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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao 

Dr. MARCELO DA COSTA BRETAS 

MM. Juiz Federal Titular da 7ª Vara Federal Criminal, 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2017. 

Fernando Antônio Serro Pombal 

Diretor de Secretaria 
 

 

PROCESSOS N
os 

0502127-83.2017.4.02.5101 (pedido de prisão preventiva, condução e 

intimações), 0028600-66.2017.4.02.5101 (pedido de busca e apreensão) e 0502126-

98.2017.4.02.5101 (pedido de sequestro) 

 

DECISÃO 

Trata-se de representação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 

3/93, objetivando o deferimento das seguintes medidas:  

1) PRISAO PREVENTIVA dos requeridos Heitor Lopes de Sousa Júnior e 

Luiz Carlos Velloso;  

2) CONDUÇÃO COERCITIVA dos requeridos Luciana Cavalcanti 

Gonçalves Maia, Jean Louis de Billy, Manoel José Salino Cortes, Patrícia Gomes 

Cavalcante, Renata Loureiro Borges Monteiro, Juscelino Gil Velloso e Patrícia Franco 

do Moraes Rego; 

3) BLOQUEIO DE ATIVOS E BENS, nos limites que indica, das pessoas 

naturais e jurídicas Heitor Lopes de Sousa Júnior, Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia, 

Jean Louis de Billy, Manoel José Salino Cortes, Luiz Carlos Velloso, Renata Loureiro 

Borges Monteiro, Juscelino Gil Velloso, ARQLINE ARQUITETURA E 

CONSULTORIA – EPP, ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA e MC 

LINK ENGENHARIA LTDA;  

4) BUSCA E APREENSÃO nos endereços (residenciais e profissionais) dos 

requeridos Heitor Lopes de Sousa Júnior, Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia, Jean 
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Louis de Billy, Manoel José Salino Cortes, Luiz Carlos Velloso, Renata Loureiro 

Borges Monteiro, Juscelino Gil Velloso e Patrícia Franco do Moraes Rego. 

Instruem os autos os documentos de fls. 94/283, 285/979 e 981/987 (autos nº 

0028600-66.2017.4.02.5101).  

O Ministério Público Federal descreve em sua representação a existência de 

mais um esquema de corrupção, envolvendo o desvio de grandes somas de dinheiro 

público, federal e estadual, em obras contratadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

em cujo âmago teria atuado uma grande Organização Criminosa - ORCRIM, cuja chefia é 

atribuída ao ex-Governador Sérgio Cabral, que está preso preventivamente e responde a 

diversas ações penais resultantes da denominada Operação Calicute. 

Desta vez, o esquema de corrupção estaria ocorrendo há vários anos no âmbito 

da Secretaria Estadual de Transporte e na Companhia de Transportes sobre Trilhos do 

Estado do Rio de Janeiro – RioTrilhos, envolvendo a contratação de empresas para a 

construção da Linha 4 do METRÔ do Rio de Janeiro.  

O esquema de corrupção ora tratado foi revelado a partir de declarações e 

documentos obtidos no acordo de leniência da CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN 

ENGENHARIA S/A - CARIOCA ENGENHARIA (autos nº 0506972-95.2016.4.02.5101), 

homologado perante este juízo, em que se identificou esquema semelhante àquele já 

apontado no âmbito da Secretaria de Obras do de Estado do Rio de Janeiro, com cobrança 

de percentual sobre os contratos firmados pelo Governo do Estado e grandes construtoras, 

percentual esse consubstanciado em propina cobrada por agentes públicos, que, para tanto, 

teriam sido indicados pelo ex-Governador. 

Com o desenrolar das investigações a cargo da Força-Tarefa Lava-Jato neste 

Estado do Rio de Janeiro, e principalmente a partir das provas trazidas aos autos em razão 

das medidas cautelares decretadas judicialmente nos autos n
os

 0509970-36.2016.4.02.5101 

(interceptação telefônica), 0509971-21.2016.4.02.5101 (quebra de sigilo telemático), 

0509979-95.2016.4.02.5101 (quebra de sigilo bancário) e 0509980-80.2016.4.02.5101 
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(quebra de sigilo telefônico), foram obtidos substanciosos elementos de prova que 

parecem corroborar as suspeitas de prática de crimes de corrupção e 

lavagem/ocultação de ativos bem como da participação de pessoas ocupantes de cargos 

relevantes na administração do governo estadual em tais fatos ilícitos. 

Nesse contexto, o Ministério Público Federal requer o deferimento das medidas 

indicadas, de acordo com as provas apresentadas, considerando o envolvimento relevante de 

cada um dos investigados nos ilícitos perpetrados pela ORCRIM que descreve. 

É o relatório. DECIDO. 

No caso dos autos, trata-se da continuidade de investigações e processo criminal 

em curso neste Juízo Federal especializado, pela prática de diversos crimes por uma mesma 

Organização Criminosa, tornando-se interessante reiterar algumas impressões que tenho 

lançado ao decidir sobre outras medidas cautelares anteriores (acima referidas). 

Com efeito, em decorrência do aprofundamento de investigações sobre crimes 

revelados em diversos acordos celebrados pela Procuradoria-Geral da República com as 

empreiteiras ANDRADE GUTIERREZ e CARIOCA ENGENHARIA e seus executivos, 

envolvidos em esquemas de corrupção na execução de obras públicas, foi possível a 

instauração das investigações denominadas Operação Calicute e Eficiência.   

De acordo com o MPF, a celebração de tais acordos evidenciou a existência de 

esquema de cartelização de empreiteiras com relação a importantes obras executadas pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo o pagamento propina a funcionários 

públicos em muitas obras do Governo do Estado, invariavelmente custeadas com recursos 

federais.  

Para o Órgão ministerial o esquema de corrupção engendrado no âmbito do 

Governo do Estado, cuja liderança é imputada ao então Governador de Estado, Sérgio 

Cabral, encontra-se organizado a partir de núcleos básicos de agentes, a saber: o núcleo 

econômico, formado pelos executivos das empreiteiras organizadas em cartel, o núcleo 

administrativo, composto por gestores públicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
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os quais solicitaram/receberam propinas das empreiteiras, o núcleo financeiro operacional, 

cuja principal função era promover a lavagem do dinheiro desviado dos cofres públicos, e o 

núcleo político, integrado pelo líder da organização, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho. 

As investigações levadas a efeito até então, em análise ainda preliminar, 

permitiram identificar com clareza o modo de atuação de significativa parte das ações da 

Organização Criminosa, além de indícios suficientes de materialidade e autoria para 

demonstrar a prática de diversos crimes. Nesse sentido, encontram-se em curso neste Juízo 

as ações penais (proc. n
os

 0509503-57.2016.4.02.5101 e 0501634-09.2014.4.02.5101) sobre 

fatos intimamente relacionados aos ora analisados.  

Na liderança da estrutura criminosa instalada na Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro sob investigação estaria, como já dito, o ex-Governador Sérgio de Oliveira 

Cabral Santos Filho, político de grande expressão nacional. Sérgio Cabral foi deputado 

estadual por três legislaturas subsequentes, sempre com expressiva votação popular, 

inclusive ocupando a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - 

ALERJ. Senador da República por este Estado, o investigado Sérgio Cabral foi ainda eleito, 

para dois mandatos consecutivos, Governador do Estado. 

Assim, a ORCRIM teria atuado por vários anos na intimidade do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro e, após as práticas de inúmeros atos de corrupção, teria cometido 

outros tantos ilícitos com o objetivo de atribuir falsamente características de legitimidade 

aos recursos criminosamente auferidos. Como qualquer outra organização profissional, o 

objetivo final de ganhos ilícitos de uma Organização Criminosa demanda uma estrutura 

profissional que conte com alguns agentes que sejam de confiança do “líder”. Nestes casos, 

normalmente não se trata de prática criminosa individual, mas sim de múltiplos atos ilícitos 

cometidos por um conglomerado sofisticado de pessoas naturais e jurídicas, com tarefas 

divididas entre os diversos membros. 

Na obra sob investigação, o consórcio RIO BARRA S.A., integrado pela 

CARIOCA ENGENHARIA, por meio da ZIGORDO PARTICIPAÇÕES S.A, em conjunto 
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com a QUEIROZ GALVÃO PARTICIPAÇÕES - CONCESSÕES S.A. e ODEBRECHT 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., passou a ser responsável pela obra de 

construção da Linha 4 do Metro Rio, por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato de 

Concessão para a Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Metroviário de 

Passageiros da Linha 4. 

Chama a atenção o fato de o custo da construção do Metrô ter sido 

originalmente orçado em R$ 880.079.295,18 (oitocentos e oitenta milhões setenta e nove 

mil duzentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) em 1998 e ter sido reajustado para 

R$ 9.643.697.011,65 (nove bilhões seiscentos e quarenta e três milhões seiscentos e noventa 

e sete mil onze reais e sessenta e cinco centavos), o que por, si só, dá conta do enorme 

volume de dinheiro público que, em tese, teria sido desviado pelos agentes públicos 

investigados a partir da referida obra.  

No caso presente, as declarações de colaboradores apontavam para o 

envolvimento do ex-Subsecretário de Transportes e atual Subsecretário de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Velloso e do Diretor de Engenharia da 

RIOTRILHOS, Heitor Lopes de Sousa Júnior, e que os pagamentos de propina ocorreram 

justamente em razão dos valores contratados entre o Consórcio, o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro e a RIOTRILHOS. Conforme informou a colaboradora Luciana Salles (fls. 

981/982 dos autos nº 0028600-66.2017.4.02.5101): 

“Que em relação às obras do Metro Linha 4 as vantagens indevidas pagas a 

representantes do Governo do Estado foram destinadas à Secretaria de 

Transportes do Estado do Rio de Janeiro e a RIOTRILHOS; Que na Secretaria 

de Transportes do Estado do Rio de Janeiro os valores eram pagos a LUIZ 

CARLOS VELLOSO; Que os pagamentos foram iniciados antes de a depoente 

assumir a obra;” (grifei). 

 

Lembro, mais uma vez, que os relatos dos colaboradores deverão ser novamente 

submetidos à apreciação judicial e ao necessário contraditório, sendo de rigor a avaliação da 

possível atuação de cada uma das pessoas investigadas, apontadas na representação 

ministerial. Por razões óbvias, em se tratando de investigações complexas, em que 
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normalmente as práticas criminosas se passam na intimidade de escritórios e gabinetes, 

cujos documentos ilicitamente produzidos e os proveitos espúrios auferidos podem ser 

rápida e efetivamente destruídos e ocultados, é razoável sua apreciação in limine, diferindo-

se para momento posterior a observância do contraditório e da ampla defesa. Estamos, 

portanto, no campo do processo cautelar, no qual as ilações trazidas na petição inicial não se 

submeterão a juízo de condenação, que é próprio do processo de conhecimento (ação penal). 

Como se vê, surgiram novos elementos que parecem indicar que outros crimes 

foram e vêm sendo praticados pela mesma Organização Criminosa (ORCRIM) descrita, 

bem como que outros agentes atuaram e continuam atuando em benefício da tal ORCRIM, 

mormente com a lavagem e ocultação de vultosas somas de dinheiro, sendo de rigor a 

apreciação urgente das medidas cautelares ora requeridas, o que é feito a seguir em relação a 

cada um dos requeridos. 

 

1) PRISÕES PREVENTIVAS 

Reiterando o que já decidi nos autos n
os

 0509565-97.2016.4.02.5101 (na fase 

inicial da denominada Operação Calicute) e 0501024-41.2017.4.02.5101 (na fase inicial da 

denominada Operação Eficiência), já que os crimes ora apontados seriam intimamente 

relacionados aos ali descritos e, em tese, pelo mesmo grupo criminoso apontado, tenho 

enfatizado em minhas decisões que os casos de corrupção não podem ser tratados como 

crimes menores, pois a gravidade de ilícitos penais não deve ser medida apenas sob o 

enfoque da violência física imediata.  

Reconheço a gravidade dos crimes cometidos com violência ou ameaça à 

pessoa, inclusive pela necessidade da imediata cessação delitiva. Mas os casos que 

envolvem corrupção, de igual forma, têm enorme potencial para atingir, com 

severidade, um número infinitamente maior de pessoas. Basta considerar que os recursos 

públicos que são desviados por práticas corruptas deixam de ser utilizados em serviços 

públicos essenciais, como saúde e segurança públicas. 
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Reitero que, com a corrosão dos orçamentos públicos, depreciados pelo “custo-

corrupção”, toda a sociedade tende a ser chamada a cobrir seguidos “rombos 

orçamentários”. Aliás, essa a razão que levou o governador do Estado do Rio de Janeiro a 

decretar recentemente o estado de calamidade pública devido à crise financeira. E esta 

situação não se dá apenas neste Estado, mas em praticamente todos os entes desta 

Federação. A própria União chegou a revelar que o resultado orçamentário do ano de 2016 

apontava para um prejuízo de mais de 170 bilhões de reais.  

O mal da corrupção está sempre relacionado aos maiores problemas sociais hoje 

opostos à nossa sociedade. Se determinada pessoa ou empresa corruptora não cumpre norma 

a todos imposta na atividade profissional ou empresarial, por exemplo, acaba por dispor 

ilicitamente de vantagens em relação aos demais atores socioeconômicos, criando estímulos 

para que outros sigam seu mau exemplo. Vista a situação por outro ângulo, um agente 

público corrompido é, de igual modo, uma má influência para os demais integrantes do 

serviço público. 

Por isso a sociedade internacional, reunida na 58ª Assembleia Geral da ONU, 

pactuou a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, promulgada no Direito 

brasileiro através do Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Já em seu preâmbulo é 

declarada a preocupação mundial “com a gravidade dos problemas e com as ameaças 

decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer 

as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao comprometer o 

desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito”.  

No mesmo sentido, a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, aqui 

promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002, deixa claro o entendimento 

comum dos Países de nosso continente de “que a corrupção solapa a legitimidade das 

instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como 

contra o desenvolvimento integral dos povos”.  

Cabem ainda algumas considerações que considero pertinentes a partir dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  
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De fato, uma vez ratificadas pela República Federativa do Brasil, as 

Convenções internacionais assumem o mesmo status das demais leis federais (Resp. 

426495/PR-STJ, Rel. Min Teori Zavaski, DJ 25/08/2004)
1
. Em sendo assim, é de rigor a 

observância das referidas Convenções Contra a Corrupção, bem como da Convenção da 

ONU contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção Palermo – Decreto 

5.015/2004), que trazem disposições específicas sobre a prisão cautelar no curso de 

processos criminais relativos a esses temas. 

Dispõe o artigo 30, item ‘5’, da Convenção das Nações Unidas Contra a 

Corrupção: 

5. Cada Estado Parte terá em conta a gravidade dos delitos pertinentes ao 

considerar a eventualidade de conceder a liberdade antecipada ou a 

liberdade condicional a pessoas que tenham sido declaradas culpadas desses 

delitos (grifei). 

Repare que o instrumento normativo internacional, cujo texto genérico se 

explica pela possibilidade de ser observado por muitos e distintos sistemas jurídicos ao 

redor do mundo, permite também sua incidência a um momento processual anterior a 

eventual condenação. Ou seja, o que a norma convencional estatui é que, em caso de 

processo por crimes de corrupção e outros relacionados, o reconhecimento da gravidade 

do caso deve dificultar a concessão de liberdade provisória, consideradas sua lesividade 

extraordinária para a sociedade.  

Note-se que “liberdade antecipada” e “liberdade condicional” não são institutos 

similares. O primeiro (liberdade antecipada, pois se antecipa o mérito ainda em 

discussão) pressupõe estar em curso a ação penal correspondente, enquanto o segundo 

(liberdade condicionada, pois representa a substituição condicionada de uma prisão já 

imposta pela liberdade do condenado) pressupõe a existência de declaração de culpa, ou 

seja, o julgamento da causa penal. 

                                            
1
 De acordo com o Min. Gilmar Mendes, os tratados internacionais possuem valor de norma supralegal, 

quando internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro através da promulgação de sua ratificação (RE 

466.343-SP). 
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É certo que não há, por ora, um decreto condenatório em desfavor dos 

requeridos, e a análise a ser feita em seguida sobre o comportamento de cada um desses é 

ainda superficial, mas o fato é que os crimes de corrupção e outros relacionados, como os 

tratados neste processo, numa análise ainda superficial, hão de observar o regramento 

compatível com a sua gravidade, além da necessidade estancar imediatamente a 

atividade criminosa. 

Os relatos da representação demonstram, em análise inicial e provisória, a 

existência de núcleos organizados para o fim da prática reiterada de crimes contra a 

Administração Pública, núcleos estes que, inter-relacionados, formariam uma Organização 

Criminosa para o mesmo fim, qual seja a lesão ao erário com a subsequente lavagem, 

ocultação e divisão do produto ilícito entre agentes públicos corruptos e pessoas e empresas 

particulares voltadas a práticas empresariais corruptas.  

Assim sendo, deve-se voltar os olhos para os termos do artigo 2º item ‘a’ da 

Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, com força de lei federal 

após sua promulgação pelo Decreto nº 5.015 de 12/03/2004, ao definir o que se deve 

entender por organização criminosa: 

a) “Grupo criminoso organizado - grupo estruturado de três ou mais pessoas, 

existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de 

cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, 

com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou 

outro benefício material;” 

Da mesma forma, este importante instrumento internacional, hoje parte 

integrante de nosso ordenamento jurídico (Decreto nº 5.015 /2004), é cristalino em seu 

artigo 11, item 4, ao determinar que:  

4) Cada Estado Parte providenciará para que os seus tribunais ou outras 

autoridades competentes tenham presente a gravidade das infrações previstas 

na presente Convenção quando considerarem a possibilidade de uma 

libertação antecipada ou condicional de pessoas reconhecidas como culpadas 

dessas infrações; (grifei) 

Tal como se disse linhas atrás, claro que não há, por ora, um decreto 

condenatório contra nenhum dos investigados referidos, e a análise a ser feita em seguida 
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sobre o comportamento de cada um deles é ainda provisória, mas o fato é que o crime de 

organização criminosa, como o narrado na representação, deve ser tratado com a gravidade 

legalmente determinada. Em outras palavras: a repressão à organização criminosa que 

teria se instalado no Governo do Estado do Rio de Janeiro há de receber deste Juízo 

Federal o rigor previsto no Ordenamento Jurídico nacional e internacional. 

Pois bem, além do que acima se disse com relação ao caso específico dos crimes 

que envolvem corrupção de agentes públicos, e que por si só já justificaria a medida 

cautelar extrema requerida pelo Parquet Federal, o ordenamento jurídico estabelece 

genericamente que, para a concessão da prisão cautelar, de natureza processual, faz-se 

necessária a presença de pressupostos e requisitos legais, que uma vez presentes permitem a 

formação da convicção do julgador quanto à prática de determinado do delito por aquela 

pessoa cuja prisão se requer. 

À luz da garantia constitucional da não presunção de culpabilidade, nenhuma 

medida cautelar deve ser decretada sem que estejam presentes os pressupostos do fumus 

comissi delicti e do periculum libertatis. Entende-se por fumus comissi delicti a 

comprovação da existência de crime e de indícios suficientes de sua autoria e por periculum 

libertatis, o efetivo risco que o agente em liberdade pode criar à garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal 

(artigo 312 do Código de Processo Penal).  

No que toca especialmente ao fundamento da garantia da ordem pública, o 

Supremo Tribunal Federal já assentou que esta envolve, em linhas gerais: a) necessidade de 

resguardar a integridade física ou psíquica do preso ou de terceiros; b) necessidade de 

assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder Judiciário, no 

sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à 

visibilidade e transparência na implementação de políticas públicas de persecução criminal; 

e c) objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em 

elementos concretos expostos fundamentadamente.  
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Como já dito linhas acima, e reiterando decisões cautelares anteriores, em se 

confirmando as suspeitas inicialmente apresentadas, as quais seriam suportadas pelo 

conjunto probatório apresentado em justificação para as graves medidas cautelares 

requeridas, estaremos diante de um gravíssimo caso de traição eleitoral por parte daquele 

que, segundo o MPF, seria o líder da Organização Criminosa ora apontada, o já acusado 

Sérgio Cabral. De fato, pelos indicativos ora apontados na petição inicial cautelar, a 

credibilidade do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro teria sido seriamente 

vilipendiada, posto que um de seus titulares mais influentes na história recente, o então 

Governador de Estado Sérgio Cabral, teria sido o responsável pelo desvio de muitos milhões 

de reais dos cofres públicos do Estado e da União. 

Mais do que isso, avaliando os elementos de prova trazidos aos autos, em 

cognição sumária, considero que a gravidade da prática criminosa liderada por pessoa no 

exercício do cargo de Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro 

(governador de Estado), e que durante muitos anos no Poder Legislativo do Estado do Rio 

de Janeiro (deputado estadual) e no Poder Legislativo da União (Senador) foi portador dos 

votos de confiança de muitos milhões de cidadãos neste Estado, não poderá jamais ser 

tratada com o mesmo rigor dirigido à prática criminosa comum. A crença na própria 

instituição do sufrágio universal (artigo 14 da CF), a confiança do povo brasileiro nos 

Partidos Políticos (artigo 17 da CF) e nos mandatários do Poder, os Governantes, são 

seriamente abaladas com a prática de atos ilícitos como os que são descritos pelo Ministério 

Público Federal, os quais ora são superficialmente analisados em harmonia com os 

elementos de prova apresentados. 

Parece mais uma vez conveniente recordar o disposto na Convenção 

Interamericana Contra a Corrupção (promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 

2002), ao afirmar “que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e 

atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o 

desenvolvimento integral dos povos” (grifei). 
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Desta forma, também a justificar a medida extrema ora pleiteada, não deve o 

Poder Judiciário se omitir na constatação de quão danosa à ordem pública 

representaria a liberdade dos investigados requeridos, seja pela suposta pertinência à 

ORCRIM de que se trata, seja pela relevância dos cargos públicos que há muito vêm 

ocupando na administração dos recursos públicos confiados ao Poder Executivo estadual. 

Há, ainda em avaliação preliminar, necessidade concreta de assegurar a credibilidade da 

função jurisdicional, em especial a que ora é exercida pela Justiça Federal, nos limites 

do requerimento inicial fundamentado na letra do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

 

1.1) HEITOR LOPES DE SOUZA JÚNIOR  

O órgão de persecução penal sustenta que Heitor Lopes de Souza, ora Diretor 

de Engenharia da RIOTRILHOS, estaria envolvido na ORCRIM sob investigação, havendo 

provas de que ele teria recebido vultosos valores de propina em diversas ocasiões descritas a 

partir dos depoimentos de ex-funcionários da CARIOCA ENGENHARIA e corroboradas 

por meio das medidas cautelares autorizadas pelo Juízo. 

As declarações de Luciana Salles Parente trouxeram à baila importantes 

informações acerca do local, forma e frequência dos pagamentos de propinas ao 

requerido, além de fornecer o número de seu telefone pessoal, que permitiu aprofundamento 

das investigações (981/982 dos autos nº 0028600-66.2017.4.02.5101): 

“ Que com relação a Rio Trilhos também havia uma combinação de pagamento de 

vantagens indevidas baseada no percentual dos recebimentos da Carioca; Que 

sabe dizer que havia dois percentuais: um de 0,25% e outro de 0,125%; Que não se 

recorda qual desses dois valores se referia a cada um dos órgãos públicos estaduais 

citados, mas sabe dizer que cada um deles recebia ou 0,25% ou 0, 125%; Que na 

Rio Trilhos os pagamentos eram realizados ao Diretor de Engenharia, HEITOR 

LOPES DE SOUZA JUNIOR; (grifei). 

(...) 

“Que a depoente entrega os telefones de LUIZ CARLOS VELLOSO (21) 99979- 

1816 e (21) 98596-6119; Que a depoente utilizava o telefone nº (21) 99966-6520 e 

(21) 3891-2200 (ramal 2320); (…) Que informa o telefone de HEITOR como sendo 

o número (21) 98742 -7770...” 
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Este depoimento foi confirmado ainda por outro, de João Henrique Tebyriçá de 

Sá (fls. 206/207), engenheiro que representou a CARIOCA ENGENHARIA no Consórcio 

RIO BARRA durante toda a obra, o qual não apenas confirmou o acerto espúrio de 

pagamento de propina com Heitor Lopes de Souza, mas ainda esclareceu valores repassados 

rotineiramente e ainda esclareceu que os pagamentos de propina se iniciaram justamente 

com a assunção de Heitor Lopes no cargo de Diretor de Engenharia, no início de 2012. 

Leiam-se os trechos referidos: 

 

(...) 
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Foram obtidos novos e relevantes elementos de prova a partir do afastamento do 

sigilo fiscal autorizado judicialmente nos autos nº 0509979-95.2016.4.02.5101, que 

demonstram que Heitor Lopes de Souza é sócio da empresa ARQLINE ARQUITETURA 

E CONSULTORIA - EPP e sócio oculto da empresa ARQMETRO ARQUITETURA E 

CONSULTORIA, empresas essas localizadas num mesmo endereço (Rua Voluntários da 

Pátria, nº 126, sala 802, Botafogo, RJ) e contratadas para prestar serviços nas obras de 

construção do RIOTRILHOS. A partir desses dados, parece correta a avaliação ministerial 

de que, no período de janeiro/2010 a março/2013, Heitor Lopes de Souza recebeu 

vantagem indevida da empresa CBPO ENGENHARIA LTDA (Grupo Odebrecht) ao 

menos em quatro oportunidades, por meio de sua empresa ARQLINE ARQUITETURA E 

CONSULTORIA - EPP, e pelos menos outras vinte e sete oportunidades da empresa MC 

LINK ENGENHARIA LTDA., perfazendo o total de R$ 5.404.160,00 (cinco milhões 

quatrocentos e quatro mil cento e sessenta reais).  
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O representado Heitor Lopes recebeu, no período de 24/04/2012 a 11/10/2016, 

mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) em transferências bancárias da 

ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA que, de acordo com as notas fiscais 

emitidas, faturou mais de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) no período, 

supostamente prestando serviços a apenas duas outras empresas envolvidas na obra da Linha 

4 do Metrô: CBPO ENGENHARIA LTDA (integrante do Grupo ODEBRECHT) e 

PROMON ENGENHARIA LTDA. 

Destaca o MPF que empresa CBPO ENGENHARIA LTDA. de fato faz parte do 

Grupo ODEBRECHT S/A, integrante da Concessionária Rio Barra S.A., operando em 

conjunto com as empresas QUEIROZ GALVÃO E CARIOCA ENGENHARIA (Relatório 

de Pesquisa nº 988/2017 de fls. 302/341).  

Também merece destaque o fato evidenciado a partir do afastamento do sigilo 

de dados telemáticos do correio eletrônico “hlsousa@uol.com.br” de Heitor Lopes de 

Souza, que permitem concluir que o requerido no ano de 2013 participou ativamente das 

tratativas para celebração de termo aditivo pactuado entre a RIOTRILHOS e a CBPO 

ENGENHARIA LTDA no valor de R$ 268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões 

de reais), relativo às obras de expansão da estação General Osório. Tal situação é 

demonstrada a partir da leitura dos e-mails datados de 09/05/2013 entre o investigado, a 

Presidente da RIOTRILHOS, Tatiana Vaz Carius, e o Gerente da RIOTRILHOS, Air 

Ferreira.   

O conteúdo dos referidos e-mails leva a crer que, desde 2011, a empresa CBPO 

ENGENHARIA LTDA já vinha sendo beneficiada pela celebração de termos aditivos, e que 

o requerido Heitor Lopes esteve envolvido nas tratativas para elaboração do terceiro aditivo 

para a realização da obra da Linha 4 do Metrô (imagem em fls. 11). 

Além disso, a empresa ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA - EPP 

aparentemente foi ainda utilizada para desviar os recursos públicos destinados à obra de 

construção da Linha 4 do Metrô, mediante subcontratação com a empresa MC LINK no 
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valor total de R$ 5.306.460,00 (cinco milhões trezentos e seis mil quatrocentos e sessenta 

reais), conforme dados fornecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 532/550) 

e corroborados por dados obtidos com o afastamento do sigilo bancário, em que constam 

depósitos na conta-corrente da empresa pela MC LINK ENGENHARIA LTDA (fl. 14).  

O MPF chama a atenção ao fato do investigado Heitor Lopes, mesmo depois de 

deflagrada a Operação Calicute, que acabou por revelar a atuação do que seria uma 

gigantesca Organização Criminosa no Poder Executivo estadual, continuar a ocupar o 

cargo de Diretor de Engenharia da RIOTRILHOS; sendo responsável por acompanhar, 

fiscalizar e gerir as obras como a própria Linha 4 do Metrô, conforme evidenciado na 

quebra de sigilo telemático do requerido. Seria, realmente, apenas uma situação de conflito 

de interesses público e privado, não fossem as várias provas apresentadas de que, 

aparentemente, estamos diante de uma nova frente de atuação da Organização Criminosa já 

descrita. 

Além disso, o monitoramente telefônico de Heitor Lopes, também autorizado 

depois da deflagração da denominada Operação Calicute, demonstrou que o investigado 

parece estar atuando para ocultar seu patrimônio, como se extrai de sua conversa com a 

requerida Patrícia Gomes Cavalcante, gerente do Banco Santander Select, agência Copa 

Posto V, em que recebe orientação para utilizar previdência privada a fim de que tal valor 

fique protegido de possível bloqueio judicial. Aliás, surge do referido diálogo a suspeita de 

que, de fato, o patrimônio do investigado requerido, Heitor Lopes, é maior do que o 

informado à Receita Federal. Confira-se o seguinte trecho da conversa:  

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 

Data de Início: 27/12/2016 14:14:13 

Mídia do Alvo: 55(21) 987427770 

Telefone do Interlocutor: 2121285800 

Transcrição: HEITOR:Alô. 

PATRÍCIA:Oi Heitor, Patrícia querido. 

(...) 

PATRÍCIA:Que que eu ia te perguntar... porque eu queria fazer com você 

exatamente aquilo  

HEITOR:Hum 
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PATRÍCIA:Pra gente ver, se você não conseguir vir hoje, vir amanhã mais pra 

gente ver a questão da...da previdência. Porque que eu tô te perguntando, falando 

isso, apesar da LU ser sua esposa, lógico que pode, podem consultar ligar seu CPF 

com o dela também, tá? 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Você me perguntou se a previdência é uma aplicação? A previdência, 

realmente em último instante é a que eles menos olham, tá? 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Se é um fundo, se tiver um CDB. se tiver alguma coisa eles podem 

bloquear sim, saldo em conta né... 

HEITOR:Claro. 

PATRÍCIA:Previdência é o que mais fica guardadinho... 

HEITOR:Você vai ficar até que horas aí? 

(...) 

HEITOR:Eu te aviso. tá? 

PATRÍCIA:Tu me fala então, tá? 

HEITOR:Tá bom , pode deixar. 

PATRÍCIA:Que aí a gente vê direitinho. 

HEITOR:Tá. 

PATRÍCIA:Deixa eu perguntar, o teu contador chegou a fazer mais ou menos os 

cálculos dessa transferência... 

HEITOR:Nada, eu não consegui fazer nada. 

PATRÍCIA:Ele não chegou a falar nada pra você de cálculos? 

HEITOR:Não, nem eu. Ele se operou também , eu nem conversei com ele.Ele 

colocou aquela prótese... 

PATRÍCIA:Entendi. Porque essa transferência...o que que eu queria te mostrar? 

QUE COM ESSA TRANSFERÊNCIA DE UM MILHÃO PRA CONTA DA LU, o 

que que você pode fazer, pode declarar ou como empréstimo, aí você só paga... 

HEITOR:Não não...ela declara junto comigo. 

PATRÍCIA:É, mas assim mesmo tem que declarar, vai ter que declarar ou como 

doação ou como empréstimo... 

HEITOR:É, pois é. 

PATRÍCIA:Como doação você vai pagar mais imposto, entendeu? 

HEITOR:Certo... 

PATRÍCIA:É melhor pagar, porque como doação você pagaria você dando e ela 

recebendo. 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Como empréstimo pagaria só nela, no caso os 15%. 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Então seria menos custo entendeu? 

HEITOR:entendi. 

PATRÍCIA:Porque no Imposto de Renda aparece a renda só de 21 mil, que sua 

renda não é só essa, sua renda é muito maior né? 

HEITOR:Tá. 

PATRÍCIA:vai ver como é que o contador declara direitinho pra ele poder 

recalcular... 
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HEITOR:Tá 

PATRÍCIA:aquele PGBL que eu te falei, no caso do VG é realmente pra 

diversificação. O PG é quando você declara completa e pra conseguir desconto, e 

pra conseguir até 12% de desconto no próximo Imposto de Renda. 

HEITOR:Certo, tá. (grifei). 

 

Compreende-se que a preocupação do investigado Heitor Lopes na ocultação de 

sua real situação financeira, como dito ao mesmo pela sua gerente de banco Patricia no 

diálogo acima transcrito (PATRÍCIA: Porque no Imposto de Renda aparece a renda só de 

21 mil, que sua renda não é só essa, sua renda é muito maior né? HEITOR: Tá.), é mais um 

indício de que a ele é irregularmente direcionada grande quantidade de dinheiro. 

Ainda em conversa monitorada por ordem do Juízo, o investigado Heitor Lopes 

de Souza menciona a existência de um local fora a residência onde estariam guardados 

alguns objetos, tendo os investigadores identificado esse local com sendo um “box” junto à 

empresa GUARDE PERTO SELF STORAGE, situado na Rua Paulino Fernandes, nº 59 – 4º 

andar, Quadra 5, Box 523, Botafogo. 

Tais evidências demonstram um provável receio do investigado Heitor Lopes de 

Souza com uma possível investigação que lhe seja dirigida, o que explicaria o 

comportamento de tentar ocultar seu patrimônio prevenindo-se de eventual bloqueio judicial 

de bens.  

No ponto, o MPF chama a atenção ao “hábito” de Heitor Lopes de apagar suas 

mensagens eletrônicas, pois teriam sido identificadas apenas oito mensagens na caixa de 

entrada do correio eletrônico hlsousa@uol.com.br, sendo que a maior parte das mensagens 

obtidas, em decorrência do afastamento do sigilo telemático, foram localizadas na chamada 

“lixeira”, na iminência de serem definitivamente apagadas. Afirma o MPF, que todas as 

mensagens identificadas se referem ao período de 23/10/2016 a 15/11/2016, demonstrando 

que o investigado reiteradamente eliminava as mensagens eletrônicas a fim de não deixar 

vestígios dos ilícitos possivelmente praticados. 

De qualquer forma, dentre os e-mails remanescentes, o MPF menciona a 

mensagem enviada a Luciana Maia, sua companheira, no dia 05/11/2016, tratando da 
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obtenção de outra nacionalidade seu marido, o que leva a crer que os investigados 

pretendem sair definitivamente do país. Tal informação, isoladamente, não parece permitir 

que se trate de parte de um “plano de fuga”, mas, consideradas as circunstâncias acima 

relatadas, bem como a ampla publicidade que vem sendo dada aos desdobramentos das 

investigações sobre a referida ORCRIM, que parece envolver muitas pessoas e ter atuado 

livremente por muitos anos neste Estado, é realmente plausível a suspeita trazida pelos 

ilustres membros do Ministério Público Federal. 

De fato, considerando os elementos de prova trazidos aos autos, são coerentes as 

conclusões ministeriais acerca do envolvimento de Heitor Lopes de Souza Júnior na 

ORCRIM, cuja liderança é imputada ao ex-Governador Sérgio Cabral, atuante no âmbito 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro também por meio de sua ramificação na 

RIOTRILHOS. Esta constatação permite ao Juízo concluir que a referida Organização 

Criminosa encontra-se em plena atividade, inclusive promovendo a movimentação de altas 

somas de dinheiro auferido ilicitamente.  

Considere-se ainda que, em se tratando de pessoa influente e que movimenta 

altas somas de dinheiro público, como parece ser o caso dos autos, a permanência do 

investigado Heitor Lopes de Souza no cargo público que ocupa junto à RIOTRILHOS 

representa risco de continuidade de sua atividade criminosa. Uma vez mais, lembro que faz 

parte das atribuições do cargo que ainda ocupa este investigado a fiscalização das obras 

pelas quais teria recebido propinas. 

Assim, tenho por evidenciados os pressupostos para o deferimento da medida 

cautelar extrema, consubstanciados na presença do fumus comissi delicti, ante a aparente 

comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes que apontam para a autoria 

de crimes como corrupção passiva, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro 

pelo requerido.  

Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à decretação da 

cautelar, qual seja, o periculum libertatis, nestes autos representado pelo risco efetivo que o 
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requerido em liberdade pode criar à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução 

criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).  

Sobre o ponto reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão 

requerida para garantia da ordem pública, circunstância exaustivamente abordada 

anteriormente (item 1 – PRISÕES PREVENTIVAS). 

Além disso, afirmo a necessidade da prisão preventiva, que não é atendida por 

nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no art. 319 do CPP, 

ante o comportamento acima descrito do investigado requerido, que demonstra estar se 

precavendo contra esta investigação, com provável ocultação de documentos e registros 

úteis ao esclarecimento dos fatos sob investigação. Acresço que também sua posição de 

destaque na administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por tantos anos, com 

acesso a documentos e contratos relevantes a esta investigação, é fator que justifica a 

cautelar requerida.  

Não se olvide, ademais, que tão importante quanto investigar a fundo a atuação 

ilícita da ORCRIM descrita, com a consequente punição dos agentes criminosos, é a 

cessação da atividade ilícita e a recuperação do resultado financeiro criminosamente 

auferido. Nesse sentido, deve-se ter em mente que no atual estágio da modernidade em que 

vivemos, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são 

suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, como as que parecem ter 

sido pagas em propinas no caso ora sob investigação e que, inclusive, como dito, estariam 

sendo ocultadas através de investimentos pouco visados (previdência complementar) ou 

mesmo transferidas para contas bancárias de terceiros. 

Nesse contexto, a prisão preventiva de Heitor Lopes de Souza Júnior, tal como 

requerida na representação inicial, é medida que se impõe, seja para garantir a ordem 

pública, como por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 
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1.2) LUIZ CARLOS VELLOSO  

Especificamente quanto ao requerido Luiz Carlos Velloso, atual Subsecretário 

de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o MPF sustenta existirem igualmente fortes 

evidências de envolvimento com recebimento de propina em virtude da realização das obras 

de construção da Linha 4 do Metrô. A constatação decorre dos termos de depoimento que 

foram prestados aos investigadores em razão do acordo de leniência firmado com a empresa 

CARIOCA ENGENHARIA, antes referido. 

Ali declarou Luciana Salles Parente (fls. 123/124 dos autos nº 0509970-

36.2016.4.02.5101) que em razão das obras da Linha 4 do Metrô foram pagas igualmente 

propinas ao requerido Luiz Carlos Velloso, e detalhou ainda a forma como os valores 

espúrios eram entregues: 

“Que os pagamentos a LUIZ CARLOS VELLOSO eram feitos em dinheiro na 

sede da Carioca; Que a sede da Carioca fica na Rua do Parque 31, São 

Cristóvão;(...) Que a depoente ligava para o SR. VELLOSO para que ele fosse à 

Carioca pegar os recursos em espécie; Que quem gerava os valores de caixa 2 era 

a Sra. Tânia Fontenelle; Que no momento não sabe precisar o total de vantagens 

indevidas pagas, mas sabe dizer que tudo que foi recebido até 2013 foi pago e parte 

dos valores recebidos em 2014 também; Que a depoente se compromete a entregar 

posteriormente estimativa do total dos valores pagos; Que esteve pessoalmente com 

o SR. VELLOSO entre abril e outubro de 2014 para entrega de valores; (...); Que 

sabe dizer que havia dois percentuais: um de 0,25% e outro de 0,125%; Que não se 

recorda qual desses dois valores se referia a cada um dos órgãos públicos estaduais 

citados, mas sabe dizer que cada um deles recebia ou 0,25% ou 0, 125%; (grifei). 

 

Relevante notar que, como se depreende de seu depoimento como leniente, 

Luciana Salles revela ter efetuado pessoalmente entrega de valores a título de propinas ao 

representado Luiz Carlos Velloso, situação que aparentemente é também comprovada por 

registros de visita do investigado à sede da empresa CARIOCA ENGENHARIA, anotações 

em seus e-mails e agendas eletrônicas e diante dos muitos registros de contato telefônico 

entre ambos. Os documentos a respeito são referidos pelo MPF em fls. 51/52. 
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Com a clareza necessária, apresenta ainda o Parquet Federal fundadas suspeitas 

de que Luiz Carlos Velloso receberia ainda propinas das demais empresas componentes do 

Consórcio Rio Barra, em razão do mesmo contrato de construção da Linha 4 do Metrô do 

Rio de Janeiro. Nesse sentido, o depoimento de João Henrique Tebyriçá Sá, ex-

empregado da CARIOCA ENGENHARIA, que informou ter presenciado entregas de 

valores em espécie para este investigado por representantes da Queiroz Galvão e da 

Odebrecht. Leia-se (fls. 202/203): 

“QUE sobre os fatos relacionados ao Metrô, esclarece que foi empregado da 

CARIOCA desde 1996 até 2016, ocupando a função de engenheiro civil, sendo o 

representante da CARIOCA no Consórcio RIO BARRA desde  o início da obra até o 

final da referida obra; QUE nesse período o depoente exerceu a função de Gerente 

Comercial do Consórcio RIO BARRA; QUE em três oportunidades não sabendo 

precisar em qual ano, durante a obra da Linha 4 do Metrô, antes de outubro/2014 

e depois de 2010, o depoente acompanhou um funcionário da QUEIROZ 

GALVÃO chamado JOSÉ BAIA para entregar dinheiro de propina cujo 

destinatário final seria alguém da Secretaria de Transportes; QUE o depoente não 

sabe dizer a quem era destinada a propina, mas sabe dizer que o valor era entregue 

a uma pessoa que poderia ser um intermediário do destinatário final da propina; 

QUE os valores foram entregues nos seguintes endereços: em duas ocasiões na Rua 

do Carmo, nº 17 e a terceira vez em um prédio da Avenida Atlântica esquina com a 

Figueiredo de Magalhães (que olhando para a Figueiredo de Magalhães é o prédio 

azul da esquerda); QUE nas duas oportunidades que esteve na Rua do Carmo, 17, 

também acompanhou o depoente e JOSÉ BAHIA o funcionário da ODEBRECHT 

chamado RONALDO BITTENCOURT; QUE a função do depoente e também de 

RONALDO era servir de testemunha para JOSÉ BAHIA que os valores foram 

entregues nos locais mencionados; QUE o depoente sabe que era dinheiro que 

estava sendo entregue pois ajudou JOSÉ BAHIA a contar; QUE não se recorda o 

valor total; QUE sabe dizer que os pagamentos eram relacionados à parte da 

QUEIROZ GALVÃO, SERVIX e COVAN (integrantes do Consórcio Linha 4 

Barra); QUE se recorda que no endereço na Rua do Carmo havia uma sala de 

reunião que havia mais de 50 carrancas; QUE foram atendidos na ocasião por um 

senhor de 70 anos, grisalho, um pouco careca, usando suspensórios, um pouco 

barrigudo que recebeu uma sacola de compras com o dinheiro; QUE já em 

Copacabana quem atendeu foi uma outra pessoa de meia idade, por volta de 45 

anos, um homem também; QUE em Copacabana o depoente subiu ao prédio e 

dirigiu a um andar baixo, sendo atendido na porta pelo homem referido, sem 

adentrar ao apartamento; Que conseguiu ver que o apartamento estava mobiliado e 

habitado” (grifei). 
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Como apurou o MPF, a partir do relatório que acompanha a petição cautelar 

inicial (fl. 54), aparentemente o endereço do apartamento de Copacabana em que foram 

entregues valores em espécie por representantes das empresas do Consórcio Rio Barra, e 

que eram destinados a “alguém da Secretaria Estadual de Transportes”, era o mesmo em 

que residiam a ex-mulher do investigado Luiz Carlos Velloso e os filhos de ambos. 

Note-se que, à época, Luiz Carlos Velloso era o Subsecretário de Transportes do Estado do 

Rio de Janeiro. 

No mesmo sentido foi o depoimento de outro leniente oriundo da CARIOCA 

ENGENHARIA, Rodolfo Mantuano (fl. 212), que confirmou o acerto prévio de pagamento 

de propinas pelo Consórcio Rio Barra a agentes públicos da Secretaria Estadual de 

Transportes: 

 

 

O recebimento constante de propinas, em espécie, por parte do investigado Luiz 

Carlos Velloso, da parte das empresas que participavam do Consórcio Rio Barra, em razão 

da Construção da Linha 4 do Metrô talvez justifique, como aduz fundamentadamente o 

Ministério Público Federal (fls. 52/54), o hábito que mesmo mantém de realizar os 

pagamentos de suas contas pessoais em espécie, apesar de ser absolutamente 

desaconselhável tal comportamento ante os riscos que isso representa. O provável 
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recebimento de propinas, da mesma forma, talvez esclareça como foi possível ao 

investigado investir a integralidade de seus vencimentos (fl. 52), como se não dependesse de 

seu salário para viver. 

Ainda sobre os indícios apresentados de que o investigado Luiz Carlos Velloso 

vem, sub-repticiamente, usufruindo de valores criminosamente obtidos com sua atuação da 

Secretaria de Transportes do Estado do Rio de janeiro, em especial em relação à construção 

da Linha 4 do Metrô, vale a referência aos pagamentos vultosos de despesas familiares que 

são feitos em nome de sua atual companheira, Renata Loureiro Borges Monteiro, que apesar 

de ter declarado rendimentos mensais próximos a R$2.000,00 (dois mil reais), realiza 

pagamentos mensais de seu cartão de crédito que giram em torno de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), e alguns pagamentos beiram os R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como se vê no 

Dossiê elaborado pela Receita Federal de fls. 455/529. 

Considerando as evidências trazidas aos autos, são coerentes as conclusões 

ministeriais acerca do envolvimento de Luiz Carlos Velloso na ORCRIM, cuja liderança 

é imputada ao ex-Governador Sérgio Cabral, atuante no âmbito do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro também por meio de sua ramificação na Secretaria de Transportes do 

Estado do Rio de Janeiro. Esta constatação permite ao Juízo concluir, ainda que 

preliminarmente, que a referida Organização Criminosa encontra-se em plena atividade, 

inclusive promovendo a movimentação de altas somas de dinheiro auferido ilicitamente.  

Provável exemplo de atuação ilícita por parte do investigado Luiz Carlos 

Velloso, como afirma o MPF (fl. 62), é a aparente transferência ou ocultação de valores 

mediante entregas e/ou guarda de dinheiro em sua fazenda. É a conclusão, ainda preliminar, 

mas absolutamente coerente, que se alcança da leitura dos diálogos interceptados entre o 

este investigado, seu motorista (Jesus) e seu irmão (Juscelino), cujas transcrições constam 

nos autos (fls. 73/75): 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 18:22:06 Mídia do 

Alvo: 55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21994766007 Comentário: 

VELLOSO X JUSCELINO - AC 02 - encontro para conversa. Velloso que entregar 

uma coisa, mas na Rua não dá não. Juscelino diz que vai em casa, em São Conrado, 
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antes. Velloso diz que falou com o Walter, advogado, disse que ele esteve lá e não 

esteve com o Desembargador. Transcrição:  

(...) 

JUSCELINO:e ela tá me esperando ali no Braseiro da Gávea. Eu tô chegando aqui 

na tua casa aqui pra pegar o carro. É..o que você quer falar comigo é importante 

eu te espero.  

VELLOSO:Era pra levar...era pra tu levar o negócio, queria trocar ideia contigo 

mas você vai parar na Gávea então não vai dar não pra fazer não...(inaudível) 

JUSCELINO:ah entendi, entendi o que que é  

VELLOSO:então não vai dar pra levar  

JUSCELINO:até dá...se quiser...  

VELLOSO:não não não, dá não, dá não. E tem lugar ali na Gávea pra para o 

carro?  

(...) 

JUSCELINO:não não não, vou pra casa , São Conrado, e a MÁRCIA vai pro 

cabeleireiro fazer o cabelo ali no Fashion Mall e depois que a gente vai nesse 

negócio mais tarde.  

VELLOSO:ham  

JUSCELINO:entendeu? Você tá em que altura? Você tá em que altura? 

VELLOSO:aqui no Hotel no Flamengo, no final aqui do hotel  

JUSCELINO:tô chegando aqui  

VELLOSO:eu falei com o WALTER aqui, eu falei com o WALTER advogado... 

JUSCELINO:ham  

VELLOSO:ele teve lá e não teve com o Desembargador, teve com a...(naudível). 

------------------ 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 19:01:12 Comentário: 

VELLOSO X JESUS - AC 02 - ir ao JUSCELINO levar um negócio lá na casa dele. 

Mídia do Alvo: 55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21981752572  

Transcrição:  

JESUS:Sim chefe.  

VELLOSO:Você tá onde?  

JESUS:Eu tô aqui naquele heliporto, passando naquele da Lagoa  

VELLOSO:ah sim, mas você ainda não foi na casa dele não?  

JESUS:ainda não cheguei lá não.  

VELLOSO:Tá. Depois você vai ter que levar um negócio aqui pra mim lá pro 

JUSCELINO, lá na casa dele. Você vai ter que voltar aqui.  

JESUS:Tá, tá bom, ok. 

-------------------- 
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Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 19:26:06 Comentário: 

VELLOSO X JESUS - AC 02 - está voltando. Vai ficar muito tarde, deixa para 

amanhã. Amanhã você pega, leva lá e aproveita e traz ele. Mídia do Alvo: 

55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21981752572 Transcrição:  

JESUS:Sim chefe. 

 VELLOSO:tá em que local JESUS?  

JESUS:tô aqui na...eu tô aqui na Aníbal de Mendonça voltando  

VELLOSO:não, então é melhor o seguinte, até você chegar aqui e ir até lá vai ficar 

muito tarde, amanhã de manhã quando você chegar aqui você pega, leva lá e traz 

ele, aproveita e traz ele, entendeu, de manhã, melhor.  

JESUS:então tá bom  

VELLOSO:pega amanhã de manhã, pega amanhã de manhã.  

JESUS:tá ok, combinado 

------------------- 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 19:27:16 Comentário: 

VELLOSO X JESUS - AC 02 - entregar a encomenda amanhã de manhã. Velloso 

reforça bem que ele deve primeiro passar lá e depois ir até a casa do Juscelino. 

Mídia do Alvo: 55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21981752572 

Transcrição:  

VELLOSO: Alo, alo  

JESUS:Desculpa perguntar, não é para entregar ele a encomenda? 

VELLOSO:JUSCELINO?  

JESUS:É  

VELLOSO:Sim, eu já falei. O que que tem?  

JESUS:Então, não é melhor eu pegar ele de manhã e você já entrega na mão dele 

VELLOSO:O que?  

JESUS:Não é melhor eu ir para casa dele direto, pegar ele, trazer ele pra cá e você 

já entrega pra ele direto?  

VELLOSO:Não, não, não, você tem que passar aqui primeiro  

JESUS:Ah tá, então eu passo aí primeiro  

VELLOSO:Você entregar direto para ele quando sair de casa?  

JESUS:Não, digo, eu pegava ele, trazia ele e você entregava na mão dele. É uma 

encomenda, eu não sei o que é.  

VELLOSO:Não JESUS, nada disso, tem que vim aqui primeiro  

JESUS:Tá bom, ok, então eu passo aí. Que horas eu posso passar aí? VELLOSO: 

Normal, horário normal, vindo pra cá você me liga  

JESUS:Tá bom, oito e meia eu te ligo então  

VELLOSO:Oito e meia aqui, tchau, um abraço. 
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-------------------- 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO  

Data de Início: 02/12/2016 08:50:01 Comentário: VELLOSO X JUSCELINO - AC 

02 - JESUS já foi... uma vez levou pra fazenda Mídia do Alvo: 55(21)999791816 

Telefone do Interlocutor: ND Transcrição:  

VELLOSO:Oi JUSCELINO  

JUSCELINO:Opa  

LUIS VELLOSO:JESUS já foi pra aí, você vai voltar com ele?  

JUSCELINO:Pois é eu tenho que acabar de fazer o negócio que a advogada pediu 

pra fazer, eu tenho que acabar no computador, aí depois eu vou.  

VELLOSO:Você sabe o que eu mandei pra ele, você lembra o que é? 

JUSCELINO:Sei, sei, sei  

VELLOSO:Tem certeza? Uma vez você levou para a fazenda  

JUSCELINO:Nem lembro mais, é muita coisa?  

VELLOSO:Não rapaz, uma vez você levou pra fazenda, você veio aqui em casa e 

pegou, falou que a MARCIA estava precisando  

JUSCELINO:Ah entendi, entendi, tá bom, tá bom, pode deixar  

VELLOSO:Aí depois um dia você vai pra fazenda, você vai num final de semana, o 

dia que você quiser com o meu carro, a Pajero. 

(grifei). 

Considere-se ainda que, em se tratando de pessoa influente e que movimenta 

altas somas de dinheiro público, há muitos anos transitando com desenvoltura entre diversos 

órgãos estatais (atualmente já não está vinculado à Secretaria Estadual de Transportes; é 

Subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro) como parece ser o caso dos autos, a 

permanência do investigado Luiz Carlos Velloso no cargo público que ocupa representa 

risco de indevida influência sobre outros servidores e a possibilidade, concreta, de acesso a 

documentos e registros importantes à investigação, que a partir de agora será de 

conhecimento público.  

Assim, tenho por evidenciados os pressupostos para o deferimento da medida 

cautelar extrema, consubstanciados na presença do fumus comissi delicti, ante a aparente 

comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes que apontam para a autoria 

de crimes como corrupção passiva, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro 

pelo requerido.  
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Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à decretação da 

cautelar, qual seja, o periculum libertatis, nestes autos representado pelo risco efetivo que o 

requerido em liberdade pode criar à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução 

criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).  

Sobre o ponto reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão 

requerida para garantia da ordem pública, circunstância exaustivamente abordada 

anteriormente (item 1 – PRISÕES PREVENTIVAS). 

Além disso, reafirmo a necessidade da prisão preventiva, que também não é 

atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no art. 

319 do CPP, ante o comportamento acima descrito do investigado requerido, com 

provável ocultação de documentos e registros úteis ao esclarecimento dos fatos sob 

investigação. Acresço que também sua posição de destaque na administração do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, por tantos anos, com acesso a documentos e contratos relevantes a 

esta investigação, é fator que justifica a cautelar requerida.  

Não se olvide, ademais, que tão importante quanto investigar a fundo a atuação 

ilícita da ORCRIM descrita, com a consequente punição dos agentes criminosos, é a 

cessação da atividade ilícita e a recuperação do resultado financeiro criminosamente 

auferido. Nesse sentido, deve-se ter em mente que no atual estágio da modernidade em que 

vivemos, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são 

suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, como as que parecem ter 

sido pagas em propinas no caso ora sob investigação e que, inclusive, como dito, estariam 

sendo constantemente utilizadas para o pagamento de várias despesas familiares ou mesmo 

transferidas para contas bancárias de terceiros. 

Nesse contexto, a prisão preventiva de Luiz Carlos Velloso, tal como requerida 

na representação inicial, é medida que se impõe, seja para garantir a ordem pública, como 

por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 
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2) CONDUÇÕES COERCITIVAS. 

Aduz o Ministério Público Federal que, não obstante ser cabível na hipótese a 

decretação de medidas cautelares extremas, prisões temporárias e/ou preventivas de alguns 

investigados (artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89 e art. 312 do CPP), 

acredita ser suficiente sejam tais pessoas conduzidas coercitivamente para o fim de 

esclarecer eventual participação nos fatos ilícitos tratados nestes autos.  

De fato, em princípio, é manifesta a utilidade da medida de condução coercitiva, 

menos grave que uma ordem de prisão, e com a qual se consegue, a um só tempo, agilizar 

investigações complexas, que envolvem várias outras cautelares restritivas a outros 

suspeitos, e evitar a desnecessária imposição de medida de prisão ainda que por alguns dias.  

Assim, é indiscutível a viabilidade da medida ora requerida, com a qual o 

representado terá a oportunidade, se assim desejar, de colaborar com as investigações e 

esclarecer eventuais citações a si atribuídas, afastando indevidas suspeitas apontadas 

inicialmente e, desta forma, evitar a imposição de alguma medida cautelar mais grave. 

A contrario sensu, nas hipóteses em que não restar minimamente justificada 

uma eventual decretação de prisão cautelar de um investigado, pelo conjunto probatório 

constante dos autos, há de ser negada a imposição dessa medida alternativa (condução 

coercitiva), posto que o simples interesse público de coleta imediata de depoimentos não a 

justificaria. 

De qualquer forma, esclareço que em momento algum poderá o investigado ser 

compelido a fornecer elementos de prova que lhe sejam adversos. Da mesma forma, caso 

manifeste interesse, há de se lhe garantir seja assistido por advogado de sua confiança 

pessoal, o qual exercerá com ampla liberdade o mister de prestar o auxílio jurídico 

solicitado, como por exemplo orientando o silêncio do investigado conduzido. A condução 

é coercitiva, não o depoimento, e tal situação há de constar expressamente do mandado 

judicial. 
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Em todo caso, o investigado ao qual seja imposta a condução coercitiva, em 

vista de relevante envolvimento com os fatos criminosos objetos da investigação oficial, terá 

recebido uma oportunidade para esclarecimento de sua participação e, possivelmente, 

contribuído para evitar conclusões que lhes sejam desfavoráveis. 

Dito isso, posso a analisar os requerimentos de condução coercitiva. 

 

2.1) LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA 

Com relação à requerida Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia, companheira de 

Heitor Lopes de Souza Júnior, consta na representação do Órgão ministerial que ela seria 

responsável por movimentações financeiras expressivas e que levam a crer que estaria 

diretamente envolvida com a ocultação do patrimônio amealhado com práticas ilícitas de 

seu companheiro. Por tal razão, o MPF pugna por sua condução coercitiva.  

De fato, nas conversas telefônicas interceptadas por ordem do Juízo, a requerida 

aparece como provável destinatária de uma transferência bancária oriunda de seu 

companheiro no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), e que ela tinha 

conhecimento não apenas da operação financeira, como também de que se tratava de 

possível a ocultação de propina recebida das empresas responsáveis pela construção da 

Linha 4 do Metrô, confiram-se os trechos dos diálogos interceptados (fls. 21/24): 

(HEITOR e PATRÍCIA, gerente do Banco) 

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 

Data de Início: 27/12/2016 14:14:13 

Mídia do Alvo: 55(21) 987427770 

Telefone do Interlocutor: 2121285800 

Transcrição: HEITOR:Alô. 

PATRÍCIA:Oi Heitor, Patrícia querido. 

(...) 

PATRÍCIA:Que que eu ia te perguntar... porque eu queria fazer com você 

exatamente aquilo  

HEITOR:Hum 

PATRÍCIA:Pra gente ver, se você não conseguir vir hoje, vir amanhã mais pra 

gente ver a questão da...da previdência. Porque que eu tô te perguntando, falando 
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isso, apesar da LU ser sua esposa, lógico que pode, podem consultar ligar seu CPF 

com o dela também, tá? 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Você me perguntou se a previdência é uma aplicação? A previdência, 

realmente em último instante é a que eles menos olham, tá? 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Se é um fundo, se tiver um CDB. se tiver alguma coisa eles podem 

bloquear sim, saldo em conta né... 

HEITOR:Claro. 

PATRÍCIA:Previdência é o que mais fica guardadinho... 

HEITOR:Você vai ficar até que horas aí? 

(...) 

HEITOR:Eu te aviso. tá? 

PATRÍCIA:Tu me fala então, tá? 

HEITOR:Tá bom , pode deixar. 

PATRÍCIA:Que aí a gente vê direitinho. 

HEITOR:Tá. 

PATRÍCIA:Deixa eu perguntar, o teu contador chegou a fazer mais ou menos os 

cálculos dessa transferência... 

HEITOR:Nada, eu não consegui fazer nada. 

PATRÍCIA:Ele não chegou a falar nada pra você de cálculos? 

HEITOR:Não, nem eu. Ele se operou também , eu nem conversei com ele. Ele 

colocou aquela prótese... 

PATRÍCIA:Entendi. Porque essa transferência...o que que eu queria te mostrar? 

QUE COM ESSA TRANSFERÊNCIA DE UM MILHÃO PRA CONTA DA LU, o 

que que você pode fazer, pode declarar ou como empréstimo, aí você só paga... 

HEITOR:Não não...ela declara junto comigo. 

PATRÍCIA:É, mas assim mesmo tem que declarar, vai ter que declarar ou como 

doação ou como empréstimo... 

HEITOR:É, pois é. 

PATRÍCIA:Como doação você vai pagar mais imposto, entendeu? 

HEITOR:Certo... 

PATRÍCIA:É melhor pagar, porque como doação você pagaria você dando e ela 

recebendo. 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Como empréstimo pagaria só nela, no caso os 15%. 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Então seria menos custo entendeu? 

HEITOR:entendi. 

PATRÍCIA:Porque no Imposto de Renda aparece a renda só de 21 mil, que sua 

renda não é só essa, sua renda é muito maior né? 

HEITOR:Tá. 

PATRÍCIA:vai ver como é que o contador declara direitinho pra ele poder 

recalcular... 

HEITOR:Tá 
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PATRÍCIA:aquele PGBL que eu te falei, no caso do VG é realmente pra 

diversificação. O PG é quando você declara completa e pra conseguir desconto, e 

pra conseguir até 12% de desconto no próximo Imposto de Renda. 

HEITOR:Certo, tá. (grifei). 

 

(HEITOR e LUCIANA) 

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 

Data de Início: 28/12/2016 18:05:19 

Mídia do Alvo: 55(21)987427770 

Telefone do Interlocutor: 21986750136 

Transcrição: HEITOR:Oi. 

LUCIANA:Oi, você já tá vindo pra casa? 

HEITOR:Tô aqui com o Marcos trocando os óculos. 

LUCIANA:Tá. A questão dela era só em taxação. Eu já falei com o SÉRGIO de 

novo. 

HEITOR:Pois é...mas...ela ligou pro SÉRGIO? 

LUCIANA:Não ligou. 

HEITOR:Então... 

LUCIANA:Porque era uma preocupação dela em relação a você... 

HEITOR:Não... 

LUCIANA:Não tinha nada a ver com ela. Era uma preocupação e o SÉRGIO não 

entende como isso, entende como...como a mesma coisa, eu pra você e você pra mim 

a mesma coisa. 

HEITOR:Então pronto, o problema é dela...o contador, não é problema dela. 

LUCIANA:E aí ela tá tocando em PGBL, ele diz que também não vê problema de 

passar, mas teria que ser hoje o último dia do ano, mas aí ele tá falando seja o 

último dia porque ela precisa bater uma meta, entendeu? 

HEITOR:Sim, mas eu não preciso passar no último dia do ano, eu passo...mês que 

vem. 

LUCIANA:Calma, vamos fazer isso ... 

HEITOR:Claro, com calma, não vou fazer correndo, já falei pra ela. 

 

A quebra do sigilo bancário autorizada pelo Juízo evidenciou Luciana 

Cavalcanti Gonçalves Maia, sócia de fato da empresa ARQMETRO ARQUITETURA E 

CONSULTORIA, realizou diversas transferências bancárias entre os anos de 2012 e 2013, 

transferências essas que representaram crédito de mais de 10 milhões de reais para seu 

companheiro, Heitor Lopes, conforme planilha elaborada a partir dos dados extraídos do 

Sistema SIMBA, cuja imagem encontra-se à fl. 17.  

Somente no ano de 2015, Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia declarou à 

Receita Federal ter recebido R$4.532.096,80 (quatro milhões quinhentos e trinta e dois mil 
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noventa e seis reais e oitenta centavos) a título de lucros e dividendos da ARQMETRO. 

Há, portanto, fundadas suspeitas de que a empresa ARQMETRO foi contratada para prestar 

serviços na obra de construção da Linha 4 do Metrô com o real objetivo de ser utilizada 

para dissimular o pagamento de propina ao investigado Heitor Lopes de Souza, 

permitindo ainda a lavagem dos recursos públicos criminosamente desviados dos cofres 

públicos. 

Nesse contexto, entendo devida a condução coercitiva da requerida, por ser esta 

medida suficiente para, por ora, esclarecer a participação de Luciana Cavalcanti 

Gonçalves Maia nos fatos ilícitos tratados nestes autos, dando-lhe a oportunidade de afastar 

as suspeitas desfavoráveis apresentadas na petição inicial. 

 

2.2) JEAN LOUIS DE BILLY 

O investigado Jean Louis de Billy é sócio de Heitor Lopes na empresa 

ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA, e sócio de Luciana Cavalcanti, 

companheira de Heitor, na empresa ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA. 

Além disso, Jean Louis ocupou cargo comissionado na Secretaria de Obras do Estado do 

Rio de Janeiro, até 19/09/2013. 

Já consignei anteriormente que as duas empresas referidas, ARQLINE e 

ARQMETRO, ambas localizadas no mesmo endereço (Rua Voluntários da Pátria, nº 126, 

sala 802, Botafogo, RJ) e contratadas para prestar serviços nas obras de construção do 

RIOTRILHOS, aparentemente foram utilizadas para viabilizar o repasse de propina 

pelas empresas participantes do Consórcio Rio Barra (Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro) 

para membros da Organização Criminosa descrita. No período de janeiro/2010 a 

março/2013 a empresa ARQLINE teria recebido repasse de valores da ordem de R$ 

5.404.160,00 (cinco milhões quatrocentos e quatro mil cento e sessenta reais). Por sua vez, a 

empresa ARQMETRO faturou mais de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) 

supostamente prestando serviços a apenas duas outras empresas envolvidas na obra da Linha 
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4 do Metrô: CBPO ENGENHARIA LTDA (integrante do Grupo ODEBRECHT) e 

PROMON ENGENHARIA LTDA. 

Jean Louis recebeu, de acordo com planilha elaborada a partir dos dados no 

Sistema SIMBA, R$ R$847.805,00 (oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinco 

reais) em sua conta-corrente, por meio de transferências bancárias oriundas da conta-

corrente da ARQLINE, mesmo durante o período em que ocupou cargo comissionado na 

Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro. E ainda, como se percebe do documento 

apresentado em fl. 38, permanece atuando livremente através da empresa ARQMETRO. 

A provável participação do investigado Jean Louis nos fatos ilícitos de que se 

trata nestes autos, de acordo com a fundada suspeita ministerial, não pode ser desprezada, 

sobretudo considerando a função pública exercida na época dos fatos (Coordenador de 

Acompanhamento de Contratos, da Superintendência de Obras Rodoviárias, da 

Subsecretaria de Obras Rodoviárias e Mobilidade Urbana, da Secretaria de Estado de 

Obras). Seu vínculo com os investigados Heitor e Luciana, a vantagem financeira que lhe 

foi direcionada, além de seu constante acompanhamento nas obras (fl. 207) cujas 

irregularidades ora são apontadas o qualificam, ainda que preliminarmente, como integrante 

de relevo nas atividades da ORCRIM em questão. 

Assim, entendo ser devida a condução coercitiva requerida, por ser esta medida 

suficiente para, por ora, esclarecer a participação de Jean Louis de Billy nos fatos ilícitos 

tratados nestes autos, dando-lhe a oportunidade de afastar as suspeitas desfavoráveis 

apresentadas na petição inicial. 

 

2.3) MANOEL JOSÉ SALINO CORTES 

O requerido Manoel José é o responsável pela empresa MC LINK 

ENGENHARIA LTDA, tendo trabalhado na RIOTRILHOS no período de 2005 a 2007. 

Como já dito, esta empresa, MC LINK, aparentemente foi utilizada para que pagamentos de 

propina chegassem a membros da ORCRIM em questão, através de contratação da empresa 
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ARQLINE (de Heitor Lopes e Jean Louis). Desta forma foram repassados a esta empresa 

R$ 5.306.460,00 (cinco milhões trezentos e seis mil quatrocentos e sessenta reais). 

Há evidências (fl.45) de intenso fluxo de contato telefônico entre este 

investigado e Heitor Lopes, o que realmente parece demonstrar razoabilidade no 

requerimento de condução coercitiva. No entanto, não verifico, da análise dos elementos de 

prova colacionados aos autos, estarem presentes os elementos justificadores de medidas 

cautelares extremas, quais sejam as prisões cautelar e preventiva. 

Não se nega, de pronto, a possibilidade de um maior envolvimento do 

representado Manoel José nos fatos criminosos ora escrutinados. Mas o MPF não logrou 

demonstrar, com necessária clareza, a amplitude e a relevância de eventual comportamento 

reprovável por parte deste requerido. Assim, tenho por descabida e desproporcional a 

medida de condução coercitiva requerida. 

Não obstante, reconheço a relevância do interesse público na investigação sobre 

os graves crimes que são descritos na petição cautelar inicial, e que as suspeitas de 

envolvimento do requerido autorizam seja o mesmo chamado a prestar, caso assim 

concorde, os esclarecimentos que forem úteis à investigação. Desta forma, em alternativa ao 

requerimento ministerial, determino à autoridade policial que, dando conhecimento ao 

requerido acerca desta decisão, notifique-o para comparecimento à Delegacia de Polícia 

Federal responsável por esta investigação, no prazo de 24:00 horas, ressalvada a 

ocorrência de situação legitimamente justificante. 

 

2.4) PATRICIA GOMES CAVALCANTE 

Patrícia Gomes é gerente do Banco Santander, Agência Select Posto Cinco da 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 862, Copacabana, e responsável por ao menos 

uma das contas-correntes utilizadas pelo investigado Heitor Lopes. 
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No decorrer das investigações foi interceptada conversa telefônica entre a 

requerida e o investigado Heitor Lopes, em que a referida gerente parece orientar Heitor, seu 

cliente, sobre a melhor maneira de ocultar seu patrimônio no caso de ser determinada 

medida judicial de bloqueio de bens, inclusive sugerindo que ele faça uma transferência no 

valor de 1 milhão de reais em benefício de sua companheira LUCIANA. Ainda durante o 

referido diálogo, Patrícia demonstra ter conhecimento de que os rendimentos do investigado 

Heitor são, diferente dos registros oficiais, muito superiores aos R$ 21.000,00 (vinte e um 

mil reais) que informa ao Fisco. Veja-se a transcrição (fls. 21/24):  

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 

Data de Início: 27/12/2016 14:14:13 

Mídia do Alvo: 55(21) 987427770 

Telefone do Interlocutor: 2121285800 

Transcrição: HEITOR:Alô. 

PATRÍCIA:Oi Heitor, Patrícia querido. 

(...) 

PATRÍCIA:Que que eu ia te perguntar... porque eu queria fazer com você 

exatamente aquilo  

HEITOR:Hum 

PATRÍCIA:Pra gente ver, se você não conseguir vir hoje, vir amanhã mais pra 

gente ver a questão da...da previdência. Porque que eu tô te perguntando, falando 

isso, apesar da LU ser sua esposa, lógico que pode, podem consultar ligar seu CPF 

com o dela também, tá? 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Você me perguntou se a previdência é uma aplicação? A previdência, 

realmente em último instante é a que eles menos olham, tá? 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Se é um fundo, se tiver um CDB. se tiver alguma coisa eles podem 

bloquear sim, saldo em conta né... 

HEITOR:Claro. 

PATRÍCIA:Previdência é o que mais fica guardadinho... 

HEITOR:Você vai ficar até que horas aí? 

(...) 

PATRÍCIA:Entendi. Porque essa transferência...o que que eu queria te mostrar? 

QUE COM ESSA TRANSFERÊNCIA DE UM MILHÃO PRA CONTA DA LU, o 

que que você pode fazer, pode declarar ou como empréstimo, aí você só paga... 

HEITOR:Não não...ela declara junto comigo. 

PATRÍCIA:É, mas assim mesmo tem que declarar, vai ter que declarar ou como 

doação ou como empréstimo... 

HEITOR:É, pois é. 

PATRÍCIA:Como doação você vai pagar mais imposto, entendeu? 

HEITOR:Certo... 
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PATRÍCIA:É melhor pagar, porque como doação você pagaria você dando e ela 

recebendo. 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Como empréstimo pagaria só nela, no caso os 15%. 

HEITOR:Certo. 

PATRÍCIA:Então seria menos custo entendeu? 

HEITOR:entendi. 

PATRÍCIA:Porque no Imposto de Renda aparece a renda só de 21 mil, que sua 

renda não é só essa, sua renda é muito maior né? 

HEITOR:Tá. (grifei). 

 

Da análise deste diálogo é possível constatar, ainda preliminarmente, algum grau 

de reprovabilidade na orientação dada pela requerida ao investigado Heitor Lopes. Um 

exemplo clássico de desobediência a regras de Compliance hodiernamente seguidas. Ao 

que parece a gerente Patrícia, mesmo ciente de eventuais irregularidades quanto a situação 

fiscal de Heitor Lopes, mostra-se disposta a colaborar para que o mesmo tenha sucesso em 

ocultar seu patrimônio de eventual medida judicial constritiva.  

No entanto, não verifico, da análise dos elementos de prova colacionados aos 

autos, estarem presentes os elementos justificadores de medidas cautelares extremas, quais 

sejam as prisões cautelar e preventiva. 

Não se nega, de pronto, a possibilidade de um maior envolvimento da 

representada Patrícia Cavalcante nos fatos criminosos ora escrutinados. Mas o MPF não 

logrou demonstrar, com necessária clareza, a amplitude e a relevância de eventual 

comportamento reprovável por parte desta requerida. Assim, tenho por descabida e 

desproporcional a medida de condução coercitiva requerida. 

Não obstante, reconheço a relevância do interesse público na investigação sobre 

os graves crimes que são descritos na petição cautelar inicial, e que as suspeitas de 

envolvimento da requerida autorizam seja a mesma chamada a prestar, caso assim concorde, 

os esclarecimentos que forem úteis à investigação. Desta forma, em alternativa ao 

requerimento ministerial, determino à autoridade policial que, dando conhecimento à 

requerida acerca desta decisão, notifique-a para comparecimento à Delegacia de Polícia 
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Federal responsável por esta investigação, no prazo de 24:00 horas, ressalvada a 

ocorrência de situação legitimamente justificante. 

 

2.5) JUSCELINO GIL VELLOSO 

O investigado Juscelino Velloso é irmão do também investigado Luiz Carlos 

Velloso. Com autorização deste Juízo foram interceptadas conversas telefônicas entre 

ambos, e entre Luiz Carlos e seu motorista (Jesus), as quais sugerem que o requerido 

Juscelino Velloso, a pedido de seu irmão, estaria providenciando a ocultação de valores 

ilícitos em locais estratégicos, como por exemplo a fazenda de Luiz Carlos Velloso. Leiam-

se as transcrições (fls. 60/62): 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 18:22:06 Mídia do 

Alvo: 55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21994766007 Comentário: 

VELLOSO X JUSCELINO - AC 02 - encontro para conversa. Velloso que entregar 

uma coisa, mas na Rua não dá não. Juscelino diz que vai em casa, em São Conrado, 

antes. Velloso diz que falou com o Walter, advogado, disse que ele esteve lá e não 

esteve com o Desembargador. Transcrição:  

(...) 

JUSCELINO:e ela tá me esperando ali no Braseiro da Gávea. Eu tô chegando aqui 

na tua casa aqui pra pegar o carro. É..o que você quer falar comigo é importante 

eu te espero.  

VELLOSO:Era pra levar...era pra tu levar o negócio, queria trocar ideia contigo 

mas você vai parar na Gávea então não vai dar não pra fazer não...(inaudível) 

JUSCELINO:ah entendi, entendi o que que é  

VELLOSO:então não vai dar pra levar  

JUSCELINO:até dá...se quiser...  

VELLOSO:não não não, dá não, dá não. E tem lugar ali na Gávea pra para o 

carro?  

(...) 

JUSCELINO:não não não, vou pra casa , São Conrado, e a MÁRCIA vai pro 

cabeleireiro fazer o cabelo ali no Fashion Mall e depois que a gente vai nesse 

negócio mais tarde.  

VELLOSO:ham  

JUSCELINO:entendeu? Você tá em que altura? Você tá em que altura? 

VELLOSO:aqui no Hotel no Flamengo, no final aqui do hotel  
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JUSCELINO:tô chegando aqui  

VELLOSO:eu falei com o WALTER aqui, eu falei com o WALTER advogado... 

JUSCELINO:ham  

VELLOSO:ele teve lá e não teve com o Desembargador, teve com a...(naudível). 

------------------ 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 19:01:12 Comentário: 

VELLOSO X JESUS - AC 02 - ir ao JUSCELINO levar um negócio lá na casa dele. 

Mídia do Alvo: 55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21981752572  

Transcrição:  

JESUS:Sim chefe.  

VELLOSO:Você tá onde?  

JESUS:Eu tô aqui naquele heliporto, passando naquele da Lagoa  

VELLOSO:ah sim, mas você ainda não foi na casa dele não?  

JESUS:ainda não cheguei lá não.  

VELLOSO:Tá. Depois você vai ter que levar um negócio aqui pra mim lá pro 

JUSCELINO, lá na casa dele. Você vai ter que voltar aqui.  

JESUS:Tá, tá bom, ok. 

-------------------- 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 19:26:06 Comentário: 

VELLOSO X JESUS - AC 02 - está voltando. Vai ficar muito tarde, deixa para 

amanhã. Amanhã você pega, leva lá e aproveita e traz ele. Mídia do Alvo: 

55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21981752572 Transcrição:  

JESUS:Sim chefe. 

 VELLOSO:tá em que local JESUS?  

JESUS:tô aqui na...eu tô aqui na Aníbal de Mendonça voltando  

VELLOSO:não, então é melhor o seguinte, até você chegar aqui e ir até lá vai ficar 

muito tarde, amanhã de manhã quando você chegar aqui você pega, leva lá e traz 

ele, aproveita e traz ele, entendeu, de manhã, melhor.  

JESUS:então tá bom  

VELLOSO:pega amanhã de manhã, pega amanhã de manhã.  

JESUS:tá ok, combinado 

------------------- 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO Data de Início: 01/12/2016 19:27:16 Comentário: 

VELLOSO X JESUS - AC 02 - entregar a encomenda amanhã de manhã. Velloso 

reforça bem que ele deve primeiro passar lá e depois ir até a casa do Juscelino. 

Mídia do Alvo: 55(21)985966119 Telefone do Interlocutor: 21981752572 

Transcrição:  

VELLOSO: Alo, alo  
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JESUS:Desculpa perguntar, não é para entregar ele a encomenda? 

VELLOSO:JUSCELINO?  

JESUS:É  

VELLOSO:Sim, eu já falei. O que que tem?  

JESUS:Então, não é melhor eu pegar ele de manhã e você já entrega na mão dele 

VELLOSO:O que?  

JESUS:Não é melhor eu ir para casa dele direto, pegar ele, trazer ele pra cá e você 

já entrega pra ele direto?  

VELLOSO:Não, não, não, você tem que passar aqui primeiro  

JESUS:Ah tá, então eu passo aí primeiro  

VELLOSO:Você entregar direto para ele quando sair de casa?  

JESUS:Não, digo, eu pegava ele, trazia ele e você entregava na mão dele. É uma 

encomenda, eu não sei o que é.  

VELLOSO:Não JESUS, nada disso, tem que vim aqui primeiro  

JESUS:Tá bom, ok, então eu passo aí. Que horas eu posso passar aí? VELLOSO: 

Normal, horário normal, vindo pra cá você me liga  

JESUS:Tá bom, oito e meia eu te ligo então  

VELLOSO:Oito e meia aqui, tchau, um abraço. 

-------------------- 

Alvo: LUIZ CARLOS VELLOSO  

Data de Início: 02/12/2016 08:50:01 Comentário: VELLOSO X JUSCELINO - AC 

02 - JESUS já foi... uma vez levou pra fazenda Mídia do Alvo: 55(21)999791816 

Telefone do Interlocutor: ND Transcrição:  

VELLOSO:Oi JUSCELINO  

JUSCELINO:Opa  

LUIS VELLOSO:JESUS já foi pra aí, você vai voltar com ele?  

JUSCELINO:Pois é eu tenho que acabar de fazer o negócio que a advogada pediu 

pra fazer, eu tenho que acabar no computador, aí depois eu vou.  

VELLOSO:Você sabe o que eu mandei pra ele, você lembra o que é? 

JUSCELINO:Sei, sei, sei  

VELLOSO:Tem certeza? Uma vez você levou para a fazenda  

JUSCELINO:Nem lembro mais, é muita coisa?  

VELLOSO:Não rapaz, uma vez você levou pra fazenda, você veio aqui em casa e 

pegou, falou que a MARCIA estava precisando  

JUSCELINO:Ah entendi, entendi, tá bom, tá bom, pode deixar  

VELLOSO:Aí depois um dia você vai pra fazenda, você vai num final de semana, o 

dia que você quiser com o meu carro, a Pajero. 

(grifei). 
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Não obstante as conversas suspeitas referidas não verifico, da análise dos 

elementos de prova colacionados aos autos, estarem presentes os elementos justificadores de 

medidas cautelares extremas, quais sejam as prisões cautelar e preventiva. 

Não se nega, de pronto, a possibilidade de um maior envolvimento do 

representado Juscelino Gil Velloso nos fatos criminosos ora escrutinados, inclusive pela 

relação de parentesco e confidencialidade existente. Mas o MPF não logrou demonstrar, 

com necessária clareza, a amplitude e a relevância de eventual comportamento reprovável 

por parte deste requerido. Assim, tenho por descabida e desproporcional a medida de 

condução coercitiva requerida. 

Não obstante, reconheço a relevância do interesse público na investigação sobre 

os graves crimes que são descritos na petição cautelar inicial, e que as suspeitas de 

envolvimento do requerido autorizam seja o mesmo chamado a prestar, caso assim 

concorde, os esclarecimentos que forem úteis à investigação. Desta forma, em alternativa ao 

requerimento ministerial, determino à autoridade policial que, dando conhecimento ao 

requerido acerca desta decisão, notifique-o para comparecimento à Delegacia de Polícia 

Federal responsável por esta investigação, no prazo de 24:00 horas, ressalvada a 

ocorrência de situação legitimamente justificante. 

 

2.6) PATRICIA FRANCO DE MORAES REGO 

A representada Patrícia Franco é ex esposa do investigado Luiz Carlos Velloso, 

e reside na Avenida Atlântica nº 2492, apartamento 201, Copacabana, Rio de Janeiro, com 

os dois filhos de ambos. Ocorre que, como consta do relatório que acompanha a petição 

cautelar inicial (fl. 54), aparentemente este é o mesmo endereço em que foram entregues 

valores de propina ao investigado Luiz Carlos Velloso, seu ex-marido, por 

representantes das empresas do Consórcio Rio Barra. Relembro o depoimento prestado por 

João Henrique Tebyriçá Sá, ex-empregado da CARIOCA ENGENHARIA: 
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 “QUE sobre os fatos relacionados ao Metrô, esclarece que foi empregado da 

CARIOCA desde 1996 até 2016, ocupando a função de engenheiro civil, sendo o 

representante da CARIOCA no Consórcio RIO BARRA desde  o início da obra até o 

final da referida obra; QUE nesse período o depoente exerceu a função de Gerente 

Comercial do Consórcio RIO BARRA; QUE em três oportunidades não sabendo 

precisar em qual ano, durante a obra da Linha 4 do Metrô, antes de outubro/2014 

e depois de 2010, o depoente acompanhou um funcionário da QUEIROZ 

GALVÃO chamado JOSÉ BAIA para entregar dinheiro de propina cujo 

destinatário final seria alguém da Secretaria de Transportes; QUE o depoente não 

sabe dizer a quem era destinada a propina, mas sabe dizer que o valor era entregue 

a uma pessoa que poderia ser um intermediário do destinatário final da propina; 

QUE os valores foram entregues nos seguintes endereços: em duas ocasiões na Rua 

do Carmo, nº 17 e a terceira vez em um prédio da Avenida Atlântica esquina com a 

Figueiredo de Magalhães (que olhando para a Figueiredo de Magalhães é o 

prédio azul da esquerda); (...) QUE já em Copacabana quem atendeu foi uma outra 

pessoa de meia idade, por volta de 45 anos, um homem também; QUE em 

Copacabana o depoente subiu ao prédio e dirigiu a um andar baixo, sendo atendido 

na porta pelo homem referido, sem adentrar ao apartamento; Que conseguiu ver 

que o apartamento estava mobiliado e habitado” (grifei). 

Neste depoimento é possível constatar, ainda preliminarmente, algum 

envolvimento da requerida com as atividades aparentemente criminosas do investigado Luiz 

Carlos Velloso. No entanto, não verifico, da análise dos elementos de prova colacionados 

aos autos, estarem presentes os elementos justificadores de medidas cautelares extremas, 

quais sejam as prisões cautelar e preventiva. 

Não se nega, de pronto, a possibilidade de um maior envolvimento da 

representada Patrícia Franco nos fatos criminosos ora escrutinados. Mas o MPF não logrou 

demonstrar, com necessária clareza, a amplitude e a relevância de eventual comportamento 

reprovável por parte desta requerida. Assim, tenho por descabida e desproporcional a 

medida de condução coercitiva requerida. 

Não obstante, reconheço a relevância do interesse público na investigação sobre 

os graves crimes que são descritos na petição cautelar inicial, e que as suspeitas de 

envolvimento da requerida autorizam seja a mesma chamada a prestar, caso assim concorde, 

os esclarecimentos que forem úteis à investigação. Desta forma, em alternativa ao 

requerimento ministerial, determino à autoridade policial que, dando conhecimento à 

requerida acerca desta decisão, notifique-a para comparecimento à Delegacia de Polícia 
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Federal responsável por esta investigação, no prazo de 24:00 horas, ressalvada a 

ocorrência de situação legitimamente justificante. 

 

2.7) RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO 

De acordo com a representação inicial, a Renata Loureiro, “na qualidade de 

companheira de Luiz Carlos Velloso, foi destinada a tarefa de, ao menos desde o ano de 

2011, ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição e movimentação de 

bens ou valores provenientes diretamente de infração penal. Com o aprofundamento das 

investigações, verificou-se que o investigado utiliza-se de sua companheira (...) para 

realizar transações financeiras e assim escapar dos órgãos de controle” (fl. 65). 

Esta investigada, pelas conclusões iniciais do Ministério Público Federal, 

amparadas por elementos de prova fidedignos, como os relatórios feitos pela Receita 

Federal, aparentemente tem atuado durante longo período de tempo para ocultar valores 

ilícitos recebidos por seu companheiro, Luiz Carlos Velloso, e/ou propiciar a ambos usufruir 

do produto ilícito de atos de corrupção relacionados à obra da Linha 4 do Metrô do Rio de 

Janeiro. Não está claro, contudo, como afirma o MPF, o grau de envolvimento desta 

investigada na ORCRIM de que se trata. 

Como já visto, vale a referência aos pagamentos vultosos de despesas 

familiares que são feitos em nome da investigada Renata Loureiro Borges Monteiro, 

companheira do representado Luiz Carlos Velloso. Apesar de declarar à Receita Federal 

rendimentos mensais próximos a R$2.000,00 (dois mil reais), a requerida realiza 

pagamentos mensais de seu cartão de crédito que giram em torno de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), e alguns pagamentos beiram os R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como se vê no 

Dossiê elaborado pela Receita Federal de fls. 455/529. Cito, ainda, como demonstração de 

hábito de consumo aparentemente incompatível com seus rendimentos, a compra realizada 

pela investigada Renata Loureiro na empresa NELLY JÓIAS, em 21/09/2016 e 27/10/2016, 
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no valor total aproximado de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), como se constata na 

evidência acostada em fl. 963. 

Também considero fundada a suspeita levantada pelos ilustres Procuradores da 

República de que a vinculação desta requerida à empresa ZILLION ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ 06.076.187/0001-93), da qual é sócia, 

seria mais um indício de que a investigada vem atuando na ocultação de valores espúrios 

auferidos por seu companheiro, Luiz Carlos Velloso. Note-se que o quadro societário desta 

empresa também é composto pela offshore LIZELLA HOLDING INC (CNPJ 

06.132.056/0001-86), que de 2005 a 2013 jamais registrou sequer um empregado (fls. 

342/346). 

Por tudo, entendo devida a condução coercitiva da requerida, por ser esta 

medida suficiente para, por ora, esclarecer a participação de Renata Loureiro Borges 

Monteiro nos fatos ilícitos tratados nestes autos, dando-lhe a oportunidade de afastar as 

suspeitas desfavoráveis apresentadas na petição inicial. 

 

3) BUSCA E APREENSÃO  

 

No presente caso, envolvendo a prática de diversos crimes em prejuízo dos 

cofres públicos, constata-se a imperiosa necessidade de produção de provas para instrução 

do feito processual, não sendo possível, por outros meios, chegar-se à efetiva comprovação 

dos fatos e investigação. 

Assim, pelas razões expostas ao longo da fundamentação, entendo que a medida 

pleiteada afigura-se necessária (artigo 282, I, do CPP) e adequada (artigo 282, II do CPP) 

porque é apta a permitir à investigação identificar a autoria delitiva e apreender documentos que 

comprovem os delitos investigados. 
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A busca e apreensão deverá ocorrer nos endereços residenciais ou profissionais 

dos requeridos e nos termos do artigo 240, §1º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h” do Código de 

Processo Penal, com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e demais 

provas relacionadas aos crimes sob investigação notadamente, mas não limitado, a: a) 

registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, 

prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, 

inclusive de consultoria, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados 

aos ilícitos narrados nesta manifestação; b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias 

eletrônicas de qualquer espécie, 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; c) arquivos 

eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utilizados pelos representados, 

além dos registros das câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as medidas; d) 

valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 

30.000,00 ou US$ 10.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de 

sua origem lícita, nos endereços vinculados aos investigados. 

 

4) MEDIDAS ASSECURATÓRIAS 

 

O Código de Processo Penal trata das medidas assecuratórias, sequestro de bens 

móveis e imóveis, hipoteca legal e arresto em seus artigos art. 125 e 132. Há previsão 

expressa de medidas assecuratórias também na Lei de Lavagem de Capitais em seu artigo 4º 

(com redação conferida pela Lei nº 12.683/2012), in verbis:  

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e 

quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar 

medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou 

existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou 

proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. 

(grifei) 
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No caso dos autos, tendo em vista a prática, em tese, de delitos causadores de 

prejuízo à Administração Pública -, incide a possibilidade de sequestro dos bens dos 

pretensos perpetradores, com fulcro no Decreto-lei nº 3.240/1941 tal como requerido pelo 

MPF em sua promoção.  

Neste sentido, colaciono o magistério jurisprudencial do E. Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região: 

 

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECRETO Nº 3.240/41. RESSARCIMENTO DO 

DANO CAUSADO PELO RÉU. DEFERIMENTO DA MEDIDA 

ASSECURATÓRIA. I- Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério 

Público Federal contra a sentença que indeferiu o requerimento que pretendia a 

aplicação da medida assecuratória prevista no Decreto-lei nº 3.240/41 sobre os 

bens dos denunciados pelos crimes descritos nos arts. 317, §1º, 313-A e 171, §3º, 

do CP, tendo em vista que os delitos teriam resultado na concessão indevida de 

benefícios previdenciários, acarretando prejuízo para o INSS. II- O Magistrado 

de primeiro grau entendeu que não teria sido demonstrado o periculum in mora, 

bem como que o Parquet não teria particularizado os bens que viriam a ser 

objeto da constrição, nem teria legitimidade para propor a medida 

assecuratória. III- O Decreto-lei nº 3.240/41 objetiva assegurar o ressarcimento 

da Fazenda Pública do prejuízo oriundo de crimes contra ela praticados, 

embora o legislador tenha impropriamente empregado o termo sequestro no 

texto normativo. IV- O art. 1º do aludido Decreto-lei, por ser norma especial, 

prevalece sobre a disciplina do sequestro de que trata o art. 125, do CPP, 

aproximando-se do arresto e hipoteca legal, tratada nos artigos 134 e seguintes, 

do CPP. V- O periculum in mora se faz presente, ante a probabilidade de a 

Autarquia não vir a ser ressarcida, na hipótese de a pretensão punitiva estatal 

vir a ser julgada procedente. VI- Verificando-se que o pleito ministerial se limita 

à constrição de bens até o montante correspondente ao prejuízo sofrido pela 

Administração Pública, não há que se falar em desproporcionalidade da medida, 

não sendo causa de inépcia a ausência de indicação de bem específico pelo 

Ministério Público Federal. VII- O Ministério Público possui legitimidade ad 

causam para requerer a medida assecuratória prevista do Decreto nº 3.240/41. 

Inteligência dos arts. 127 e seguintes da CRFB/88. VIII- Apelação criminal do 

Ministério Público Federal provida. (ACR 9392, 2ª Turma Especializada, Rel. 

Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, E-DJF2R 25/03/2014). 

 

Com efeito, o sequestro tem a finalidade de assegurar a efetividade da 

condenação penal consistente na perda, em favor da União, do produto ou do proveito da 
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infração (artigo 91, II, b, do CP). Justamente por isso, são sequestráveis somente bens de 

proveniência ilícita (artigo 126, do CPP). Secundariamente, porém, o sequestro assegura a 

reparação do dano causado pelo delito, na medida em que o dinheiro obtido com a venda em 

leilão do bem perdido será destinado ao lesado ou terceiro de boa-fé (artigo 133, parágrafo 

único, do CPP).   

Já o arresto, destina-se a retenção de quaisquer bens do indiciado ou réu, 

prestando-se, assim, a evitar que o acusado ou réu se subtraia ao ressarcimento do dano, 

mediante dilapidação de seu patrimônio. Por conseguinte, qualquer bem pode ser objeto de 

arresto. Não resta dúvida, portanto, que a finalidade da norma é a garantia de eventual 

ressarcimento do sujeito passivo, pelo que não há qualquer limitação no tipo de bens que 

podem ser afetados – se móveis ou imóveis. 

Acerca dos bens passíveis de constrição, à luz do artigo 3º do Decreto-lei nº 

3.240/41, deveria o postulante indicar os bens sobre os quais deve recair a providência.  

No caso dos autos, o MPF em sua representação houve por bem requerer que as 

medidas constritivas recaiam sobre bens moveis e imóveis dos requeridos de maneira 

indiscriminada, lado outro, indicou o montante dos prejuízos a limitar a providência. O MPF 

baseou-se em estimativa dos valores movimentados pelos investigados que, possivelmente, 

teriam sido objeto de corrupção e lavagem de dinheiro e estabeleceu o montante para cada 

requerido, representando esse valor o prejuízo que teria sido causado aos cofres públicos. 

Entendo, e à luz da finalidade da medida, não há óbice ao requerimento de que 

as medidas assecuratórias recaiam sobre bens móveis e imóveis dos requeridos, dentro dos 

limites informados pelo MPF, mediante bloqueio de numerário no sistema BACENJUD, de 

veículos automotores no sistema RENAJUD e de imóveis por meio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB.  

Certo é que o quanto postulado, a medida pode ser deferida pelo Juízo 

(sequestro/arresto) nos limites que não violem direitos e garantias dos requeridos, em outras 

palavras, da maneira menos gravosa às pessoas físicas e jurídicas requeridas.  
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Assim, no caso dos autos, tudo o que se exige para a decretação da medida é a 

verificação de indícios de prática dos delitos apontados, juízo que constato ser positivo no 

presente momento, razão pela qual defiro o bloqueio de bens móveis e imóveis na forma 

requerida. 

Por conseguinte, o deferimento das medidas assecuratórias requeridas, por tudo 

o que já foi consignado é de rigor. 

 

5) DISPOSITIVO 

 

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias 

autorizadoras,  

i.) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados  Heitor Lopes de 

Sousa Júnior e Luiz Carlos Velloso,  assim o faço para garantia da ordem pública e 

para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, I, 

ambos do CPP; 

ii.) AUTORIZO a CONDUÇÃO COERCITIVA das investigados Jean Louis 

de Billy, Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia e Renata Loureiro Borges Monteiro, 

ficando cientes as autoridades quanto à preservação dos direitos constitucionais dos 

requeridos, em especial o direito ao silêncio e assistência por advogado; 

iii.) DETERMINO a NOTIFICAÇÃO dos investigados Manoel José Salino 

Cortes, Patrícia Gomes Cavalcante, Juscelino Gil Velloso e Patrícia Franco de 

Morares Rego pela autoridade policial para comparecimento à Delegacia de Combate à 

Corrupção da Polícia Federal - DELECOR, no prazo de 24:00 horas, ressalvada a 

ocorrência de situação legitimamente justificante, ficando cientes as autoridades quanto à 

preservação dos direitos constitucionais dos requeridos, em especial o direito ao silêncio e 

assistência por advogado;  
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iv.) DETERMINO o SEQUESTRO/ARRESTO dos bens móveis e imóveis 

(medidas assecuratórias) dos investigados Heitor Lopes de Sousa Júnior, Luciana 

Cavalcanti Gonçalves Maia, Jean Louis de Billy, ARQLINE ARQUITETURA E 

CONSULTORIA – EPP e ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA  no 

limite de R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze mil quinhentos e setenta e 

nove reais e cinco centavos), MC LINK ENGENHARIA LTDA e Manoel José Salino 

Cortes no limite de R$ 5.306.460,00 (cinco milhões trezentos e seis mil quatrocentos e 

sessenta reais), Luiz Carlos Velloso, Renata Loureiro Borges Monteiro e Juscelino Gil 

Velloso no limite de R$ 12.054.621,00 (doze milhões cinquenta e quatro mil seiscentos e 

vinte e um reais), conforme requerido pelo MPF e na forma da fundamentação, e assim o 

faço com amparo nos artigos 4º da Lei nº 9.613/98 e 125 e seguintes do CPP c/c o artigo 4º 

do Decreto-lei nº 3.240/41; 

As medidas assecuratórias serão cumpridas da seguinte forma: 1) sequestro de 

numerário mantido em instituições financeiras por meio do sistema BACENJUD; 2) 

sequestro/arresto de veículos por meio do sistema RENAJUD; 3) bloqueio de bens imóveis 

por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e/ou de expedição de 

ofícios conforme o caso; 4) sequestro/arresto de embarcações e aeronaves mediante 

expedição de ofícios à Capitania dos Portos e à ANAC. 

DETERMINO o bloqueio imediato de numerário pelos investigados Heitor 

Lopes de Sousa Júnior e Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia investido em fundos de 

previdência VGBL, PGBL, dentre outros.  

Intime-se Gerente do Banco Santander, Agência Select Copacabana Posto 5 para 

imediato cumprimento, devendo informar a efetivação da medida ao Juízo no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, sob as penas da lei. 

Expeçam-se os expedientes de praxe. 
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v.) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO, nos termos do artigo 240 do 

CPP, nos endereços (residenciais e profissionais indicados pelo MPF) de Heitor Lopes de 

Sousa Júnior, Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia, Jean Louis de Billy, Manoel José 

Salino Cortes, Luiz Carlos Velloso, Renata Loureiro Borges Monteiro, Juscelino Gil 

Velloso e Patrícia Franco de Moraes Rego.  

A medida deverá ser cumprida durante o dia, arrecadando-se quaisquer 

documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção 

passiva e ativa, contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade 

ideológica e/ou documental e organização criminosa, investigação notadamente, mas não 

limitado, a: a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de 

recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de 

reuniões, contratos, inclusive de consultoria, cópias de pareceres e quaisquer outros 

documentos relacionados aos ilícitos narrados nesta manifestação; b) HD´s, laptops, 

smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, 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; c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos 

utilizados pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais em 

que se cumpram as medidas; d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de 

valor igual ou superior a R$ 30.000,00 ou US$ 10.000,00 e desde que não seja apresentada 

prova documental cabal de sua origem lícita, nos endereços vinculados aos investigados. 

Expeçam-se mandados individuais para cada local relacionado, conforme 

requerido pelo MPF, a ser cumprido no momento mais oportuno para a captura de provas. 

Caberá ao MPF, com o auxílio da Polícia Federal, as providências devidas à execução das 

medidas.   
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AUTORIZO a realização simultânea das diligências a serem efetuadas com o 

auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos e de outros agentes públicos, 

incluindo agentes da Receita Federal e membros do MPF.  

Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a 

operação. Exauridas as diligências, levante-se o segredo de justiça destes autos uma vez que 

não há causa determinante que justifique a inobservância da regra constitucional de 

publicidade dos atos judiciais, sobretudo por se tratar de possíveis malfeitos relacionados à 

aplicação de dinheiro público e envolver a atuação de agentes públicos, casos em que com 

maior razão há de se garantir o direito ínsito a todos os cidadãos brasileiros de conhecer e 

acompanhar as conclusões e o trabalho do Poder Judiciário nacional.  

Cumpridas as medidas, levante-se o segredo. 

Quanto às cautelares 0509970-36.2016.4.02.5101, 0509971-21.2016.4.02.5101, 

0509979-95.2016.4.02.5101 e 0509980-80.2016.4.02.5101, levante-se o segredo absoluto, 

cadastrando-se o SEGREDO DE JUSTIÇA NO SISTEMA, admitido o acesso dos 

requeridos e dos seus advogados, que devem estar cadastrados no site da Justiça Federal do 

Rio de Janeiro e fornecer, por petição, seu CPF e indicar as folhas em que a(o) 

procuração/substabelecimento foi juntada(o).  

Desde já informo às defesas dos investigados que eventuais mídias estão disponíveis 

em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição eletrônica nos autos, 

indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se encontra a mídia desejada, 

devendo ser fornecida mídia nova e lacrada, tendo a Secretaria o prazo mínimo de 24 horas 

para a sua entrega. 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2017. 

       (assinado eletronicamente)  

     MARCELO DA COSTA BRETAS 
Juiz Federal  

7ª Vara Federal Criminal / RJ  
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