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ta segunda-feira (24) Pelo iu-
iz da tOa Vara Federal, Val-
lisney de Souza Oliveira,
acusouum grupo de 11 Pes-
soas, incluindo o ex-diretor
iurídico do banco Walcris
Rosito, o auditor da Receita
Eduardo Cerqueira Leite,
então chefe da Divisão de
Orientação e Análise Tribu-
tária da Delegacia EsPecia-
lizada em Instituições Fi-
nanceiras de São Paulo do
órgão, e três então conse-
lheiros do Carf: José Ricar-
do da Silva, Leonardo Mus-
si e Valmir Sandri.

A ação penal é mais um
desdobramento da OPera-
cão Zelotes, deflagada Pe-
ia PF e peh frocuradoria da
República no DF em 2015 Pa-
ra investigar o Carf.

A Folha não localizou a
defesa de antigos gestores
do BankBoston, de Rosito e
dos outros denunciados.
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Se condenados, poderão re-
ceber penas de 2 a 5 anos de
prisão e multa.

As negociações ocorreriam,
segundo a denúncia, em um
grupo fechado de chat da Pla'
taforma da Bloomberg.
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açúcar foi revertida e que o
teto de aumentos Para o eta-
nol é a gasolina, cujo Preço é
ditado pela Peüobras. Segun-
do ela, a tarifa de imPortação
também pode ser revista no
futuro, cåso a inundação de
etanol dos EUAnão ocona.
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Ex-funcionários de bancos são

denunciados por cartel no câmbio
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couron^açÃo PARA A rotxA - O

MPF (Ministério Público Fede-
ral) denunciou cinco ex-funci-
onários de bancos intemacio-
nais por suspeita de formação
de cartel no mercado de câm-
bio. Os profissionais trabalha-

,j

e e¡ed

TJJATU + + + Lroztq oHlnf Ío çz 'vulild-v5urr omYd's flovHr0t


