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PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 500144310.2014.404.7000/PR
REQUERENTE : POLÍCIA FEDERAL
ACUSADO
: A APURAR
MPF
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO
Tratase de representação da autoridade policial por medidas de investigação e
por medidas coercitivas relacionadas aos processos 500144310.2014.404.7000 e 5049747
74.2013.404.7000, tendo por principal investigado o suposto doleiro Raul Henrique Srour
(evento 1).
A representação foi complementada, a pedido do Ministério Público Federal, no
evento 14.
Ouvido, o Ministério Público Federal, em nova manifestação, posicionouse
favoravelmente aos requerimentos da autoridade policial (evento 20).
Passo a decidir.
A representação da autoridade policial é bastante extensa e abrange diversos
fatos delitivos.
O cerne consiste na atividade de Raul Henrique Srour, suposto operador do
mercado negro de câmbio, que utilizaria pessoas interpostas e empresas em nome de pessoas
interpostas, para a prática de crimes financeiros, evasão de divisas, e lavagem de dinheiro.
Suas atividades supostamente ilícitas seriam desenvolvidas com empresas e
contas mantidas em São Paulo/SP, mas as operações criminosas, financeiras e de lavagem, se
estenderiam a diversos pontos do território nacional.
Cumpre justificar inicialmente a competência deste Juízo.
Como adiantado na decisão de 03/02/2014 (evento 8), a investigação foi iniciada
em vista da realização de operações de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes
contra a Administração Pública, por Carlos Habib Chater, outro operador do mercado negro
de câmbio, e que se consumaram na cidade de Londrina/PR. Ainda no curso daquela
investigação, constatados indícios de operações de lavagem de dinheiro, tendo por
antecedentes crimes de tráfico de drogas, que se consumaram na cidade de Curitiba/PR.
Esses crimes estão detalhados no processo próprio relativo à Carlos Habib
Chater (500143885.2014.404.7000). Assim, justificada, em princípio, a competência desta
Vara para aquele feito, já que tem por objeto crimes de lavagem de dinheiro consumados no
Estado do Paraná. Há indícios de crimes praticados alhures, mas que seriam conexos com
aqueles, aplicandose as regras dos arts. 76, II e III, e 77, I, do CPP. Oportuno destacar que
esta Vara é especializada para o processo e julgamento de crimes financeiros e de lavagem de
dinheiro ocorridos em todo o Estado do Paraná.
No curso das investigações de Carlos Habib Chater, foram ainda descobertas
intensas relações dele com outros supostos operadores do mercado de câmbio negro, como
Nelma Mitsue Penasso Kodama e Alberto Youssef, o que levou a extensão da investigação a
essas pessoas.
Na investigação das atividades de Nelma Kodama, por sua vez, foi identificado
intenso relacionamento entre ela e o ora investigado Raul Henrique Srour.
Detalharei esses fatos adiante.
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Se operadores do mercado de câmbio negro realizam operações entre si,
caracterizando crimes financeiros ou de lavagem de dinheiro, é evidente a conexão ou
continência entre os crimes, aplicando as regras dos arts. 76, II e III, e 77, I, do CPP.
Assim, se Carlos Habib Chater e Nelma Kodama realizam juntos operações no
mercado de câmbio negro, ainda que não especificamente em associação criminosa (em
quadrilha), a conexão e a continência são evidentes.O mesmo raciocínio é válido para as
operações conjuntas de Nelma Mitsue Penasso com Raul Henrique Srour, abaixo
evidenciadas.
Diante dos relacionamentos entre os quatro supostos doleiros, que praticaram
crimes em conjunto, as medidas investigatórias contra um poderão esclarecer fatos e provas
em relação aos outros e viceversa.
Sendo mantido perante este Juízo os processos contra os demais doleiros,
especialmente Nelma Kodama, também ser mantida a competência, pela conexão e
continência, sobre os processo instaurados em relação a Raul Henrique Srour, com quem ela
teria realizado operações atinentes ao mercado de câmbio negro, passíveis de caracterização
como crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.
Assim, a competência é desta Vara.
Fazse oportuno breve histórico da investigação.
Foi ela iniciada nos inquéritos 2009.70000032500 e 2006.70000186628
distribuídos a este Juízo.
Naqueles feitos, apurouse crime de lavagem de dinheiro consumado em
Londrina.
Em síntese, recursos do exdeputado federal José Mohamed Janene teriam sido
investidos, dissimuladamente, em empreendimento industrial em Londrina, Dunel Indústria e
Comércio Ltda., isso através da CSA Project Finance Ltda. Duas empresas controladas por
Carlos Habi Chater, por sua vez, estariam envolvidas na realização dos investimentos, tendo
sido utilizadas para a realização de transferências bancárias dissimuladas para a aquisição de
equipamentos para o referido empreendimento.
Diante desses indícios de crimes de lavagem, com a utilização das duas
empresas para essa finalidade, foi autorizada, a pedido da autoridade policial e para
aprofundar as investigações, por decisão judicial de 11/07/2013, no processo 5026387
13.2013.404.7000 (evento 9), a interceptação telefônica e telemática de Carlos Habib Chater e
seus subordinados e associados.
A interceptação foi prorrogada sucessivamente até 18/12/2013 (v.g.: eventos 22,
39, 53, 71, 102, 125, 138, 154, 175 e 190 do processo 502638713.2013.404.7000).
Em seu transcorrer, foram identificados indícios da prática sucessiva por Carlos
Habib Chater de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.
Concomitantemente, foram identificados outras operadores do mercado de
câmbio negro que teriam realizado transações com Carlos Habib Chater.
Para evitar o agigantamento dos autos, foram, ainda no decorrer da
interceptação, instaurados processos paralelos para apurar a conduta de terceiros que teriam
realizado transações criminosas com Carlos Habib Chater. São eles:
 Nelma Mitsue Penasso Kodama (processos 504845724.2013.404.7000 e
500146131.2014.404.7000);
 Alberto Youssef (processo 500144662.2014.404.7000); e
 Raul Henrique Srour ( processo 500144310.2014.404.7000).
Embora formados processos próprios, para evitar um acúmulo de fatos delitivos
e de investigados em um único, este Juízo, diante da conexão e continência, permanece
competente sobre todos os processos, nos termos dos artigos 80 e 82 do CPP, ainda que
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eventualmente não haja unidade de processo e julgamento.
São, portanto, conexos os processos 500146131.2014.404.7000, 5048457
24.2013.404.7000, 500144662.2014.404.7000, 500144310.2014.404.7000, 5026387
13.2013.404.7000 e 500143885.2014.404.7000, envolvendo os quatro operadores do
mercado negro de câmbio.
No processo de interceptação instaurado em relação a Raul Henrique Srour
(504974774.2013.404.7000), a interceptação foi prorrogada por três vezes (eventos 3, 13 e
26), até 12/2013.
Tratandose de atividade criminal que se estendeu no tempo, mostrouse
igualmente necessária a prorrogação das interceptações, sob pena de permitirse a
continuidade delitiva sem qualquer controle ou possibilidade de interrupção pela polícia.
O próprio Supremo Tribunal Federal, em caso de sua competência originária, no
qual a interceptação telefônica durou sete meses, reafirmou, por maioria, com apenas um voto
vencido, sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica pode ser prorrogada
reiteradas vezes quando necessário. Destaquese da ementa o seguinte trecho pertinente:
'PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. Prorrogações
sucessivas. Admissibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investigação
diferenciada e contínua. Motivações diversas. Ofensa ao art. 5º, caput, da Lei nº 9.296/96.
Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Voto vencido. É lícita a prorrogação do prazo legal de
autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja
complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua.' (Decisão de recebimento
da denúncia no Inquérito 2.424/RJ  Pleno do STF  Rel. Min. Cezar Peluso  j. 26/11/2008,
DJE de 26/03/2010).

Ainda sobre o tema, destaco o seguinte precedente a 1ª Turma do Supremo
Tribunal Federal:
'HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISCO DE BEM. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRORROGAÇÕES. 1. O habeas
corpus, garantia de liberdade de locomoção, não se presta para discutir confisco criminal de
bem. 2. Durante a fase de investigação, quando os crimes em apuração não estão
perfeitamente delineados, cumpre ao juiz do processo apreciar os requerimentos sujeitos à
reserva judicial levando em consideração as expectativas probatórias da investigação. Se,
posteriormente, for constatado que os crimes descobertos e provados são da competência de
outro Juízo, não se confirmando a inicial expectativa probatória, o processo deve ser
declinado, cabendo ao novo juiz ratificar os atos já praticados. Validade das provas
ratificadas. Precedentes (HC 81.260/ES  Rel. Min. Sepúlveda Pertence  Pleno  por maioria
 j. em 14.11.2001  DJU de 19.4.2002). 3. A interceptação telefônica é meio de investigação
invasivo que deve ser utilizado com cautela. Entretanto, pode ser necessária e justificada,
circunstancialmente, a utilização prolongada de métodos de investigação invasivos,
especialmente se a atividade criminal for igualmente duradoura, casos de crimes habituais,
permanentes ou continuados. A interceptação telefônica pode, portanto, ser prorrogada para
além de trinta dias para a investigação de crimes cuja prática se prolonga no tempo e no
espaço, muitas vezes desenvolvidos de forma empresarial ou profissional. Precedentes
(Decisão de recebimento da denúncia no Inquérito 2.424/RJ  Rel. Min. Cezar Peluso  j. em
26.11.2008, DJE de 26.3.2010). 4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida,
denegado.' (HC 99.619/RJ  Rel. para o acórdão Ministra Rosa Weber  1ª Turma, por
maioria, j. 14/02/2012)

Além da interceptação, contém a investigação as provas resultantes das quebras
de sigilo fiscal e bancário das contas das empresas e pessoas relacionadas aos investigados:
 processo 504184910.2013.404.7000, quebra de sigilo bancário de contas
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relacionadas a Nelma Kodama;
 processo 504186124.2013.404.7000, quebra de sigilo bancário de contas
relacionadas a Rene Luiz Pereira (cliente de Carlos Habib);
 processo 504295689.2013.404.7000, quebra de sigilo bancário de contas
relacionadas a Clayton Rinaldi de Oliveira (cliente de Carlos Habib);
 processo 504757732.2013.404.7000, quebra de sigilo bancário de contas
relacionadas a Carlos Habib Chater; e
 processos 505772505.2013.404.7000 e 502777548.2013.404.7000, quebra de
sigilo bancário de contas relacionadas a associados dos investigados.
A representação policial por prisões provisórias e buscas é resultado dessas
investigações.
Em síntese, restaram colhidos, em cognição sumária, provas no sentido de que
Raul Henrique Srour seria um operador do mercado de câmbio negro, vulgo doleiro, e que
estaria envolvido na prática habitual e sistemática de operações de evasão de divisas e de
lavagem de dinheiro.
Desnecessário, nessa fase, descrição exaustiva de toda a atividade criminal
identificada, especificamente as dezenas de operações do mercado de câmbio negro realizadas
por Raul Srour.
De todo modo, passo a examinar e descrever as provas colhidas em relação à
parte das operações identificadas.
Evidentemente, o exame se faz em cognição sumária e não representa juízo
definitivo sobre os fatos e provas colhidos. Afinal, nessa fase processual, não cabe um exame
exaustivo da prova colhida, mas apenas o necessário para o exame dos requerimentos
policiais.
Oportuno esclarecer que nas ligações telefônicas interceptadas, a linguagem
utilizada é usualmente cifrada como é próprio na atividade criminal. Entretanto, a análise dos
termos utilizados e o contexto permitem identificar o seu caráter ilícito, sendo de se observar
que parte das operações realizadas encontra igualmente apoio em prova documental
decorrente das quebras de sigilo bancário decretadas, além de por vezes também ocorrer a
remessa via eletrônica de documentos digitalizados entre os investigados.
I. Histórico de Raul Henrique Srour
Raul Henrique Srour atua há longa data no mercado de câmbio negro.
Registros de sua atuação no mercado de câmbio negro remontam ao assim
denominado 'Caso Banestado', com evasão fraudulenta milionária de divisas por contas CC5
na praça de Foz do Iguaçu na década de 90.
Na época, surgiram indícios de que controlaria contas em nome de pessoas
interpostas e que alimentariam as contas CC5. A RHR Publicidade e Representações Ltda.,
empresa por ele controlada, foi responsável por depósitos de R$ 13.583.108,00 em contas
CC5 (processo 2003.70000308605).
Também identificadas contas em nome de offshore no exterior e que eram
utilizadas em operações denominadas de dólar cabo. Entre elas a subconta 'Chello Sociedad
Anonima' mantida pela Beacon Hill no banco JP Morgan Chase de Nova York e que teria
movimentado US$ 224.583.995,93 somente no ano de 2002. Os documentos que instruem o
processo 2004.70000217896 revelam que Raul Henrique Srour e Richard Andrew de Mol
Van Otterloo, seriam os responsáveis pela abertura e movimentação das referidas contas.
Operações 'dólarcabo' consistem em operações de compra e venda de moeda
estrangeira através de espécie sistema de compensação. A moeda estrangeira é entregue em
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc=701393341237455870020000000001&evento=70139334…

4/20

17/12/2014

Evento 23  DESP1

espécie ou mediante depósito no exterior em contrapartida a pagamento de reais no Brasil. O
operador do mercado negro pode tanto disponibilizar a moeda estrangeira no exterior como
figurar como comprador dela, disponibilizando reais no Brasil. Implica em transferência
internacional de dinheiro, por sistema de compensação e sem movimentação física,
semelhante ao sistema utilizado pelos bancos. São ilegais porque conduzidas por pessoas não
autorizadas no Brasil a operar com câmbio, pelo menos não desta forma (não se tratam de
operações do mercado de câmbio de taxas flutuante  'dólar turismo'  ou do mercado de
câmbio de taxas livres  'dólar comercial'), e por não transitarem por instituições financeiras
autorizadas (artigo 10, X, 'd' da Lei n.º 4.595/64; artigo 23 da Lei n.º 4.131/62; e artigo 1.º da
Lei n.º 5.601/70).
Caracterizam, quando envolvida operação de remessa, o crime de evasão de
divisas do art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, conforme precedentes do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (v.g.: ACR 000886407.2003.4047200/SC  8ª Turma do TRF4  Rel. Des.
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, un., j. 31.8.2011, DE 08.9.2011).
O principal problema, porém, é que, como tratamse de operações realizadas
sem registros nos sistemas oficiais de transferência internacional de recursos, constituem
estratagema não raramente utilizado para a lavagem de dinheiro.
Os referidos processos a respeito das atividades de Raul no Caso Banestado,
embora iniciados perante este Juízo, foram declinados à Justiça Federal de São Paulo, onde
Raul Henrique Srour foi processado e condenado pela prática de crimes financeiros pela 6ª
Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo. Por força, porém, de delação premiada, ele
recebeu penas brandas, conforme informações colacionadas na representação policial (fls. 8
10).
Apesar da delação premiada, foram colhidas, na investigação, provas de que
Raul Henrique Srour retomou ou persistiu em suas atividades criminosas, frustrando o
propósito da leniência que lhe foi concedida.
II. Estrutura das atividades, empresas e contas em nome de pessoas interpostas
A partir da investigação de Nelma Kodama, outra operadora do mercado de
câmbio negro e que foi realizada nos processos 504845724.2013.404.7000 e 5001461
31.2014.404.7000, restou constatado que ela e Raul Henrique Srour mantiveram, no passado,
intenso relacionamento comercial, formando espécie de sociedade.
Tendo ambos rompido, formouse um clima de beligerância entre eles,
decorrente da necessidade de divisão do patrimônio e lucro conjuntamente obtido.
Por conta desta disputa, Nelma, em comunicações com Raul e com terceiros,
revelou diversos fatos ilícitos relacionados a Raul, inclusive a utilização por ele de pessoas
interpostas para movimentação financeira clandestina.
A esse respeito, merece destaque a seguinte mensagem eletrônica enviada por
ela a terceiro em 21/09/2013 (fl. 15 da representação):
'LINDO O ALVO
RAFAEL SROUR
PLAYBOY QUE ANDA NUMA
AMG SL63
PLACA ADX 0063
RENAVAM 232633320
VER O ENDERECO, PQ O CARRO ESTA EM NOME DO MENINO
ELE TEM MOVIMENTO GRANDE NA CONTA DO ITAU, E TEM CONTA NOVA NO
SANTANDER, MAS INDA NAO TENHO OS DADOS, PERDI
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VALMIR EH SEGURANCA DA FAMILIA, E ESSA CONTA DO BBRASIL FECHOU, MAS
HOUVE MUITO MOVIMENTOOOO*** DE REPENTE, ERA INTERESSANTE ALVO SER
VALMIR, PQ AI LINK O RAFAEL***
pois se levantar bem vai ter pikca de depósitos de desvio de imposto que o carlos vick fez...e
ai funcionário no alvo eh foda,
acho que deveria ir pra cima do Valmir, que eh peão***
arquive as contas,
pq terá link entre
Valmir e districash*** e ele sempre ia no banco depositar em dinheiro na conta da
corretora***
ok...
Valmir França
CPF 042.237.73844
Banco do Brasil  001
Agencia 69345
CC 53783
******************************************************
Districash DTVM
CNPJ 10.838.114/000169
Banco do Brasil  001
Agencia 01686
CC 900001
******************************************************
Districash DTVM
CNPJ 10.838.114/000169
Bradesco  237
Agencia 17868
CC 260002
******************************************************
CRG Serviços, Assessoria de Crédito e Cobranças LTDA.
CNPJ 13326052/000102
Banco do Brasil  001
Agencia 03832
CC 395390
******************************************************
Rafael Henrique Srour
CPF 412.364.02812
Banco Itaú  341
Agencia 9385
CC 114203
******************************************************
Patrimony Administradora de Bens S.A
CNPJ 07.520.413/000146
Bradesco  237
Agencia 2372
CC 9725'

Em síntese, Nelma Kodama revelou a terceiros que Raul seria o controlador da
Districash  Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) S/A e que utilizaria, para
sua movimentação financeira, contas em nome de pessoas interpostas, entre elas o filho, a
CRG Serviços e Valmir França, este último segurança da família.
As informações prestadas por Nelma a terceiros foram verificadas pela
autoridade policial.
A Districash DTVM, referida por Nelma, é controlada de fato por Raul
Henrique Srour. Foi colacionado aos autos contrato de compra e venda de 10/06/2011 no qual
os sócios da empresa venderam as cotas correspondentes a Rodrigo Henrique Gomes de
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Oliveira Srour, filho de Raul (fls. 2028 da representação). Interessante destacar que, na
cláusula vigésima quarta do contrato, Rodrigo nomeia Raul Henrique Srour seu procurador
para negociar com os vendedores a aquisição de pontos de atendimento da empresa em várias
cidades, indicando que é Raul quem em realidade dispõe do poder de negociação.
Segundo Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras  COAF
de n.º 11266 (evento 14, anexo 7), a Districash teria movimentado entre janeiro a agosto de
2013 cerca de 275 milhões de reais em sua conta mantida no Banco do Brasil .
Consta no relatório que entre agosto de 2011 a novembro de 2013 recebeu R$
338.555.942,00 em depósitos em espécie. A maior parte dos depósitos foi efetuada por Valmir
José de França, este também referido por Nelma na mensagem acima como sendo segurança
da família de Raul, e por Márcio Gonçalves da Silva, José Osmar Costa e Carlos Otílio Leal
(fl. 72 da representação). Entre os depositantes, também consta Maria Lúcia Ramires
Cardena, de quem se falará adiante.
Segundo o Relatório 11077 do COAF (evento 14, anexo 6), o referido Valmir
José de França teria efetuado 547 depósitos em espécie no total de R$ 143.195.512,00 em
contas da empresa Districash Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários entre julho de
2011 a outubro de 2013. Também consta como tendo realizado oito saques em espécie
vultosos da conta da empresa Mascarenhas Materiais de Construção Ltda., no total de R$
2.195.000,00 no período de 05/09/2013 a 23/09/2013.
Nelma Kodama não se referiu a conta da Mascarenhas, mas forçoso reconhecer
ligação entre a conta e Raul pelos depósitos por ela recebidos de Valmir França. O Relatório
11266 do COAF, revela, por sua vez, que a conta da Mascarenhas de Moraes movimentou
cerca de R$ 33.037.615,00 entre 04/2013 a 08/2013, muito embora o faturamento bruto anual
declarado da empresa seja apenas R$ 360.000,00. Grande parte da movimentação é em
espécie. Segundo o Relatório do COAF, haveria suspeita de que a conta seria utilizada para
operações dólar cabo:
'A empresa Mascarenhas movimentou, no período analisado, montantes que equivalem a 46
vezes seu faturamento bruto anual declarado. As transferências e TEDs enviadas pela
empresa analisada possuem as seguintes características: a) beneficiam, em sua maioria,
pessoas físicas que realizam atividades diversas e não possuem aparente vínculo trabalhista
com a PJ analisada; b) grande parte dos beneficiários receberam um único crédito, sem
aparente fundamento; c) os valores são enviados para várias regiões do Brasil. Suspeitase
que a movimentação financeira possa caracterizar prática de dólar cabo.'

A empresa Mascarenhas, apesar da vultosa movimentação, não tem registro de
empregados no CNIS (fl. 72 da representação).
Em verificação feita pela autoridade policial, foi identificado que no endereço
da empresa, Rua Inácio Manoel Alvares, 21, Jardim Ester, em São Paulo/SP, existe um
estacionamento e lava rápido, o que indica que a empresa não existe de fato.
Releva destacar, como adiante será exposto, que, em planilhas constantes em
arquivos interceptados de Raul Henrique Srour, constam lançamentos a crédito e a débito em
conta denominada de 'Masca', provável referência a Mascarenhas.
Entre as empresas beneficiadas por transferências da conta da Mascarenhas,
encontrase a CRG  Serviços de Assessoria de Crédito e Cobrança Ltda., com R$
1.567.000,00.
A empresa CRG Serviços de Assessoria de Crédito e Cobrança Ltda., tem sem
seu quadro social Maria Lúcia Ramires Cardena, já referida acima e da qual adiante se falará.
O Relatório de COAF 11266 ainda aponta que Rafael Henrique Srour, filho do
investigado Raul, teve movimentação de cerca de dois milhões de reais entre julho de 2010 a
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novembro de 2011 e de R$ 5.373.034,00 entre 01/05 a 31/10/2013 em conta mantida no
Banco Itaú, ambas incompatíveis com a renda constante no cadastro do Banco.
Na movimentação, destacamse créditos de R$ 933.800,00 proveniente da
empresa Exsto Comércio Importação e Exportação Ltda., créditos de R$ 460.555,00 da
empresa CRG Serviços e Assesssoria, já referida acima, e débitos de R$ 109.200,00 em favor
da TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
Na interceptação de Nelma, foi ainda colacionado um contrato de confissão de
dívidas de R$ 1.500.000,00 celebrado entre a empresa PNGS Prosper Participações Ltda., que
é controlada pela própria Nelma Kodama, embora no quadro societário figure a mãe dela e
terceira pessoa, e a empresa KLT Agência de Viagens S/A, com sede no Shopping Pátio
Higienópolis, tendo como representante Maria Lúcia Ramirez Cardena, que, como visto,
também é sócia da CRG Serviços de Assessoria de Crédito e Cobrança Ltda. (fls. 13 e 74 da
representação).
Na interpretação da autoridade policial, o contrato teria sido celebrado para
resolver as pendências cíveis entre Nelma Kodama e Raul Henrique Srour, verdadeiros
controladores das empresas envolvidas.
Reforçando o vínculo de Raul Srour com a KLT, consta que seu filho Rafale
Henrique Srour seria gerente administrativo da referida empresa, com salário mensal de cerca
de vinte e cinco mil reais (fl. 75 da representação).
Já a sócia da KLT Agência de Viagens S/A, Maria Lúcia Ramirez Cardena, e
que também figura como depositante na conta da Mascarenhas e como sócia da CRG
Serviços, seria mera pessoa interposta de Raul Srour.
Já a empresa Patrimony Administradora de Bens S/A também citada por Nelma
tem em seu quadro societário Paulo Sergio Coelho, CPF 162.329.25653. Interessante notar
que homônimo, com CPF e data de nascimento diferente, compõe o quadro social da empresa
Greta Comércio de Confecções Ltda., esta por sua controlada por Nelma Kodama e utilizada
para movimentação no mercado de câmbio negro, conforme consta nos autos próprios. É
possível que a utilização de pessoa interposta comum por ambos os doleiros constitua um
resquício de sua atuação em sociedade no passado.
Oportuno destacar a já referida elevada movimentação em espécie das referidas
empresas e pessoas naturais, especificamente a Districash, a Mascarenhas e Valmir França. O
recurso à movimentação em espécie não é, por si mesmo, ilícito e é, por vezes, comum em
certas atividades comerciais, principalmente vendas a varejo de mercadorias de baixo valor.
Não são tão comuns, porém, em outros segmentos da atividade econômica.
A realização de vultosos depósitos e saques em espécie constitui expediente
comumente relacionado à tentativa de ocultar e dissimular a origem e natureza dos valores
envolvidos, uma vez que dificultam o rastreamento bancário. Tratase de estratégia de
movimentação financeira não raramente relacionada à atividade criminosa e à lavagem de
dinheiro. Não por acaso, no sistema de prevenção brasileiro à lavagem de dinheiro, é
obrigatória a comunicação ao COAF de operações em espécie de valor igual ou superior a
cem mil reais.
A partir da mensagem de Nelma, a autoridade policial confirmou a
movimentação atípica das pessoas e empresas envolvidos e a interrelação entre elas,
conferindo credibilidade à afirmação de que as contas e empresas envolvidas seriam de fato
controladas por Raul Henrique Srour e por este utilizadas para a prática de crimes financeiros,
especialmente evasão de divisas, e lavagem de dinheiro.
Em síntese, Raul Henrique Srour seria o verdadeiro proprietário e controlador
das empresas Districash, Mascarenhas de Moraes, KLT Viagens, CRG Serviços de Assessoria
e as utilizaria para sua movimentação financeira no mercado de câmbio negro. Também
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utilizaria as contas de seu próprio filho, Rafael Henrique Srour, e de Valmir França. A
Districash é uma empresa real, a Mascarenhas, empresa inexistente de fato, enquanto não está
claro ainda a situação das outras duas. Para ocultação e dissimulação de sua atividade, além
do emprego de pessoas interpostas, o grupo tem como estratégia a realização de operações em
espécie para evitar o rastreamento.
A larga utilização por Raul Henrique Srour de pessoas interpostas, de empresas
de fachadas e mesmo a colocação de seu patrimônio em nome de pessoas interpostas
constituem indícios da prática de crimes de lavagem de dinheiro, com ocultação e
dissimulação da propriedade, natureza e origem dos bens envolvidos. Em particular quanto ao
patrimônio, considerando que foi amealhado na prática de crimes financeiros, a sua colocação
em nome de pessoas interpostas caracteriza, por si só, crime de lavagem de dinheiro.
III. Interceptação das comunicações de Raul Henrique Srour
A partir da colheita de indícios de atividade criminal por parte de Raul, foi
autorizada a interceptação dos endereços eletrônicos por ele utilizados (rhs@uol.com.br e
radiocity@hotmail.com).
Foram captadas diversas mensagens e diálogos eletrônicos relativos à prática
intensa e profissional no mercado de câmbio negro.
Destaco aqui, nessa fase processual, apenas parte do resultado da interceptação.
Foram interceptadas longas conversas no aplicativo Skype entre Raul Srour,
com o endereço radiocity@hotmail.com e codinome 'Asterix Obelix', e Nelma Kodama, com
o codinome 'Bat Fatalit' (fls. 2955 da representação). Na conversa, negociam, em linguagem
cifrada, uma primeira operação de câmbio, depois negociam outras que não são,
aparentemente, bem sucedidas, gerando animosidade e conflito entre eles, bem como menção
a outras operações pretéritas. Chama a atenção a preocupação de Raul em estar 'grampeado'.
Transcrevo alguns trechos mais relevantes
'[07/11/2013 11:26:40] Asterix Obelix: Eu tenho , preciso conseguir compralos ,
[07/11/2013 11:26:43] Asterix Obelix: vc quer os 60 ?
[07/11/2013 11:27:02] Asterix Obelix: Eu vou arrumar umjeito de pagar e ai trocamos na
hora, ta bom assim ?
(...)
[07/11/2013 11:37:08] Asterix Obelix: eu comprei ontem os euros , mas nao liquidei ,
[07/11/2013 11:37:15] Asterix Obelix: vou tentar arrumar reais para comprar
[07/11/2013 11:37:29] Asterix Obelix: talvez eu faca um pedaco...e outro em seguida.
[07/11/2013 11:37:39] BAT FATALIT: vc consegue,
[07/11/2013 11:37:43] BAT FATALIT: que preco
(...)
[07/11/2013 11:38:35] Asterix Obelix: nao quero escrever nada
[07/11/2013 11:38:53] Asterix Obelix: to no grampo , me disseram hj cedo , nao da par eu
usar mais o meu fone...
(...)
[07/11/2013 11:52:59] BAT FATALIT: pq eu pago da minha conta e tenho isso em ir
[07/11/2013 11:53:00] BAT FATALIT: ok
[07/11/2013 11:53:18] BAT FATALIT: ou me faz por fora td bem
[07/11/2013 11:53:22] BAT FATALIT: entao fechado hj
[07/11/2013 11:53:39] BAT FATALIT: 60 x 312 ok
[07/11/2013 11:53:43] BAT FATALIT: 187200
[07/11/2013 11:53:49] BAT FATALIT: me diga hj e local ok
[07/11/2013 11:53:51] BAT FATALIT: so isso
[07/11/2013 11:54:01] BAT FATALIT: ou me manda no meu hotel, entrega e leva os vivos
[07/11/2013 11:54:02] BAT FATALIT: tanto faz
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[07/11/2013 11:54:15] Asterix Obelix: Ta ,
[07/11/2013 11:54:18] Asterix Obelix: no seu nome nao eh possivel
[07/11/2013 11:54:40] Asterix Obelix: eu to arrumando reais pra poder comprar e levar ai
pra te vender
[07/11/2013 11:54:42] Asterix Obelix: 3.12 ok
(...)
[07/11/2013 12:05:20] BAT FATALIT: [quintafeira, 7 de novembro de 2013 12:05] Nelma
Penasso:
<<< [11:35:28] MALU: casario vale de 30 a 40
[11:40:32] BAT FATALIT: deixe eu ver
[07/11/2013 12:05:22] Asterix Obelix: de verdade ,
[07/11/2013 12:05:30] Asterix Obelix: 30 ou 40 o que ?
[07/11/2013 12:05:32] BAT FATALIT: VIU AI
[07/11/2013 12:05:36] BAT FATALIT: VOU VENDE LO
[07/11/2013 12:05:38] BAT FATALIT: PQ NAO GOSTO DELE
[07/11/2013 12:05:47] Asterix Obelix: Bonadei ?
(...)
[07/11/2013 12:16:46] Asterix Obelix: vc nao teria como enviar em uma loja alguem ? e esta
pessoa ficar
aguardando chegar e ai trocamos ?
[07/11/2013 12:17:08] Asterix Obelix: Pois eh dinheiro de terceiro , vou ter ainda que
comprar pra entregar
pro cleinte com o seu dinheiro
[07/11/2013 12:17:12] Asterix Obelix: e entrar em banco de novo...
[07/11/2013 12:17:14] Asterix Obelix: loucura
[07/11/2013 12:21:11] Asterix Obelix: Ola
[07/11/2013 12:22:48] BAT FATALIT: OI
(...)
[07/11/2013 13:00:55] BAT FATALIT: preciso pagar uma joia minha na italia
[07/11/2013 13:01:00] BAT FATALIT: por cambio oficial
[07/11/2013 13:01:07] BAT FATALIT: vc fecha no simplificado?
[07/11/2013 13:01:12] BAT FATALIT: pq tem que ser assim
[07/11/2013 13:01:16] BAT FATALIT: te mando a nota fiscal
[07/11/2013 13:01:34] Asterix Obelix: Tenho que ver no back office quais os documentos que
preciso
[07/11/2013 13:01:36] Asterix Obelix: qual o valor ?
[07/11/2013 13:01:57] BAT FATALIT: pouco 48.786,67 euros
[07/11/2013 13:02:58] Asterix Obelix: vc vai enviar isso em nome de uma pj
[07/11/2013 13:02:59] Asterix Obelix: ?
[07/11/2013 13:03:07] BAT FATALIT: eu comprei no meu nome,
[07/11/2013 13:03:13] Asterix Obelix: acho que nao consigo.
[07/11/2013 13:03:14] BAT FATALIT: eh joia,
[07/11/2013 13:03:15] Asterix Obelix: deixa eu ver
[07/11/2013 13:03:24] BAT FATALIT: pq uma parte eu levo em maos
[07/11/2013 13:03:28] BAT FATALIT: o que ele me fez por fora
[07/11/2013 13:03:33] BAT FATALIT: outra no oficial
(...)
[07/11/2013 13:20:03] BAT FATALIT: oi e vc vai ter 50 amanha?
[07/11/2013 13:20:15] Asterix Obelix: Eu teria que pedir encomenda...
[07/11/2013 13:20:34] Asterix Obelix: so que hj eu tinha alguem que fez um negocio e me
adiantou os reais e
vai pegar ppl a tarde , dai eu pude usar pra comprar pra vc
[07/11/2013 13:20:38] Asterix Obelix: mas amanha nao tenho isso
[07/11/2013 13:20:43] Asterix Obelix: dai nao poderei fazer
[07/11/2013 13:20:50] Asterix Obelix: se eu encomendo sou obrigado a ficar.
[07/11/2013 13:21:43] BAT FATALIT: mas eh pra ficar
[07/11/2013 13:21:54] BAT FATALIT: 50 eu te pago e levo amanha
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[07/11/2013 13:21:57] BAT FATALIT: simples assim
[07/11/2013 13:22:09] Asterix Obelix: Querida, eu nao tenho os reais pra comprar
[07/11/2013 13:22:18] BAT FATALIT: tem sim
[07/11/2013 13:22:19] Asterix Obelix: hj eu arrumei pq tinha alguem que compra na frnte
(...)
[08/11/2013 11:00:38] BAT FATALIT: 1 que hrs e aonde os euros
[08/11/2013 11:00:38] BAT FATALIT: ?
[08/11/2013 11:00:39] Asterix Obelix: por tudo
[08/11/2013 11:00:43] BAT FATALIT: ?
[08/11/2013 11:00:44] BAT FATALIT: ?
[08/11/2013 11:00:46] Asterix Obelix: como fizemos ontem..
[08/11/2013 11:00:48] BAT FATALIT: ?
[08/11/2013 11:00:50] BAT FATALIT: ?
[08/11/2013 11:00:50] Asterix Obelix: ja to providenciando
(...)
[08/11/2013 13:20:47] BAT FATALIT: momento que nao sei fazer conferencia
[08/11/2013 13:21:21] Asterix Obelix: ta
[08/11/2013 13:21:37] Asterix Obelix: vc nao que enviar os reais na loja e eu te prometo que
em 2 hrs vc
passa la e retira ?
[08/11/2013 13:21:47] Asterix Obelix: pra eu no furar o Confidence e vc nao furar tbem
[08/11/2013 13:21:54] Asterix Obelix: to correndo contra o relogio
(...)
[08/11/2013 14:17:33] Asterix Obelix: o resto eh por sua conta achar coisas.
[08/11/2013 14:17:35] BAT FATALIT: antes eu tivesse perdido somente 50 mil cabo que vc no
ano de 2009 me mandou comprovante falso
(...)'

Em mensagem recebida, em 11/11/2013, do endereço transferpapa@gmail.com
foram enviados a Raul Srour arquivos de títulos 'districash bmf conta de reais.pdf' e 'districash
conta corrente dólares.pdf', com diversos lançamentos em reais e em dólares, bem como as
cotações de câmbio utilizadas (fls. 5557 da representação). Do extratos, consta a referência a
'Asterix' e ainda lançamentos em favor da 'Masca' em provável referência à conta da empresa
Mascarenhas de Moraes, bem como expressões que indicam a prática de operação dólar cabo
(como 'swift', 'fechamento do dólar', 'pagamento cabo Oscar'). Os extratos abrangem
movimentação entre 03/2013 a 11/2013 e indicam R$ 2.259.871,69 como total de saídas da
conta corrente dólares, o que é indicativo da realização de operações no mercado negro de
câmbio neste montante.
Conforme consta no processo conexo 500146131.2014.404.7000, o usuário do
endereço transferpapa é provavelmente outro operador do mercado de câmbio negro de nome
Carlos Arturo e atuante na região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Também manteria relações
próximas com a operadora do mercado de câmbio negro, Nelma Kodama.
Em mensagens trocadas, no período de 29/10/2013 e 07/11/2013, entre Raul
(endereço
radiocity18@hotmail.com),
com
o
usuário
do
endereço
cpkconsultoriaempresarial@gmail.com., tratam de operações de dólar cabo (fls. 61. Chama a
atenção novamente a preocupação de Raul em estar sendo interceptado ('Estarei atento a este
email, para evitarmos conversas ao fone'). Transcrevo a mensagem enviada por
cpkconsultoria para radiocity:
'Raul,
Obrigada pelo doc.
Você conseguiu verificar as remessas p fora??
quando serão feitas, por favor?
Obrigada.'
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Em outra mensagem enviada por cpkconsultoria para radiocity, desta feita de
23/10/2013, é solicitado depósito de Raul na conta de Nathalia Rudek Souza, Banco HSBC,
Ag 1652, cc 0069567, CPF 22927803803, pessoa aparentemente interposta pois estranha à
transação (fl. 64 da representação):
'Raul,
preciso do doc urgente!
Era p. dinheiro ter sido depositado dia 18, mas nao recebemos nada!
favor efetuar o doc o mais rapido possível'

Com a mensagem, foi enviado anexo que revela a realização de operação
cambial vultosa, de R$ 714.285,71, com o apontamento de cotações de câmbio e referências a
comissões a serem recebidas, deixando inequívoco que se trata de operação dólar cabo.
Foram ainda interceptadas mensagens eletrônicas nas quais foram enviados
comprovantes de depósitos na conta da CRG Serviços Assessoria de Cobrança para o email
de Raul Srour, outra prova de que é ele o controlador da conta.
Com efeito, consta mensagem enviada por vendas.rmf@gmail.com (Regis
Marcio Fragola) para radiocity18@hotmail.com em 29/10/2013 com prova de transferência
de R$ 33.375,00 da conta da Albani Representações para a CRG Serviços Assessoria D (fl. 62
da representação). Também interceptada mensagem enviada por vendas.rmf@gmail.com
(Regis Marcio Fragola) para radiocity18@hotmail.com, em 29/10/2013, com prova de
transferência de R$ 119.700,00 da conta da Albani Representações para a CRG Serviços
Assessoria D (fl. 63 da representação).
Os emails indicam a realização de operação dólar cabo por Raul Srour na
referida data, tendo por cliente o remetente da mensagem.
Em outra mensagem interceptada em 21/10/2013, Raul Srour enviou ao usuário
do endereço drcamilocastel@hotmail.com anexo com comprovante de pagamento de Swift
25.842 USD para conta na Turquia em 21/10/2013 (fls. 6667 da representação), em provável
nova operação dólar cabo.
Ainda merecem destaques diálogos interceptados entre 19/11/2013 e 27/11/2013
entre Raul Henrique Srour e pessoa ainda não identificada nos quais Raul, embora em
linguagem cifrada, revela que seu grupo foi vítima de roubo de grande quantia de numerário
em espécie, aparentemente R$ 550.000,00 (fls. 24 do evento 23 do processo 5049747
74.2013.404.7000). Transcrevo um trecho:
'(...)
HNI  A trombada foi pesada?
RAUL  Foi, dentro dos prédios dos caras.
HNI  Mas O número é forte?
RAUL  é 55.
HNI  é pesadinha né, não que nem aquela vez (trecho não compreendido).
RAUL  mais um zero.
HNI  Ah não, com mais um zero, muito pesado.
RAUL Hammm hammm.
HNI  Mas os caras assumem por te sido nos prédio deles?
RAUL Imagina, eu terei que acionar o condomínio, eu acho que o condomínio inteiro,
imagina uma ação contra o condomínio, é 25 anos brigando, na galeria Gemini, no
estacionamento da galeria Gemini.
HNI  Puta que merda em cara, puta que perda.
RAUL  A gente achou por bem nem fazer nada, por que acaba dando.
HNI  Mas é interno né, é interno né?
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RAUL  Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida (trecho não compreendido)..visto mais que
interno.
HNI  Interno seu, interno seu?
RAUL  Não, não, ninguém sabia, que é interno lá, eu nunca peguei essa quantia lá, deram
vezes, deram vezes, fomos em um grupo bom, foi coisa assim, o negócio muito grande lá.
HNI  Quantos tinham pra pegar o seu grupo?
RAUL  Eram dois caras com dois seguranças cada um.
HNI  E puta merda, eram seis caras contra três.
RAUL  Não, contra três motos, dois caras em cada uma, uma loucura, tem situações
inacreditáveis, tudo filmado, tudo filmado, filmado, filmado.
HNI  Coisa de cinema.
RAUL  Na garagem né, coisa tudofilmado, as rampas, como sobe, como desce, tudo, tudo,
tudo, tudo, você vê parece coisa de hollywood. (...)'

Interessante notar que não há informações de que o roubo teria sido objeto de
comunicação à Polícia. Pelo que se depreende do diálogo, Raul não teria intenção de
comunicar o fato. Se, de fato, não houve registro da ocorrência, a omissão só pode explicada
porque Raul não teria como justificar a origem e natureza do numerário ou a operação em
andamento, em mais um indício da natureza criminosa de suas atividades.
Em síntese, a interceptação telemática de Raul Srour revelou em curto período
de tempo várias provas de que ele, durante o ano de 2013, persistiu em sua atuação no
mercado de câmbio negro, com a realização de diversas operações dólar cabo para diversos
clientes, entre eles outros operadores do mercado de câmbio negro, como Nelma Kodama.
Os fatos caracterizam, em princípio, crimes de evasão de divisas e, em vista dos
expedientes de ocultação e simulação utilizados, podem caracterizar crimes de lavagem de
dinheiro.
IV. Buscas, prisões preventivas, sequestros e medidas coercitivas
Apesar da referência acima a operações financeiras específicas de Raul
Henrique Srour, é oportuno esclarecer que o montante global das atividades dele é muito
superior.
Com efeito, somente pela conta da Mascarenhas de Moraes, empresa inexistente
de fato, foram movimentados, como visto acima, R$ 33.037.615,00 entre 04/2013 a 08/2013.
Por outro lado, Valmir França, subordinado de Raul, é sozinho responsável por depósitos em
espécie no montante de R$ 143.195.512,00 em contas da empresa Districash Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários.
Apesar da interceptação na investigação de origem ter se iniciado em julho de
2013, há, como já apontado no tópico I, um histórico amplo do envolvimento de Raul
Henrique Srour no mercado de câmbio negro, em crimes de lavagem de dinheiro e em
atividades ilícitas em geral.
As expectativas de que, com a delação premiada realizada em São Paulo, ele se
afastasse da atividade criminal foram frustradas.
As provas colhidas até o momento indicam, em cognição sumária, que Raul
Henrique Srour comanda um grupo criminoso dedicado há longa data à prática de crimes
financeiros, de lavagem de dinheiro e de falsidades.
Nessas atividades, seus principais subordinados seriam Valmir José de França,
Rafael Henrique Srour e Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira Srour e Maria Lucia Ramires
Cardena.
Havendo dedicação profissional ao crime, com estrutura complexa, um
verdadeiro estilo de vida criminoso, é forçoso concluir pela presença de risco concreto de
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reiteração da conduta criminosa caso os investigados sejam mantidos em liberdade, como
argumentou a autoridade policial e o MPF.
Afinal, a prática dos crimes tem se estendido por período considerável, nestes
autos acompanhada desde 07/2013, mas pode ser remontada ao Caso Banestado na década de
90.
Os danos causados à sociedade são consideráveis considerando a magnitude da
movimentação financeira das empresas de Raul Henrique Srour e que é o crime de lavagem
de dinheiro que propicia a continuidade da prática dos mais variados delitos, uma vez que,
sem a reciclagem do produto, não tem o crime como prosperar.
Sem lavagem, inviável a continuidade da prática de crimes antecedentes, como o
tráfico de drogas. Daí a importância de interromper o fluxo financeiro propiciado pela
lavagem e que permite a continuidade da prática dos crimes antecedentes. Sobre a relação
entre tráfico e lavagem, transcrevo, por oportuno, o seguinte comentário do célebre
magistrado italiano Giovani Falcone:
'O tráfico de droga obriga à reciclagem: é impossível que os lucros resultantes da venda de
entorpecentes cheguem aos seus beneficiários pelos canais oficiais. Daí a escolha da
clandestinidade. Por três motivos: o caráter ilegal do negócio; as eventuais restrições à
exportação de capitais; a prudência de expedidores e destinatários.
As manobras financeiras para repatriar esse dinheiro sujo, não podendo ser integralmente
efetuadas pelas próprias organizações  elas não possuem conhecimentos técnicos , são os
peritos da finança internacional que se encarregam disso. Chamamnos 'colarinhos brancos',
esses homens que se colocam a serviço do crime organizado, transferindo capitais de origem
ilícita para países mais hospitaleiros, igualmente batizados de paraísos fiscais.' (FALCONE,
Giovani. Cosa Nostra: O juiz e os 'homens de honra'. trad. Maria Alexandre, Rio de Janeiro:
Editora Bertrand, 1993, p. 114115)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo resguardando a
excepcionalidade da prisão preventiva, admite a medida para casos nos quais se constate
habitualidade criminosa e reiteração delitiva:
'A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de
fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indíviduo
que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade.' (da ementa de vários precedentes, dentre eles HC 106.067/CE, 6.ª Turma do
STJ, Rel. Des. Jane Silva, j. 26/08/2008; HC 114.034/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. Napoleão
Nunes, j. 03/02/2009; HC 106.675, 6.ª Turma do STJ, Rel. Des. Jane Silva, j. 28/08/2008)
'Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia preventiva do réu foi imposta
mediante idônea motivação, sobretudo na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração
criminosa e acautelar o meio social, dada a sua periculosidade.' (HC 100.714/PA, 5.ª Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/12/2008).
'Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a reiteração de condutas ilícitas, o
que denota ser a personalidade do paciente voltada para a prática delitiva, obsta a revogação
da medida constritiva para garantia da ordem pública.' (HC 75.717/PR, 5.ª Turma, Rel. Des.
Jane Silva, j. 06/09/2007)

'A reiteração de condutas criminosas, denotando a personalidade voltada para a prática
delitiva, obsta a revogação da medida constritiva para garantia da ordem pública.' (HC
64.390/RJ  5.ª Turma  Rel. Min. Gilson Dipp, j. 07/12/2006)

Essa jurisprudência não discrepa da adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
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v.g.:
'A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da
possibilidade de reiteração criminosa, a qual revela a necessidade da constrição.' (HC
96.977/PA, 1.ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/06/2009)
'Prisão preventiva para garantia da ordem pública face a circunstância de o réu ser dado à
prática de roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo em concurso de pessoas. Real
possibilidade de reiteração criminosa. A periculosidade do réu, concretamente demonstrada,
autoriza a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública.' (HC 96.008/SP, 2.ª
Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2008)

É certo que a maioria dos precedentes citados não se refere a crimes financeiros
ou de lavagem de dinheiro, mas o entendimento de que a habitualidade criminosa e reiteração
delitiva constituem fundamentos para a prisão preventiva é aplicável, com as devidas
adaptações, mesmo para crimes desta espécie.
Afinal, o fato de trataremse de crimes financeiros ou de lavagem de dinheiro,
ou seja, crimes comumente qualificados como 'crimes de colarinho branco', não exclui o risco
a ordem pública. Crimes de colarinho branco podem ser tão ou mais danosos à sociedade ou a
terceiros que crimes praticados nas ruas, com violência como já apontava o sociólogo Edwin
Sutherland (18831950) em seu clássico estudo, WhiteCollar Criminality, de 1939:
'O custo financeiro do crime de colarinhobranco é provavelmente muitas vezes superior ao
do custo financeira de todos os crimes que são costumeiramente considerados como
constituindo 'o problema criminal'. Um empregado de uma rede de armazéns apropriouse em
um ano de USD 600.000,00, que foi seis vezes superior das perdas anuais decorrentes de
quinhentos furtos e roubos sofridos pela mesma rede. Inimigos públicos, de um a seis dos
mais importantes, obtiveram USD 130.000,00 através de furtos e roubos em 1938, enquanto a
soma furtada por Krueger [um criminoso de colarinho branco norteamericano] é estimada
em USD 250.000,00 ou aproximadamente duas vezes mais. (...)
A perda financeira decorrente do crime de colarinhobranco, mesmo tão elevada, é menos
importante do que os danos provocados às relações sociais. Crimes de colarinhobranco
violam a confiança e, portanto, criam desconfiança, que diminui a moral social e produz
desorganização social em larga escala. Outros crimes produzem relativamente menores
efeitos nas instituições sociais ou nas organizações sociais.' (SUTHERLAND, Edwin H.
WhiteCollar Criminality. In: GEIS, Gilbert; MEIER, Robert F.; SALINGER, Lawrence M.
(ed.) WhiteCollar Crime: classic and contemporary views. 3. ed. New York: The Free Press,
1995, p. 32.)

O respeito ao Estado de Direito demanda medida severa, mas necessária, para
coibir novas infrações penais por parte dos investigados, por ser constatada a habitualidade
criminosa e reiteração delitiva, com base em juízo fundado nas circunstâncias concretas dos
crimes que constituem objeto deste processo.
A gravidade em concreto dos crimes também pode ser invocada como
fundamento para a decretação da prisão preventiva. A credibilidade das instituições públicas e
a confiança da sociedade na regular aplicação da lei e igualmente no Estado de Direito restam
abaladas quando graves violações da lei penal não recebem uma resposta do sistema de
Justiça criminal. Não se trata de antecipação de pena, nem medida da espécie é incompatível
com um processo penal orientado pela presunção de inocência. A esse respeito, releva
destacar o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal.
'HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE
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INOCÊNCIA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SÚMULA 691. 1. A
presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em
um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada
uma conquista da humanidade. Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que
não sejam prodigalizadas. Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz,
ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas,
ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre
parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para
decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da
prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da
materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do
crime revelam risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, justificada está a
decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 2. Não se pode afirmar a
invalidade da decretação de prisão cautelar, em sentença, de condenados que integram grupo
criminoso dedicado à prática do crime de extorsão mediante sequestro, pela presença de
risco de reiteração delitiva e à ordem pública, fundamentos para a preventiva, conforme art.
312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus que não deveria ser conhecido, pois
impetrado contra negativa de liminar. Tendo se ingressado no mérito com a concessão da
liminar e na discussão havida no julgamento, é o caso de, desde logo, conhecêlo para
denegálo, superando excepcionalmente a Súmula 691.' (HC 101.979/SP  Relatora para o
acórdão Ministra Rosa Weber  1ª Turma do STF  por maioria  j. 15.5.2012).

Portanto, encontrase evidenciado risco à ordem pública, caracterizado pela
prática habitual e reiterada e que se estende ao presente, de crimes financeiros e de lavagem
de dinheiro, o que impõe a preventiva para impedir a continuidade do ciclo delitivo e resgatar
a confiança da sociedade no regular funcionamento das instituições públicas e na aplicação da
lei penal.
Agreguese, quanto à Raul Henrique Srour, que nem mesmo a existência de
condenação criminal contra ele mostrouse elemento inibidor suficiente para a continuidade
de suas práticas delitivas.
Deve, portanto, ser deferida a prisão preventiva de Raul Henrique Srour.
No contexto de atividade delitiva profissional e realizada às ocultas, não
vislumbro, por outro lado, como a preventiva poderia ser eficazmente substituída por medida
cautelar alternativa.
Ante o exposto, defiro o requerido e decreto, com base no artigo 312 do CPP e
em vista dos riscos à ordem pública, a prisão preventiva de Raul Henrique Srour.
Expeçase o mandado de prisão preventiva, consignando a referência a esta
decisão e processo, ao artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, ao art. 22 da Lei nº 7.492/1986,
e ao art. 312 do CPP. Consignese no mandado de prisão o nome e CPF do investigado e o
endereço respectivo, com as qualificações da representação.
Consignese no mandado que a utilização de algemas fica autorizada na
efetivação da prisão ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente
responsáveis pelos atos específicos reputem necessário, sendo impossível nesta decisão
antever as possíveis reações, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades
policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.
Consignese nos mandados autorização para que o investigado, após a prisão,
sejam transferidos para a prisão em Curitiba/PR.
Além da prisão preventiva, a autoridade policial pleiteou a prisão temporária dos
subordinados de Raul para coibir perturbação na colheita da prova.
Ora, cf. análise probatória acima, há prova relevante de que os investigados
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc=701393341237455870020000000001&evento=7013933…

16/20

17/12/2014

Evento 23  DESP1

teriam se associado para praticar em série crimes financeiros.
Foi colhida prova relevante no sentido de que os crimes investigados envolvem
uma série de fraudes documentais e de dissimulação de responsabilidades.
Nessa perspectiva, a prisão temporária mostrase imprescindível, nos termos do
artigo 1.º, I, Lei n.º 7.960/1989, para assegurar a colheita de provas, afastando os riscos de
ocultação, destruição e falsificação, durante as buscas e apreensões deferidas a seguir.
Além disso, a medida dificultará uma concertação fraudulenta entre os
investigados quanto aos fatos, garantindo que sejam ouvidos pela autoridade policial
separadamente e sem que recebam influências indevidas uns dos outros, como prevê o artigo
191 do CPP.
A medida, por evidente, não tem por objetivo forçar confissões. Querendo,
poderão os investigados permanecer em silêncio durante o período da prisão, sem qualquer
prejuízo a sua defesa.
Assim, atendidos os requisitos do artigo 1.º, I e III, Lei n.º 7.960/1989, sendo a
medida necessária pelas circunstâncias do caso, e observadas as conclusões provisórias
expostas quanto a participação de cada um dos investigados nos crimes, defiro o requerido e
decreto a prisão temporária por cinco dias de:
 Valmir José de França; e
 Rafael Henrique Srour.
Expeçamse os mandados de prisão temporária, consignando neles o prazo de
cinco dias, e a referência ao artigo 1.º da Lei n.º 7.960/1989, art. 22 da Lei nº 7.492/1986 e art.
1º da Lei nº 9.613/1996. Consignese nos mandados de prisão o nome e CPF de cada
investigado e o endereço respectivo, a ser extraído da representação.
Consignese nos mandados que a utilização de algemas fica autorizada na
efetivação da prisão ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente
responsáveis pelos atos específicos reputem necessário, sendo impossível nesta decisão
antever as possíveis reações, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades
policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.
Indefiro, porém, a prisão temporária de Maria Lucia Ramires Cardena e de
Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira Srour por não estar claro na representação se eles
seriam meras pessoas interpostas ou se teriam papel ativo na prática dos crimes.
Pleiteou a autoridade policial a imposição de medida cautelar a diversos outros
investigados para que não deixem ao País (fls. 9293 da representação). Embora a medida em
questão tenha a sua pertinência, não reputo necessária decretála salvo ser houver um
indicativo mais concreto de algum deles pretenda deixar o país.
Pleiteou a autoridade policial autorização para busca e apreensão de provas nos
endereços dos investigados e de suas entidades ou empresas, tendo o MPF se manifestado
favoravelmente à medida.
O quadro probatório acima apontado é mais do que suficiente para caracterizar
causa provável a justificar a realização de busca e apreensão nos endereços apontados. Assim,
expeçamse, observando o artigo 243 do CPP, mandados de busca e apreensão, a serem
cumpridos durante o dia nos endereços dos investigados e entidades e empresas envolvidas,
especificamente aquele relacionados na fl. 82 da representação policial do evento 1, e com a
complementação do endereços constantes na representação do evento 14, anexo 8.
Observo que os endereços são ou dos investigados no presente feito, ou das
empresas por eles controladas ou endereços de pessoas interpostas utilizadas no quadro social
das empresas.
Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à prática pelos
investigados de crimes de lavagem de dinheiro, financeiros e de falsidade, além dos crimes
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antecedentes à lavagem de dinheiro, especificamente:
 registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de
pagamento e documentos relacionamentos a manutenção e movimentação de contas no Brasil
e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;
 HDs, laptops, pen drives, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas
manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas, quando houver suspeita que
contenham material probatório relevante, como o acima especificado;
 valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou
superior a R$ 30.000,00 ou USD 30.000,00 e desde que não seja apresentada prova
documental cabal de sua origem lícita; e
 veículos, embarcações e aeronaves de elevado valor, desde que acima de cem
mil reais, por suspeita de que se trate de produto dos crimes.
Consignese nos mandados, em seu início, o nome dos investigados ou da
empresa ou entidade e os respectivos endereços, cf. especificação feita pela autoridade
policial na representação.
No desempenho desta atividade, poderão as autoridades acessar dados
armazenados em eventuais computadores que forem encontrados, com a impressão do que for
encontrado e, se for necessário, a apreensão, nos termos acima, de dispositivos de bancos de
dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas
autoridades policiais do conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquivos
eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas.
Consignese esta autorização específica no mandado.
As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se necessário com o
auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos,
incluindo agentes da Receita Federal.
Considerando a dimensão das diligências, deve a autoridade policial responsável
adotar postura parcimoniosa na sua execução, evitando a colheita de material desnecessário
ou que as autoridades públicas não tenham condições, posteriormente, de analisar em tempo
razoável.
Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve possível, relato e
resultado das diligências.
Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devolução de
documentos e de equipamentos de informática se, após seu exame, constatar que não
interessam à investigação ou que não haja mais necessidade de manutenção da apreensão, em
decorrência do término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregálas aos
investigados, as custas deles.
A competência se estabelece sobre crimes e não sobre pessoas ou
estabelecimentos. Assim, em princípio, reputo desnecessária a obtenção de autorização para a
busca e apreensão do Juízo do local da diligência. Esta só se faz necessária quando
igualmente necessário o concurso de ação judicial (como quando se ouve uma testemunha ou
se requer intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no Juízo de cada
localidade colocaria em risco a simultaneidade das diligências e o seu sigilo, considerando a
multiplicidade de endereços e localidades que sofrerão buscas e apreensões.
Pleiteou a autoridade policial o sequestro de bens móveis e imóveis dos
investigados (fls. 9394 da representação).
Autorizam os artigos 125 do CPP e o artigo 4.º da Lei n.º 9.613/1998 o
sequestro do produto do crime.
Entretanto, aqui se faz necessária a discriminação dos bens, não reputando este
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Juízo viável a emissão de ordem genérica de sequestro de bens.
Poderá a autoridade policial, dispondo dos dados necessários, renovar o pleito
antes ou depois das buscas.
Viável, porém, o decreto do bloqueio dos ativos financeiros dos investigados e
de suas empresas, especialmente daquelas utilizadas para a prática das operações financeiras
criminosas.
Os valores que circulam nas contas dos investigados e nas contas das pessoas
interpostas e empresas em nome de pessoas interpostas por eles utilizadas constituem produto
dos crimes financeiros e de lavagem praticados, em parte o ganho dos operadores do mercado
de câmbio negro, outra parte os recursos dos clientes que recorrem aos seus serviços ilícitos.
A medida, além de oportuna para o sequestro dos valores, poderá igualmente contribuir em
parte para a interrupção da atividade delitiva, já que, se bem sucedida, privará os investigados
de parte pelo menos de seus recursos.
Decreto ainda, com base nos mesmos fundamentos e em atendimento ao
requerimento específico da autoridade policial, o bloqueio dos ativos mantidos em contas e
investimentos bancários dos seguintes investigados, entidades e empresas:
 Raul Henrique Srour, CPF 043.719.54812;
 Solange Vianna Srour, CPF 111.357.20860;
 Rafael Henrique Srour, CPF 412.364.02812;
 Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira Srour, CPF 231.068.38841;
 CRG Serviços de Assessoria de Crédito e Cobrança Ltda., CNPJ
13.326.052/000102;
 Maria Lucia Ramires Cardena, CPF 253.538.88804;
 Mascarenhas Materiais de Construção Ltda., CNPJ 16.930.171/000150;
 KLT Agência de Viagens Ltda., CNPJ 59.921.478/000105.
Indefiro por ora o bloqueio das contas de Solange Vianna Srour, Ricardo
Henrique Srour e Rodolfo Henrique Srour, por não estar claro que também seriam utilizados
como pessoas interpostas na movimentação financeira de Raul Henrique Srour.
Os bloqueios serão implementados, pelo BacenJud quando da execução dos
mandados de busca e de prisão. Juntese oportunamente o comprovante aos autos.
Observo que a medida ora determinada apenas gera o bloqueio do saldo do dia
constante nas contas ou nos investimentos, não impedindo, portanto, continuidade das
atividades das empresas ou entidades, considerando aquelas que eventualmente exerçam
atividade econômica real. No caso das pessoas físicas, caso haja bloqueio de valores atinentes
à salários, promoverei, mediante requerimento, a liberação.
As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade
de apreciar o cabimento das prisões, buscas e sequestros, requeridos, tendo sido efetuadas em
cognição sumária. Por óbvio, dado o caráter das medidas, algum aprofundamento na
valoração e descrição das provas é inevitável, mas a cognição é prima facie e não representa
juízo definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável
após o fim das investigações e especialmente após o contraditório.
Deverá a autoridade policial providenciar a entrega a este Juízo, ainda antes da
execução dos mandados, de mídia eletrônica contendo a íntegra das interceptações telefônicas
e telemáticas realizadas nestes autos, a fim de facilitar, no futuro, a consulta à prova e a sua
disponibilização aos defensores. Deverão ser apresentadas em três vias, uma para ficar em
Secretaria, uma para disponibilizar ao MPF e a terceira para disponibilizar à Defesa.
Para facilitar ainda o exame futuro do caso, solicito à autoridade policial a
apresentação de mídia específica contendo apenas os áudios e mensagens mais relevantes,
assim consideradas, por ora, aqueles selecionados pela autoridade policial na representação
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ora examinada.
Quanto ao pedido de compartilhamento das provas colhidas com a Receita
Federal e com o Banco Central do Brasil, decidirei após a efetivação das buscas e das prisões.
Decreto o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos dos processos até a
efetivação das prisões e das buscas e apreensões. Efetivadas as medidas fica autorizado o
acesso pelos defensores.
Ciência à autoridade policial e ao MPF desta decisão.
Expedidos os ofícios e mandados, entreguemse os mesmos à autoridade
policial.
Os mandados expedidos nestes autos deverão ser cumpridos em conjunto com
os dos processos conexos, a fim de preservar a eficácia das diligências.
Curitiba/PR, 25 de fevereiro de 2014.
Sergio Fernando Moro
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de
março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código
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