de lavagem. In Lavagem
de Dinheiro: prevenção e controle penal. Carla Veríssimo De Carli organizadora. 2 ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2013, p. 434.
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Após permanecer seis anos sem realizar nenhuma compra, em 24.6.2021 e

em 30.6.2022, a empresa ADMF, por intermédio dos denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI,

ALBERTO  VEGGI  ATALA,  EDGAR  DOS  SANTOS  VEGGI,  ALI  VEGGI  ATALA,  EDILSON

RODRIGUES DE CAMPOS  e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, adquiriu, respectivamente, 10kg de

mercúrio da empresa fantasma J.S. TORRES e 50 kg de mercúrio da METALMS INDUSTRIAL

BRASILEIRA DE METAIS LTDA, a qual, conforme destacado acima, somente vendia mercúrio

encapsulado, importado com a destinação exclusiva ao uso odontológico.

No  período  compreendido  entre  25.9.2014  e  14.9.2020,  a  ADMF,  por

intermédio dos denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS

SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA,  EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e ALI VEGGI ATALA

JÚNIOR, vendeu no sistema CTF/APP 178,2kg de mercúrio, fracionados em oito operações,

sendo quatro delas com o status “confirmado” e quatro com o status “entregue”.

Posteriormente, entre 26.1.2021 a 20.7.2022, a outra empresa pertencente

aos denunciados da família VEGGI, a QUIMAR, por intermédio dos denunciados ARNOLDO

SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, FELIX

LOPEZ BRESS, EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, adquiriu junto

ao Sistema de Relatório de Mercúrio 405 Kg, em seis operações. 

A primeira delas consistiu na aquisição de 5kg de mercúrio  da empresa

fantasma J.S. TORRES. Do sistema consta o status “entregue”. 

As  cinco  demais  operações  concretizaram  no  mês  de  julho  de  2022,

especificamente nos dias 7, 13 e 20. Foram cinco adquisições oriundas da empresa METALMS,

totalizando 400kg de mercúrio.  Três das operações constam como status “entregue” e as

demais “confirmado”.

Entre 2013 e 2019, a pessoa jurídica não declarou vendas até 30.09.2019,

quando,  por  intermédio  ARNOLDO  SILVA  VEGGI,  ALBERTO  VEGGI  ATALA,  EDGAR  DOS

SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, FELIX LOPEZ BRESS, EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS

ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, a QUIMAR vendeu 34,5 Kg (exatamente o que tinha de saldo) ao

indivíduo  Gonçalo  Pedroso  de  Barros  (CPF  n.  178.073.441-72),  o  qual  é  proprietário  da

empresa Mineradora Barros Ltda (CNPJ n. 12.941.369/0001-88, com endereço em Poconé/MT.

Apesar de não existir fisicamente, entre 14.9.2020 e 3.2.2022, a empresa

J.S. TORRES, por intermédio de seus efetivos proprietários, ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO

VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, e
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de seu administrador o denunciado ANDRÉ LUIZ PONCIANO, recebeu 715,9 Kg de mercúrio do

sistema do Ibama, oriundos das empresas NOTHI COMERCIAL LTDA e ADMF COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA – ME.

Foram quatro operações de compra em 2020, nos dias 14.9, 8.10, 18.11 e

15.11, em uma em 2022, no dia 3 de fevereiro, sendo 34,5kg advindo da ADMF e o restante

da NOTHI, a qual, conforme destacado anteriormente, não possuía no sistema do Ibama essa

quantidade suficiente para revenda.

Após  adquirir  mercúrio  dessas  empresas,  a  empresa  J.S.  TORRES,  por

intermédio dos denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS

SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, e de seu administrador o

denunciado ANDRÉ LUIZ PONCIANO, entre 19.11.2020 e 25.2.2022, declarou a venda de

318,5 kg de mercúrio para pessoas físicas e jurídicas situadas nos estados do Pará e Mato

Grosso (Id). Foram dezessete vendas, para treze pessoas, físicas e jurídicas, diversas.

A tabela extraída do Cadastro Técnico Federal do Ibama demonstra que as

pessoas físicas e jurídicas que adquiriram mercúrio da J. S. TORRES têm base nos Estados do

Pará  e  Mato  Grosso  e  atividades  declaradas  relacionadas  a  Garimpo  (Lavra  garimpeira  -

Decreto n. 97.507/1989), exceto duas empresas (ADMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME e

QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO) que possuem como atividade

comércio de mercúrio (Comércio de produtos químicos e produtos perigosos -  Decreto n.

97.634/1989). 

Da análise dessas operações, constata-se que as empresas ADMF, QUIMAR e

J.S.  TORRES,  todas  de  propriedade  e  administradas  pelos  denunciados  ARNOLDO  SILVA

VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI

ATALA JÚNIOR, ANDRÉ LUIZ PONCIANO e FELIX LOPEZ BESS, adquiriram no período indicado

o montante de 1.303,9 kg (um mil, trezentos e três quilos e novecentos gramas) de mercúrio.

Somam-se a isso 34,5 kg (trinta e quatro quilos) de mercúrio que foram importados pela

QUIMAR, totalizando 1.338,4 kg (um mil,  trezentos e trinta  e  oito  quilos  e  quatrocentos

gramas).

Por outro lado, as empresas mencionadas, por intermédio dos denunciados

ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI

ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, ANDRÉ LUIZ PONCIANO e FELIX LOPEZ BESS, venderam

531,2 Kg (quinhentos e trinta e um quilos, e duzentos gramas) de mercúrio no Sistema de

Relatório de Mercúrio (vendas com status entregue e confirmado). Desconsideradas as vendas
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para pessoas jurídicas do próprio grupo VEGGI, soma-se 481,7 Kg (quatrocentos e oitenta e

um quilos, e setecentos gramas) de vendas declaradas para pessoas físicas e jurídicas.

O  cumprimento  dos  mandados  de  busca  expedidos  por  este  Juízo

demonstraram que  essas  pessoas  jurídicas,  na  verdade,  com a  aquisição  de  créditos  de

mercúrio no sistema – e não propriamente com o mercúrio - para a legalização de mercúrio

importado/adquirido de forma ilícita. Trata-se de uma forma de “esquentar” o mercúrio ilegal.

Com relação à empresa ADMF, seu saldo no sistema de relatório de mercúrio

era de 74,5kg (setenta e quatro quilos e quinhentos gramas). Nos endereços vinculados à

pessoa jurídica, entretanto, não foi encontrado mercúrio.

A QUIMAR, por sua vez, conquanto ainda proprietária de 100 kg de mercúrio

no sistema do Ibama, quando do cumprimento dos mandados de busca expedidos por este

Juízo, verificou-se que a empresa disponha apenas de 38,27kg de mercúrio, em um galão de

três litros.

Ainda mais emblemático é o caso da empresa de fachada J. S. TORRES. Do

relatório de mercúrio constava que a empresa possuía 408,9 kg (quatrocentos e oito quilos e

novecentos  gramas)  de  mercúrio.  Porém,  nos  endereços  vinculados  à  empresa  nada  de

mercúrio foi localizado.

Após o bloqueio administrativo da empresa J. S. TORRES, os DENUNCIADOS

buscaram outras alternativas para continuarem as operações de transferência de crédito no

sistema  de  relatório  mercúrio  sem  que  o  produto  efetivamente  existe,  apenas  para  a

legalização de mercúrio importado de maneira clandestina.

Com o acesso ao sistema de relatório mercúrio, constataram que a empresa

METALMS possuía em seu estoque uma quantidade considerável de mercúrio. Dessa quantia,

945kg (novecentos e quarenta  e cinco  quilos)  de mercúrio  foram vendidos em um curto

espaço de tempo, justamente após o bloqueio administrativo da empresa J.S. TORRES.

Assim, três dias após o bloqueio administrativo da empresa J. S. TORRES ao

sistema, a empresa METALMS, em 17.5 e 27.5.2022, vendeu o total de 380 kg (trezentos e

oitenta quilos) de mercúrio ao denunciado WAGNER FERNANDO GONÇALVES. Na primeira

operação,  deu-se a venda de 260kg de mercúrio,  sendo o restante entregue na segunda

operação. Observa-se que do sistema consta a informação de que as duas operações estão

com o status “entregue”.
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Em 1.6.2022,  a ADMF,  por  intermédio dos denunciados ARNOLDO SILVA

VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI

ATALA JÚNIOR e EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS, adquiriu 50 kg de mercúrio da METALMS.

Sucede que as operações em questão tinham como finalidade única e ilícita

a transferência de créditos de mercúrio, e não do mercúrio em si, às respectivas pessoas,

física  e  jurídica,  créditos  esses  que  teriam  como  objetivo  legalizar  mercúrio  importado

criminosamente.

Reforçando  essa  conclusão,  quando  do  cumprimento  dos  mandados  de

busca na sede da empresa METALMS, conquanto houvesse registrado no relatório mercúrio a

quantia de 5.962,1 kg, não foi localizado o produto. 

De igual forma, no endereço vinculado ao denunciado WAGNER, conquanto

constasse do sistema a posse de 144kg de mercúrio, quando do cumprimento do mandado de

busca foi localizado somente o montante de 25,5 kg.

Ressalta-se,  além disso,  que  o  mercúrio  importado  pela  METALSM tinha

como fim específico  à  sua  utilização  pelo  ramo odontológico.  Logo,  de  modo  algum sua

revenda  poderia  ter  sido  realizada  para  o  ramo  garimpeiro  sem autorização  dos  órgãos

competentes.

Ainda com relação aos denunciados WAGNER e ARNOLDO, em 10 de agosto

de 2021, os DENUNCIADOS articulam a importação mensal da quantia de quatro toneladas de

mercúrio oriundos do México. No diálogo travado entre ambos, ARNOLDO informa a WAGNER

que o quilo do mercúrio seria vendido por aquele para este por R$ 45.000,00, mediante o

fornecimento de nota fiscal 

Continuando com as infrações penais aqui  descritas,  em 22 de julho de

2021, os denunciados PATRICK NORO e ARNOLDO SILVA VEGGI comercializaram a quantia de

4 kg de mercúrio, a R$ 800,00 o quilo. O mercúrio foi retirada na sede da empresa QUIMAR.

Além de a transação não ter sido registrada nos sistemas oficiais, tal fato reforça o fato de

que a empresa QUIMAR era utilizada pelo  grupo criminoso  como sede de distribuição do

produto de origem ilícita.

Posteriormente, pouco antes de 8 de novembro de 2021, os denunciados

FELIX  e  ARNOLDO importaram,  sem autorização legal  para  tanto  e  sem a  obtenção das
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licenças necessárias, quinze frascos de mercúrio, as quais foram recebidas justamente no dia

8.11.2021.

No dia  9  de  novembro de  2021,  os  denunciados  ARNOLDO,  ALBERTO e

FELIX possuíam em depósito, sem autorização legal para tanto, o montante de 58.385 kg de

mercúrio.

No dia 8 de julho de 2022, os denunciados ARNOLDO, ALBERTO, ALI, ALI

JÚNIOR,  EDGAR,  EDILSON  e  FELIX,  por  intermédio  da  empresa  ADMF,  venderam,  sem

autorizaram legal  para tanto,  a quantia  de 69 kg de mercúrio,  para a COOPERATIVA DE

GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO, pelo valor total de R$ 103.000,00. Os mesmos

DENUNCIADOS, agora por intermédio da empresa QUIMAR, no dia 23 de agosto de 2022,

venderam para a referida Cooperativa, sem autorização legal para tanto, o total de 103,5 kg

de mercúrio, pelo montante de R$ 2.174/quilo.

Ademais, em 5 de novembro de 2022, os denunciados ARNOLDO e seu pai

ALI VEGGI importaram, sem autorização legal para tanto, a partir de um fornecedor situado

na Cidade do México – México, enviou para Santa Cruz de La Sierra – Bolívia, mercúrio líquido

oculto  em martelos  de  ferro  via  DHL  (referência  https://dhlexpress.com.br/).  Em  17  de

novembro de 2022, ARNOLDO informa a seu pai que o segundo martelo contendo mercúrio

dissimulado já havia saído de Miami - EUA com destino ao Brasil. A entrega estava prevista

para o dia 22 de novembro de 2022.

Frise-se  que,  com  o  sucesso  do  envio  do  primeiro  martelo  contendo

mercúrio oculto, ARNOLDO e ALI já encomendaram para o indivíduo de alcunha Fábio mais 10

(dez) martelos recheados de mercúrio para a importação ilícita.

Por fim, no tocante ao denunciado EDILSON, realizou cinco vendas ilícitas de

mercúrio, utilizando notas fiscais ideologicamente falsas, constando a venda de bolas de ferro.

Em 24.3.2022, EDILSON, por intermédio de sua pessoa jurídica – EDILSON

(CNPJ n. 05.697.072/0001-53), vendeu mercúrio, sem autorização legal para tanto, para a

empresa KIN MINERAÇÃO LTDA, pelo montante total de R$ 301.971,00. Nos dias 6.6.2022 e

13.10.2022 e 7.11.2022, o referido DENUNCIADO vendeu mercúrio, sem autorização legal

para tanto, para a empresa SALINAS GOLD MINERAÇÃO LTDA. A primeira venda foi no total

de R$ 157.644,00, a segunda no montante de R$ 428.358,00 e a terceira no total de R$

359.352,00. 
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Diante dos valores e da quantidade dos produtos comercializados, além da

sua própria natureza – bolas de ferro, infere-se, com a certeza necessária, que as vendas

foram efetivamente de mercúrio, sendo as notas fiscais emitidas ideologicamente falsas.

VI.II. Da prática dos crimes de uso de documento falso perante a Receita Federal - art. 304

c.c. o art. 299, ambos do Código Penal, e de inserção de dados falsos no Cadastro Técnico

Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais  –

CTF/APP - art. 299, do Código Penal 

Em  28.03.2019,  ARNOLDO  SILVA  VEGGI,  ALBERTO  VEGI,  EDGAR  DOS

SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, EDILSON RODRIGUES CAMPOS

e  ANDRÉ  PONCIANO  LUIZ,  de  forma  consciente,  utilizaram  documentos  ideologicamente

falsos  perante  a  Receita  Federal  para  registro  da  empresa  J.S.  TORRES  ME  (CNPJ  n.

33.170.269/0001-75) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Segundo  o  apurado,  na  data  indicada  os  DENUNCIADOS  mencionados

registraram  no  CNPJ  os  dados  relativos  à  empresa  J.S.  TORRES  ME  (CNPJ  n.

33.170.269/0001-75). De acordo com a documentação apresentada, a representante legal da

empresa é JHENIFER SILVA TORRES (CPF n. 048.345.621-74).

Ainda, em 30.1.2020, ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGI, EDGAR DOS

SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, EDILSON RODRIGUES CAMPOS

e ANDRÉ PONCIANO LUIZ, de forma consciente, inseriram informações falsas no cadastro no

CTF da empresa para a atividade Comércio de produtos químicos e produtos perigosos -

Decreto n. 97.634/1989.

Na data indicada, os DENUNCIADOS mencionados inseriram no CTF/APP os

dados da empresa J.S.  TORRES ME (CNPJ n.  33.170.269/0001-75).  De acordo com a as

informações  apresentadas  perante  o  órgão  federal,  a  representante  legal  da  empresa  é

JHENIFER SILVA TORRES (CPF n. 048.345.621-74).

Entretanto,  no  curso  da  persecução  penal  desenvolvida  no  âmbito  da

Operação Hermes, apurou-se que a pessoa jurídica, na verdade, consiste em patrimônio dos

denunciados  ARNOLDO  SILVA  VEGGI,  ALBERTO  VEGI,  EDGAR  DOS  SANTOS  VEGGI,  ALI

VEGGI ATALA,  ALI VEGGI ATALA JÚNIOR e EDILSON RODRIGUES CAMPOS, sendo ANDRÉ

PONCIANO LUIZ interposta pessoa responsável pela operacionalização da empresa. A pessoa

jurídica era utilizada para a movimentação de forma ilícita de crédito de mercúrio em relatório

do Ibama.
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Seu e-mail cadastrado no CTF é admquimar@hotmail.com. QUIMAR cuida-

se  de  uma empresa  também pertencente  aos  denunciados  da  família  VEGGY,  registrada,

assim como a J.S., em nome de interposta pessoa.

A empresa J.  S.  Torres possui  como e-mail  cadastrado no CTF o e-mail

admquimar@hotmail.com,  mesmo e-mail  cadastrado  para  a  empresa  ADMF COMÉRCIO  E

SERVIÇOS  LTDA  –  ME  (CNPJ.  07.845.581/0001-01),  QUIMAR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS

QUÍMICOS  E  TRATAMENTO  (CNPJ  11.387.627/0001-63),  o  denunciado  ARNOLDO  SILVA

VEGGI, RODRIGO CASTRILLON LARA VEIGA (CPF 018.967.361-30) e para JHENYFER SILVA

TORRES. 

Outrossim, o endereço citado como sendo da empresa não foi localizado no

site do Google Maps, nem no endereço dos Correios na rede mundial de computadores. Em

diligência  realizada  pela  Polícia  Federal  no  endereço  indicado  como  sendo  o  da  sede  da

empresa,  em  29.11.2021,  apurou-se  que  o  numeral  não  existe.  Em  entrevistas  com

indivíduos que trabalham em estabelecimentos comerciais do mesmo ramo da J.S. TORRES,

todos foram uníssonos em afirmar que desconhecem à pessoa jurídica em questão.

Ainda,  a  sócia  da  empresa,  JHENYFER  SILVA  TORRES,  nascida  em

02.11.1994, tem como endereço residencial a rua 17, número 20, quadra 25, Cuiabá/MT,

distante mais de 700 km da sede da empresa J.  S.  TORRES. Inclusive, é beneficiária do

programa Bolsa Família em Cuiabá/MT, fato esse incompatível com a movimentação da pessoa

jurídica.

Ainda, os registros de acesso ao sistema CTF do Ibama são realizados (cf.

Informação n.  105/2021/NUIN-SC/SUPES-SC-IBAMA),  principalmente,  pelo  endereço de IP

179.162.33.74.  Em  buscas  nos  sites  que  mapeiam  as  distribuições  e  localizações  de

endereços  de  IP2,  verifica-se  que tal  IP  se  localiza  no  município  de  Cuiabá/MT,  não  em

Terrenos/MS, local de sua sede. Informa o vínculo do IP com a IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

SATÉLITE LTDA (CNPJ n. 11.077.409/0001-22), cujos sócios são Anderson Ferreira de Farias

(CPF  n.  502.325.171-34)  e  o  denunciado  EDGAR DOS  SANTOS VEGGI,  sendo  o  contato

registrado no site o do denunciado ALY VEGGY ATALA JÚNIOR.

Reforçando  a  hipótese  de  que  a  empresa  J.S.  TORRES  não  existe

fisicamente e seu efetivo vínculo com os denunciados, a empresa J.S. TORRES acessou o

sistema do CTF/APP em 24.6.2021, às 15h49, a partir do IP (179.162.33.74) para "ofertar"

10 kg de mercúrio à empresa ADMF. Imediatamente, às 15h50 do mesmo dia, a empresa
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ADMF entrou em seu perfil CTF/APP, utilizando o mesmo IP (179.162.33.74), para confirmar a

compra dos mesmos 10 kg.

Em seguida, especificamente em 7.10.2019,  os denunciados EDGAR DOS

SANTOS VEGGI,  ARNOLDO SILVA VEGGI e ALBERTO VEGGI ATALA,  de  forma consciente,

utilizaram documentos  ideologicamente  falsos  perante  a  Receita  Federal  para  registro  da

empresa  BDV TRADING COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (CNPJ n. 35.095.537/0001-67) no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

Segundo o apurado, na data indicada os denunciados ARNOLDO, ALBERTO e

EDGAR apresentaram documentos relativos à BDV TRADING COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

perante  a  Receita  Federal  para  o  cadastro  respectivo  no  CNPJ.  De  acordo  com  a

documentação apresentada, a representante legal da empresa é BRUNA DAMASCENO VEGGI.

Posteriormente,  em  no  dia  16.05.2022,  os  denunciados  EDGAR  DOS

SANTOS VEGGI,  ALBERTO VEGGI ATALA e ARNOLDO SILVA VEGGI,  de  forma consciente,

inseriram informações falsas no sistema do CTF para o cadastro da empresa BDV TRADING

COMERCIO ATACADISTA EIRELI,  localizada em Timbó,  Santa  Catarina no  CTF,  declarando

desenvolver a atividade Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - Lei n.

9.976/2000 com início em 06.05.2022, comércio de produtos perigosos e de mercúrio com

início em 07.10.2019 e Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como

produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares também com início

em 07.10.2019.

De acordo com as evidências  colhidas,  na data  indicada os denunciados

ARNOLDO, ALBERTO e EDGAR inseriram no cadastro do CTF os dados relativos à empresa

BDV TRADING COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI. De acordo com as informações inseridas no

sistema, a representante legal da empresa é Bruna Damasceno Veggi.

Sucede  que,  no  curso  da  persecução  penal  desenvolvida  no  âmbito  da

Operação Hermes, apurou-se que a pessoa jurídica, na verdade, consiste em patrimônio dos

denunciados ARNOLDO VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA e EDGAR DOS SANTOS VEGGI.

Interessante destacar que do contato perante a Receita Federal consta como

cadastrado  o  e-mail  fiscal@construtorapaiaguas.com.br.  A  imobiliária  Paiaguas  é  de

propriedade de seu marido EDGAR.
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No  seu  termo  de  declaração  prestado  perante  a  Polícia  Federal,  Bruna

afirmou total  desconhecimento  a  respeito  do  funcionamento  da pessoa jurídica  e de  sua

localização. Asseverou, entretanto, que cabia a ARNOLDO a sua administração. Seu marido, o

denunciado EDGAR, por outro lado, demonstrou conhecimento do funcionamento da empresa,

inclusive indicando sua vinculação com as empresas ADMF, QUIMAR e HIPOSAL, vinculação

essa que Bruna afirmou desconhecer. Por outro lado, afirmou que a locação do imóvel onde se

encontra a sede da empresa foi concretizada por seu primo ALBERTO, ora denunciado.

Considerando as evidências que os três primos – os denunciados ALBERTO,

ARNOLDO e EGDAR – articularam em conjunto o esquema relacionado ao comércio ilícito de

mercúrio, é possível inferir que a pessoa jurídica em questão aos três pertencia.

No cumprimento dos mandados de busca expedidos por este Juízo, foram

apreendidos  diversos  documentos  relacionados  à  BDV,  inclusive  carimbos,  nas  sedes  das

empresas ADMF, QUIMAR e HIPOSAL.

Ainda, em 23.5.2019, ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA, ALI

VEGGI  ATALA,  ALI  VEGGI  ATALA JÚNIOR,  EDILSON RODRIGUES  CAMPOS e  EDGAR DOS

SANTOS VEGGI, de forma consciente, utilizaram documentos ideologicamente falsos perante

a Receita Federal para a alteração do registro da empresa QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS

QUÍMICOS E TRATAMENTO EIRELI (CNPJ n. 11.387.627/0001-63)  no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica - CNPJ.

Segundo o apurado, na data indicada os denunciados ARNOLDO, ALBERTO e

ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, EDILSON e EDGAR apresentaram documentos

perante a Receita Federal para a alteração do quadro societário da empresa QUIMAR. De

acordo com a documentação apresentada, ARNOLDO deixaria de ser o representante legal da

empresa, ingressando em seu lugar o denunciado FELIX LOPEZ BRESS (CPF n. 706.652.591-

40).

Sucede que, essa alteração no quadro societário não retrata a realidade.

Isto porque FELIX, na verdade, consiste em interposta pessoa dos denunciados ARNOLDO,

ALBERTO,  ALI,  ALI  JÚNIOR,  EDILSON  e  EDGAR,  os  quais  continuam  administrando

efetivamente a empresa. FELIX era apenas o responsável pela operacionalização da pessoa

jurídica, sem ser seu efetivo proprietário.

Na consulta de movimentações no CAGED da empresa QUIMAR consta a

admissão de FELIX LOPEZ BRESS no ano de 2014, e seu desligamento em 2016. Apesar de
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constar como proprietário da QUIMAR, na Relação Anual de Informações Sociais Felix Lopez

Bress figura como funcionário contratado pela HIPOSAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

E TRATAMENTO DE ÁGUA em 2018 (Id), empresa também vinculada à família VEGGI. Em sua

contratação aparece como salário  mensal  a  quantia  de  R$ 1.700,00.  Não possuía  FELIX,

portanto, condições financeiras de adquirir a empresa em questão.

Corroborando as evidências em questão, quando de sua oitiva perante a

Polícia Federal, FELIX confirmou que, conquanto figure como sócio da empresa em questão, o

real administrador e proprietário da QUIMAR é o denunciado ARNOLDO.

VI.III. Da prática do crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98, consistente na instalação e

funcionamento,  no município de Timbó/SC,  da sede da empresa  BDV TRADING COMÉRCIO

ATACADISTA EIRELI, estabelecimento potencialmente poluidor,  sem licença ou autorização

dos órgãos ambientais competentes

Ao menos entre 7.10.2019 e o dia 1.12.2022, os denunciados EDGAR DOS

SANTOS VEGGI,  ALBERTO VEGGI ATALA e ARNOLDO SILVA VEGGI,  de  forma consciente,

instalaram e fizeram funcionar, no município de Timbó/SC, da sede da empresa BDV TRADING

COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, estabelecimento  potencialmente  poluidor,  sem licença  ou

autorização dos órgãos ambientais competentes.

Segundo o apurado, no dia 7.10.2019, teve início as atividades da empresa

BDV TRADING COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI. A empresa declara junto ao CTF que exerce a

atividade de Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Decreto n. 97.634/1989

Entretanto, no curso do cumprimento dos mandados de busca expedidos por

este Juízo, os servidores do Ibama constatava que no local funcionava estabelecimento de

depósito,  comércio  e  fabricação  de  produto  químico  perigoso,  atividade  efetivamente

poluidora,  sem,  entretanto,  que  os  denunciados  ARNOLDO,  ALBERTO  e  EDGAR tivessem

obtido devido licenciamento ambiental outorgado por autoridade competente, contrariando as

normas legais vigentes (procedimento administrativo n. 02001034425202251, instaurado no

âmbito do Ibama).

VII. Pedido

Ante o exposto,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, após recebida e

autuada a denúncia: 
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a) sejam os denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA,

EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR,

ANDRÉ PONCIANO LUIZ, PATRIKE NORO DE CASTRO, FELIX LOPEZ BRESS,

EDILSON  RODRIGUES  DE  CAMPOS  e  WAGNER  FERNANDO  GONÇALVES

regularmente  processados  e,  ao  final,  condenados,  na  medida  de  sua

culpabilidade, pela prática do crime descrito no art. 56 da Lei n. 9.605/98;

b) sejam os denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA,

EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR,

ANDRÉ PONCIANO LUIZ, EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e FELIX LOPEZ

BRESS,  regularmente processados e, ao final, condenados, na medida de

sua  culpabilidade,  pela  prática  dos  crimes  de  uso  de  documento  falso,

descritos no art. 304 c.c. o art. 299, ambos do Código Penal;

c) sejam os denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA,

EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA, ALI VEGGI ATALA JÚNIOR,

ANDRÉ PONCIANO LUIZ, EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e FELIX LOPEZ

BRESS,  regularmente processados e, ao final, condenados, na medida de

sua culpabilidade, pela prática dos crimes de inserção de dados falsos no

sistema do CTF, descrito no art. 299 do Código Penal;

d) sejam os denunciados ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGGI ATALA e

 EDGAR  DOS  SANTOS  VEGGI regularmente  processados  e,  ao  final,

condenados,  na  medida  de  sua  culpabilidade,  pela  prática  do  crime

descrito no art. 60 da Lei n. 9.605/98;

e) a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça; e

f) seja decretado o perdimento do produto e do  proveito dos crimes,

ou  do  seu  equivalente,  bloqueados  no  bojo  dos autos  n. 5012030-

09.2022.4.03.6105.

Campinas, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
RICARDO PERIN NARDI

Procurador da República

Rol de Testemunhas:

Rua Conceição nº 340 – Centro – Campinas/SP - CEP 13010-050 - Fone: (19) 3739-2333
41



 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Campinas
8º Ofício

- Bruno  Barbosa:  Analista  Ambiental  do  Ibama,  lotado  na  Unidade  do  Ibama  em

Florianópolis/SC 

- Caio Alvarez Marcondes dos Santos:  Analista Ambiental do Ibama, lotado na Unidade do

Ibama em Florianópolis/SC 

- Carolina Vieira Ribeiro de Assis Bastos: Analista Ambiental do Ibama, lotada na Coordenação

de Inteligência Ambiental do Ibama em Brasília;

-  Jhenifer Silva Torres: laranja da empresa de fachada J.S. TORRES. 
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