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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SR.  JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CONFIDENCIAL

Processo  a  ser  distribuído  por  dependência  aos  autos  nº  0506972-95.2016.4.02.5101
(Acordo de leniência da empresa Carioca Cristiani-Nielsen Engenharia)

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)

0509980-80.2016.4.02.5101 (Quebra de sigilo telefônico)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos

Procuradores  da  República  signatários1,  vem,  na  defesa  da  sociedade  e  no  uso  de  suas

atribuições legais e constitucionais, com apoio na legislação de regência, requerer as medidas

cautelares a seguir relacionadas em desfavor de:

• HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR, brasileiro, nascido em 07/03/1956,  diretor

de Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Rio Trilhos),

sócio da empresa ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP, inscrito no

CPF sob o nº 510.540.517-04, residente na Rua Baronesa de Poconé, 141, bloco 2, ap.

603, Lagoa, Rio de Janeiro, CEP 22471270 - Telefone (21) 25374745;

1 Designados para atuar neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº 1095, de 9 de dezembro de 2016.
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• LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA, brasileira, nascida em 26/04/1972,

companheira  de  HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR,  inscrita  no  CPF sob o  nº

018.178.887-06, sócia da empresa ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA,

residente na Rua Baronesa de Poconé, 141, bloco 2, ap. 603, Lagoa, Rio de Janeiro,

CEP 22471270;

• JEAN LOUIS DE BILLY, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 528.083.607-97, sócio

das empresas ARQLINE  ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP e  ARQMETRO

ARQUITETURA E CONSULTORIA,  residente na Av.  Alexandre Ferreira  128 401,

LAGOA / CEP: 22470220 / RIO DE JANEIRO - RJ / Telefone: (0021) 25371216;

• ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP, pessoa jurídica de direito

privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  01.139.020/0001-00,  com  sede  na  RUA

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.126, SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

• ARQMETRO  ARQUITETURA E  CONSULTORIA,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  14.707.346/0001-39,  om  sede  na  RUA

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.126, SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

• MC LINK ENGENHARIA LTDA.,  pessoa jurídica de direito  privado,  inscrita  no

CNPJ sob o nº 04.246.593/0001-21, com sede na Avenida das Américas, 500, bloco 8,

conjunto 213, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-904 e/ou Rua Daucidio

Jurandir, 255, sala 305, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.631-250;

• MANOEL JOSÉ SALINO CORTES,  sócio-administrador  da  empresa  MC LINK

ENGENHARIA LTDA.,  brasileiro,  nascido  em  06/06/1948,  filho  de  Lydia  Salino

Cortes,  titulo  de eleitor  nº  0018133630302,  CPF 055.619.577-91,  com endereço na

Avenida Sernambetiba, 5100, bloco 02, apto 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,

CEP 22.630-012;
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• PATRÍCIA GOMES CAVALCANTE, Gerente do Banco Santander, Agência Select

Copacabana  Posto  5,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº  090.227.477-51,  com  endereço

residencial na Rua Barata Ribeiro, nº 311, apto 505, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ,

CEP 22.040-001 e endereço comercial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº

862, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.060-002;

• LUIZ CARLOS VELLOSO, brasileiro, nascido em 14/05/1959, ex-Subsecretário de

Transportes do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF sob o nº  553.241.937-04,

residente na Rua Leopoldo Miguez, nº 67, apto 101, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ,

CEP 22060-020, Telefone (021) 25473106;

• RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO,  companheira  de  LUIZ CARLOS

VELLOSO,  sócia  da  empresa  ZILLION  ASSESSORIA  E  CONSULTORIA

EMPRESARIAL LTDA., brasileira, nascida em 30/07/1970, filha de Regina Helena L

B Monteiro, título de eleitor nº 0077230010396, CPF 018.002.027-76, residente na Rua

Leopoldo Miguez, nº 67, apto 101, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060-020;

• ZILLION  ASSESSORIA E  CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.,  pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.076.187/0001-93, com sede na

Avenida Atlântica, 4240, sala 333, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.070-900;

• JUSCELINO  GIL VELLOSO,  irmão  de  LUIZ  CARLOS  VELLOSO,  brasileiro,

casado,  administrador  de  empresas,  carteira  de  identidade  nº  04.751.027-6,  CPF

843.096.957-87, nascido em 13/02/1962, residente AVENIDA PREFEITO MENDES

DE MORAES, 950 APTO 301 - SÃO CONRADO, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22610-095;

• PATRÍCIA  FRANCO  DE  MORAES  REGO,  ex-mulher  de  LUIZ  CARLOS

VELLOSO, brasileira, residente na Avenida Atlântica, nº 2492, apto 201, Copacabana,

Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.041-001;

pelas seguintes razões de fato e de direito.
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1. INTRODUÇÃO

No bojo do acordo de leniência da  CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN

ENGENHARIA S/A,  homologado  perante  este  juízo  (0506972-95.2016.4.02.5101),  foram

colhidos  depoimentos  dos  lenientes  que  trouxeram  relevantes  informações  para  o

aprofundamento  das  investigações,  indicando  que  o  esquema  de  corrupção  existente  na

Secretaria  de  Estado de  Obras  do Rio de  Janeiro,  consistente  na cobrança  de propina das

empreiteiras  envolvidas  nos  bilionários  contratos  de  obras  civis,  repetia-se,  com  algumas

variações, na Secretaria Estadual de Transporte e na Companhia de Transportes sobre Trilhos

do Estado do Rio de Janeiro (Riotrilhos), especificamente no contrato de construção do Metrô

Linha 4.

Com  efeito,  durante  as  investigações  internas  em  curso  realizadas  pela

empresa  CARIOCA ENGENHARIA, foram reveladas irregularidades praticadas no âmbito

da obra do governo do Estado do Rio de Janeiro na construção da Linha 4 do Metrô.

As irregularidades apontadas envolvem o ex-Subsecretário de Transportes do

Estado  do  Rio  de  Janeiro,  durante  a  gestão  de  SÉRGIO  CABRAL, LUIZ  CARLOS

VELLOSO e o diretor de Engenharia da Riotrilhos HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR.

Na obra citada, conforme depoimento da leniente Luciana Salles Parente, o

consórcio  RIO BARRA S.A.,  integrado pela CARIOCA ENGENHARIA,  através  da ZI-

GORDO PARTICIPAÇÕES S.A (posteriormente denominada ZI PARTICIPAÇÕES S.A.)

em conjunto  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. 
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O custo da obra foi 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 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), conforme documentos

acima citados. 

Luciana Salles Parente informa que foi celebrado contrato entre o Consórcio,

Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Riotrilhos e houve acerto de pagamento de propina

destinado aos investigados acima descritos (DOC nº 2):

“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;”

Ainda  em  seu  depoimento,  detalhou  o  local,  a  forma,  a  frequência  e  o

percentual  de pagamento da propina devida pela  CARIOCA ENGENHARIA aos  agentes

públicos  citados.  Segundo  a  Leniente,  a  parte  da  propina  devida  pela  CARIOCA

ENGENHARIA foi paga em espécie na sede da empresa situada em São Cristóvão:

 

“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 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;”
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Acrescentou à descrição do ilícito os números de telefone em que entrava em

contato para realizar o acerto do pagamento da propina:

“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...”

Em seguida, a leniente especifica a participação do diretor da Riotrilhos no

ilícito:

“Que os pagamentos a HEITOR eram feitos por um dos engenheiros da Carioca
na obra; Que sabe dizer que o próprio  HEITOR recebia os recursos em espécie;
Que não sabe informar o local onde eram feitos os pagamentos;”

Por fim, conclui:

“Que todos os valores devidos até 2013 foram pagos e os valores relativos a 2014
apenas parcialmente; Que foi comunicada da necessidade de fazer os pagamentos
ao representante da Rio Trilhos por Marcos Vidigal, representante da Odebrecht;”

O quadro  narrado  pela  leniente  revela  um grande  esquema de  corrupção

instalado  no  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  envolvendo  agentes  públicos  e

empreiteiras. O esquema foi descoberto, inicialmente, na Secretaria de Obras do Governo do

Estado do Rio de Janeiro com as mesmas empreiteiras a partir das investigações decorrentes dos

acordos de leniência da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. 

Com  efeito,  no  início  das  investigações,  foi  identificado  que  SÉRGIO

CABRAL criou grande esquema de obtenção de recursos  ilícitos  (propina)  decorrente das

obras contratadas pelo  Estado do Rio de Janeiro junto às empreiteiras, que desviava verbas

públicas federais oriundas de contratos de construção civil. 

Foram  relatados  pelas  empresas  ANDRADE  GUTIERREZ  e  CARIOCA

ENGENHARIA a exigência do ex-governador de propina pela realização das obras através do
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Secretário de Governo WILSON CARLOS e do secretário de obras HUDSON BRAGA. No

decorrer da investigação, surgiu a presente informação de que o esquema de pagamento de

propina ao governo do Estado do Rio de Janeiro também estava presente na obra de construção

civil do Metrô linha 4. 

O esquema de corrupção já descoberto no governo do estado possui várias

semelhanças ao agora tratado: (1) a cobrança se dá sempre na base de percentual dos contratos,

(2)  envolvem a  Secretaria  de  Obra e  a  Secretaria  de Transporte  – que,  especialmente  nos

últimos anos, executaram contratos bilionários no Estado, em razão de grandes eventos (Copa

e Olimpíadas), e que (3) ambos órgãos são comandados por agentes públicos indicados pelo

ex-governador SÉRGIO CABRAL.

Afigura-se evidente que a organização criminosa, capitaneada por SÉRGIO

CABRAL durante  sua  gestão  do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  esteve  presente  em  várias

secretarias do Estado.

De fato, resta nítida a presença da organização criminosa quando se analisa o

1º  termo aditivo da concessão do Metro Linha 4,  em que a  CARIOCA ENGENHARIA,

(através  da ZI-GORDO PARTICIPAÇÕES S.A.) entra  no consórcio  RIO BARRA S.A.,

pois  tem a  participação  direta  do  governador  do  Estado  à  época  SÉRGIO CABRAL.  O

aumento  dos  valores  e  mudança  do  escopo  técnico,  com  a  concordância  expressa  do

governador, sem a realização de nova licitação é indício que corrobora com os fundamentos

acima de ganhos ilícitos através de contratos de obra civil no Estado do Rio de Janeiro.

Pretende-se, enfim, demonstrar de forma mais clara a esse Juízo a existência

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

da  Lei  12.850/2013)  -  de  materialidade  e  autoria  suficientes  ao  deferimento  das  medidas

cautelares que serão requeridas ao final da presente promoção.

2 – DA ATUAÇÃO DOS INVESTIGADOS
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2.1) HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR

2.1.1)  Evidências  do  Recebimento  de  Propina  (prova  da  existência  do  crime  e  indício

suficiente de autoria)

HEITOR LOPES DE SOUZA JÚNIOR, mesmo ocupando o cargo de diretor

de Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (RioTrilhos), ostenta a

qualidade de sócio da empresa ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP e sócio

oculto da empresa ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA, sendo certo que ambas

as empresas foram contratadas para prestar serviços nas obras de construção do Metrô Linha 4.

No  período  de  janeiro/2010  a  março/2013,  HEITOR LOPES  DE SOUZA

JUNIOR,  por  meio  da  empresa  ARQLINE  ARQUITETURA E  CONSULTORIA –  EPP,

recebeu  vantagem  ilícita  da  empresa  CBPO  ENGENHARIA  LTDA.,  ao  menos  em  04

oportunidades distintas, e da empresa MC LINK ENGENHARIA LTDA., ao menos em 27

oportunidades  distintas,  no  valor  total  de  R$  5.404.160,00  (cinco  milhões  quatrocentos  e

quatro mil cento e sessenta reais).Os dados foram obtidos através do afastamento de sigilo

fiscal  autorizado  por  esse  MM.  Juízo  no  bojo  da  medida  cautelar  nº  0509979-

95.2016.4.02.5101. Os pagamentos realizados pela empresa CBPO ora são reproduzidos:
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A empresa CBPO ENGENHARIA LTDA. faz parte do Grupo ODEBRECHT

S/A, integrante da Concessionária Rio Barra S.A. em conjunto com as empresas QUEIROZ

GALVÃO E CARIOCA ENGENHARIA (v. Relatório de Pesquisa nº 988/2017 anexo).

Os  dados  obtidos  a  partir  do  afastamento  do  sigilo  telemático  do  correio

eletrônico  “hlsousa@uol.com.br”  utilizado  por  HEITOR LOPES DE SOUZA JÚNIOR

demonstram que o investigado em 2013 participou ativamente das tratativas para celebração de

termo aditivo no valor de R$ 268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões de reais)

entre a RIOTRILHOS e a CBPO Engenharia Ltda., relativo às obras de expansão da estação

General  Osório,  conforme  troca  de  e-mails  datada  de  09/05/2013  entre  o  investigado,  a

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

seguir  reproduzida.  O conteúdo dos e-mails  demonstra também que desde 2011 a empresa

CBPO Engenharia Ltda. já tinha sido beneficiada pela celebração de termos aditivos:
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As mensagens eletrônicas denotam também que o investigado HEITOR foi o

responsável pela formação do grupo de trabalho para viabilizar a celebração do terceiro aditivo

para a obra da Linha 4, com a indicação de nomes para compor o referido grupo. É o que se

extrai das mensagens eletrônicas trocadas no dia 21/03/2013 entre o investigado HEITOR e

Rodrigo Vieira, à época Subsecretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro:

Além de ter recebido propina diretamente do Grupo ODEBRECHT, HEITOR

LOPES  DE  SOUZA  JÚNIOR  recebeu  vantagem  indevida  da  empresa  MC  LINK

ENGENHARIA LTDA., contratada pelo Consórcio do Metrô Linha 4 para o projeto executivo

do trecho do traçado em elevado2.

A fim de desviar os recursos públicos aportados na obra de construção da Linha

4  do  Metrô,  a  empresa,  pertencente  a  HEITOR, ARQLINE  ARQUITETURA  E

2 Nesse sentido encontra-se o depoimento de Rodolfo Mantuano, ex-funcionário da CARIOCA CHRISTIANI-
NIELSEN ENGENHARIA S/A, prestado na qualidade de leniente, considerando o teor do acordo de leniência
homologada nos autos do processo nº 0506972-95.2016.4.02.5101, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
cujo excerto ora segue reproduzido: “QUE conhece a empresa MC LINK que foi contratada pelo consórcio; QUE
se trata de uma empresa de projeto; QUE acredita que essa empresa só atuou no trecho oeste (consórcio composto
por 5 empresas: CARIOCA, QUEIROZ, ODEBRECHT, SERVIX, COWAN) maior em extensão; QUE o trecho
sul é mais complexo; QUE uma parte dos trechos sul e oeste estão prontos; QUE a linha 4 é composta por trechos
do oeste e sul; QUE o trecho sul é mais complexo por causa do solo e também porque o trecho é mais urbanizado,
precisando de uma nova tecnologia; QUE o tatuzão foi comprado pelo consórcio; QUE a MC LINK foi contratada
pelo consórcio oeste; QUE não sabe se MC LINK foi contratada para o trecho sul; QUE a MC LINK prestou
efetivamente serviços; QUE não conhece a empresa ARQMETRO; QUE o responsável pela empresa MC LINK
chama-se MANOEL JOSÉ e o filho dele; QUE os viu algumas vezes no trecho oeste; (...)”
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CONSULTORIA – EPP foi subcontratada pela empresa MC LINK, pelo valor total  de R$

5.306.460,00  (cinco  milhões  trezentos  e  seis  mil  quatrocentos  e  sessenta  reais),  conforme

dados extraídos do dossiê integrado da empresa ARQLINE encaminhado pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil (anexo), compilados na tabela ora reproduzida:

PAGAMENTOS REALIZADOS PELA MC LINK EM FAVOR DA ARQLINE

Ano Valor

2010 R$ 902.820,00

2011 R$ 2.662.860,00

2012 R$ 1.309.740,00

2013 R$ 431.040,00

                                                           TOTAL               R$ 5.306.460,00

A prova da realização dos pagamentos  também foi  corroborada pelos  dados

obtidos por meio do afastamento do sigilo bancário deferido por esse MM. Juízo, os quais

comprovam que a empresa ARQLINE recebeu depósitos em sua conta-corrente oriundos da

empresa MC LINK ENGENHARIA LTDA., a teor da planilha elaborada a partir dos dados do

Sistema SIMBA:
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Cabe ressaltar que  MANOEL JOSÉ SALINO CORTES, sócio-administrador

da empresa  MC LINK ENGENHARIA LTDA., trabalhou na RIOTRILHOS no período de

2005 a 2007.

Os  elementos  colacionados  apontam  que  a  empresa  ARQMETRO

ARQUITETURA E CONSULTORIA também foi utilizada para desviar os recursos públicos

aportados pelo BNDES na obra da construção da Linha 4 do Metrô e revelam que HEITOR

LOPES DE SOUSA JÚNIOR ostenta a qualidade de sócio oculto da referida empresa. 

LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA, companheira de HEITOR,

é  sócia  da  empresa  ARQMETRO  ARQUITETURA  E  CONSULTORIA  (CNPJ

14.707.346/0001-39).  Também  faz  parte  do  quadro  societário  da  referida  empresa  JEAN

LOUIS DE BILLY (CPF 528.083.607-97). A empresa encontra-se ativa e na verdade utiliza

como nome fantasia a marca ARQMETRÔ, a teor do e-mail a seguir colacionado:
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JEAN LOUIS DE BILLY também é sócio de HEITOR LOPES DE SOUSA

JÚNIOR na empresa ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP e ocupou cargo

público na Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, sendo a eles destinada a tarefa de

receber e ocultar propinas oriundas da construção da Linha 4 do Metrô3.

Neste contexto, faz-se oportuno destacar os seguintes pontos:

1)  as  empresas  ARQLINE  ARQUITETURA E  CONSULTORIA –  EPP  e  ARQMETRO

ARQUITETURA E CONSULTORIA funcionam no mesmo endereço: RUA VOLUNTÁRIOS

DA PÁTRIA, N.126, SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

2) a empresa ARQLINE recebeu recursos nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 da empresa

MC  LINK  ENGENHARIA  LTDA.  (CNPJ  04.246.593/0001-21),  uma  das  empresas

contratadas para construção da Linha 4 do Metrô4;

3) a empresa ARQLINE recebeu recursos, no ano de 2010, da empresa CBPO ENGENHARIA

LTDA, que faz parte do Grupo ODEBRECHT S/A, integrante da Concessionária Rio Barra

S.A.

Os dados obtidos por meio do afastamento do sigilo bancário comprovam que

HEITOR ostenta a qualidade de sócio oculto da empresa ARQMETRO, tendo recebido em

sua  conta-corrente  vantagem indevida  de  mais  de  10  milhões  de  reais  por  intermédio  de

transferências  bancárias  realizadas  por  sua  companheira  LUCIANA  CAVALCANTI

GONÇALVES MAIA, sócia de fato da empresa ARQMETRO, conforme planilha elaborada a

partir dos dados extraídos do Sistema SIMBA:

3 O  custo  da  obra  foi  originalmente  orçado  em  R$  880.079.295,18  em  1998  e  reajustado  para  R$
9.643.697.011,65, com financiamento público federal concedido pelo BNDES. 
4 http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.phption=com_conteudo&task=printMateria&id=396
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As Notas Fiscais emitidas pela empresa ARQMETRÔ demonstram que, entre

24/04/2012 e 11/10/2016, tal  empresa prestou serviços  apenas para CBPO ENGENHARIA

LTDA.  (integrante  do  Grupo ODEBRECHT)  e  PROMON ENGENHARIA LTDA.,  ambas

contratadas  para  a  construção  da  Linha  4  do  Metrô.,  tendo  recebido  nesse  período

R$30.710.419,05 (trinta milhões setecentos e dez mil quatrocentos e dezenove reais e cinco

centavos).
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Os fatos acima narrados demonstram um largo esquema de corrupção, desvio

de  verbas  públicas,  organização  criminosa  e  lavagem de  dinheiro,  perpetrado  por  agentes

públicos lotados na RIOTRILHOS, que pode ser sintetizado no quadro a seguir colacionado:
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2.1.2) DA NECESSIDADE  DA CAUTELA  ANTE  TEMPUS  DO INVESTIGADO  HEITOR

LOPES DE SOUSA JÚNIOR 

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria  dos  crimes  de  corrupção  passiva,  peculato,  organização  criminosa  e  lavagem  de

dinheiro.

No  tocante  ao  segundo  requisito  da  prisão  preventiva,  a  liberdade  do

investigado HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR deve ser restringida para: a) garantir a

ordem pública; b) por conveniência da instrução criminal; e c) para assegurar a aplicação da lei

penal.

 Mesmo  após  a  deflagração  da  Operação  Calicute,  HEITOR  LOPES  DE

SOUSA JÚNIOR continua ocupando o cargo de Diretor de Engenharia da RioTrilhos, sendo o

responsável  por acompanhar,  fiscalizar  e gerir  as obras afetas à  Companhia de Transporte,

inclusive a própria concessão da Linha 4 do Metrô. Nesse sentido, faz-se oportuno colacionar

e-mails  trocados recentemente pelo investigado, obtidos em decorrência do afastamento do

sigilo telemático deferido por esse MM. Juízo:
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Além de ser responsável por manter, durante anos, um esquema criminoso de

desvio  de  verbas  públicas,  inclusive  federais,  a  investigação  perfilou  que  a  organização

criminosa  capitaneada  por  SÉRGIO  CABRAL continua  em  plena  atividade,  possuindo

ramificação dentro da RIOTRILHOS na pessoa de HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR.

Sobejam  nos  autos,  ainda  nesta  fase  pré-processual,  práticas  insistentes  e

sistemáticas de corrupção e lavagem de dinheiro a partir do mais alto gestor público de um dos

mais importantes Estados da nação, palco da Copa do Mundo e das Olimpíadas, valendo-se de

seus asseclas de escalões superiores dentro da estrutura do Governo e certamente de toda a

cadeia de servidores de hierarquia imediatamente inferior, para fraudar o caráter competitivo

de  licitações  bilionárias,  relativas  às  obras  de  infraestrutura  mais  importantes  das  últimas

décadas no Rio de Janeiro, dentre elas a construção da Linha 4 do Metrô.
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Os  elementos  colacionados  demonstram  que  os  delitos  não  são  cometidos

ocasionalmente, mas há união de desígnios entre HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR e

empresários agraciados por contratos para execução de obras públicas (as quais justamente

deveriam ser  fiscalizadas  por  HEITOR)  para  o cometimento reiterado de crimes  contra  o

patrimônio público.  Por estar provada a reiteração delitiva (em razão da habitualidade dos

pagamentos), a segregação cautelar visa, ainda, impedir que durante o processo continuem os

ataques aos cofres públicos.

Além  disso,  através  do  monitoramento  telefônico,  verificou-se  que,  após  a

deflagração da Operação Calicute,  HEITOR  realizou tratativas para ocultar seu patrimônio,

demonstrando preocupação com uma possível investigação e eventual bloqueio de bens.

Na  ligação  abaixo  o  investigado  HEITOR conversa  com  PATRÍCIA,

funcionária do banco Santander Select, Agência Copa Posto V. No diálogo PATRÍCIA procura

dar subsídios para que HEITOR utilize uma previdência privada a fim de que tal valor fique

protegido  de  possível  bloqueio.  PATRÍCIA também  menciona  uma  transferência  de  UM

MILHÃO DE REAIS para a conta de LUCIANA, companheira de HEITOR.

Além do exposto acima, chama atenção o comentário de PATRÍCIA sobre a

renda declarada de HEITOR, pois ela afirma que na verdade seu cliente possui renda muito

superior aos 21 mil declarados.

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 
Data de Início: 27/12/2016 14:14:13 
Comentário: HEITOR X PATRICIA - PREVIDÊNCIA P OCULTAR - AC 02

UM MILHÃO NA CONTA DA LUCIANA PODE DECLARAR COMO DOAÇÃO OU EMPRÉSTIMO
PATRÍCIA FALA QUE NO IR DE HEITOR CONSTA SOMENTE VINTE E UM MIL DE RECEBIMENTOS 
DECLARADOS E DIZ QUE NÃO SÓ É ISSO QUE ELE RECEBE.
   Mídia do Alvo: 55(21)987427770 

Telefone do Interlocutor: 2121285800 
Transcrição: HEITOR:Alô.

PATRÍCIA:Oi Heitor, Patrícia querido.
HEITOR:Oi, tudo bom?
PATRÍCIA:Tudo bom meu amor, como é que você está?
HEITOR:Tudo bom?
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PATRÍCIA:Muito enrolado?
HEITOR:Agora um pouco.
PATRÍCIA:Ia te perguntar se você ia conseguir dar uma passadinha aqui hoje?
HEITOR:Ih não sei. Acho que não.
PATRÍCIA:Não? 
HEITOR:Não. 
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:Eu vou, eu devo almoçar agora e volto daqui a uma hora.
HEITOR:Não, mas fica até que horas à noite?
PATRÍCIA:Hoje eu fico até ás seis.
HEITOR:Eu vou ver se eu consigo umas cinco, cinco e meia.
PATRÍCIA:Tá bom.
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
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.
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PATRÍCIA: mas aí tem que ver direitinho com o contador, sei que você não falou com ele mas...pelo cálculo que 
eu fiz só pra você ter ciência do que você pagaria...
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:Se deixar na previdência aquele um e pouco que eu tenho na previdência, fica mais realmente é a 
última opção opção realmente de bloqueio.
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:mas assim, é bom ele olhar o Imposto de renda como ele tá declarando, pro contador não ter nenhuma 
dúvida tá?
HEITOR:Tá bom.
PATRÍCIA:Eu gosto de explicar tudo direitinho porque eu fico preocupada, será que ele te avisou que paga 
imposto com essa transferência...né?
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:porque é um valor alto né.
HEITOR:Tá certo.
PATRÍCIA:porque o meu receio é exatamente, por exemplo, o meu receio é quando na hora, já que eles tão 
focalizando muito na conta de vocês diretor, eles olharem que você mudou pra CONTA DA LUCIANA UM 
MILHÃO, depois achar né...
HEITOR:humhum
PATRÍCIA:que....tipo assim...acha que você tá querendo esconder alguma coisa.
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:Por isso que são alguns pontos que a gente tem que pensar direitinho.

Na ligação abaixo HEITOR conversa com LUCIANA sobre a transferência de

valores mencionada pela funcionária do Banco na ligação destacada acima.

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 
Data de Início: 28/12/2016 18:05:19 
Comentário: HEITOR X LUCIANA - PROBLEMA DO CONTADOR - AC 02 
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.
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Em outra ligação, HEITOR e LUCIANA deixam transparecer que possuem um

outro local fora a residência onde guardam alguns objetos. Trata-se de um box alugado pelos

investigados junto à empresa GUARDE PERTO SELF STORAGE, situado na Rua Paulino

Fernandes, nº 59 – 4º andar, Quadra 5, Box 523, Botafogo (conforme informação obtida por

meio da medida cautelar de afastamento de sigilo telemático deferida por esse d. Juízo):

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 
Data de Início: 04/01/2017 15:48:29 
Comentário: HEITOR X LUCIANA - VAI LÁ NO ...COISA - AC 02

(HEITOR PERGUNTA SE VAI GUARDAR AS ROUPAS LÁ NO "COISA"; LUCIANA DIZ Q VAI LÁ 
SEMANA Q VEM GUARDAR OS ENFEITES DE NATAL)

 Mídia do Alvo: 55(21)987427770 
Telefone do Interlocutor: 21986750136 
Transcrição: HEITOR:Alô.

LUCIANA:Vou guardar as calças, você vai querer alguma pro casamento?
HEITOR:Não, vou com as outras.
LUCIANA:Então tá bom, vou guardar já hein.
HEITOR:Tá bom bei...você vai lá no...no coisa?
LUCIANA:Aonde?
HEITOR:Lá no..."eu vou guaardar...", pensei que fosse lá no coisa.
LUCIANA:Ah não, só sexta feira quando eu tirar todos os enfeites de natal, vou fazer de uma vez.
HEITOR:Tá bom, beijo.
LUCIANA:Vou guardar já no saco.
HEITOR:TÁ BOM!Beijo, tchau.

A permanência do investigado no cargo público permite a continuidade da sua

atividade criminosa. No entanto, as medidas cautelares pessoais alternativas não se revelam

suficientes  para  garantir  a  cessação  da  atividade  criminosa.  É  que  a  tão-só  suspensão  do

exercício de função pública na forma do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal,

não  será  capaz  de  interromper  a  atividade  criminosa,  notadamente  a  ocultação  de  bens  e

valores provenientes da infração penal.

Em casos  análogos  ao  presente,  o  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª

Região, reconhecendo a ausência de eficácia na aplicação de medidas cautelares alternativas e

ao mesmo tempo a reiteração da conduta criminosa, entende pelo cabimento da segregação

cautelar, a teor das Ementas de Acórdãos a seguir reproduzidas:
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HABEAS  CORPUS.  PEDIDO  DE  LIBERDADE  PROVISÓRIA.
GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  REITERAÇÃO  DELITIVA.
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  INCAPAZES  DE
GARANTIR  A  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.  INDÍCIOS  DE
AUTORIA E  MATERIALIDADE  PRESENTES.  INOCORRÊNCIA
DE  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA ISONOMIA.  REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  PRESENTES.
ORDEM DENEGADA. 1 - Trata-se de habeas corpus impetrado em
favor da paciente, apontando como autoridade impetrada o MM. Juiz
Federal  da  2ª  Vara  Federal  Criminal  de  Vitória,  objetivando,
liminarmente,  a  liberdade  provisória  da  paciente  e,  no  mérito,  a
confirmação  da  liminar.  2  -  Consta  na  FAC  da  acusada  anotação
anterior referente à pratica de mesmo crime (art.  171,§ 3º e 304 do
Código Penal), havendo notícia de reiteração delitiva, o que evidencia a
necessidade  da  prisão  para  garantir  a  ordem  pública.  3  -  Há  risco
concreto na soltura da paciente,  uma vez que o histórico de uso de
documentos  falsos  de  identificação  facilitaria  sobremaneira  eventual
tentativa de furtar-se da aplicação da Lei Penal, razão pela qual fica
evidente a necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal. 4 - A
concessão de liberdade sob o compromisso de comparecer a todos os
atos  da  instrução  ou  mesmo  o  deferimento  de  medidas  cautelares
diversas da prisão não trazem qualquer garantia de que a paciente não
irá praticar novo estelionato ou mesmo causar dificuldade ao judiciário
para sua localização. Nenhum das medidas é suficiente para garantir a
ordem pública e assegurar o cumprimento da lei penal, nos termos do
art. 312 do CPP. 5 - Existem fartos indícios de autoria e materialidade
mencionados  na  denúncia,  havendo  minuciosa  delimitação  das
condutas praticadas por cada um dos acusados. A paciente responde por
4 (quatro) estelionatos consumados, possuindo funções importantes no
funcionamento  da  organização  criminosa,  qual  sejam,  a  de  cooptar
terceiros que se passassem por clientes bancários e receber dados falsos
para  confecção de  documentos.  6-  Não houve qualquer  violação ao
princípio da isonomia. Constatou-se que houve pedido de decretação de
prisão  preventiva  pelo  Ministério  Público  Federal  para  todos  os
denunciados.  No entanto,  em decisão  fundamentada  e  perfeitamente
individualizada, considerando a participação pessoal de cada um dos
acusados e as condições subjetivas específicas dos réus, o magistrado a
quo deferiu apenas a prisão preventiva de alguns deles, o que não viola
a norma do art. 580 do CPP, pois a distinção foi fundada em motivos de
caráter  pessoal.  7  -  Presentes  os  requisitos  autorizadores  da  prisão
preventiva,  nos  termos  do  art.  312  c/c  313,  I,  do  CPP,  inexistindo
constrangimento ilegal  a  ser  reparado.  8  -  Ordem de habeas  corpus
denegada. (HC 201402010069283, Desembargadora Federal SIMONE
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SCHREIBER,  TRF2  -  SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,  E-
DJF2R - Data::04/09/2014.) 

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
SEGREGAMENTO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
NECESSIDADE  DE  SE  GARANTIR  A  ORDEM  PÚBLICA.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  INSUFICIENTES  PARA
REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO.  MEDIDAS  CAUTELARES
ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DE EFEITOS
DE  ORDEM  CONCEDIDA  A  CORREU.  SITUAÇÕES
DIFERENTES.  DENEGADA  A  ORDEM.  1.  O  vasto  conjunto
probatório obtido no curso das investigações, incluídas interceptações
telefônicas e de mensagens, demonstram a participação do paciente em
associação criminosa  voltada  para  a  clonagem de cartões  bancários,
inclusive  sendo  um dos  principais  articuladores  de  um dos  núcleos
criminosos. Atividade criminosa extremamente organizada e lucrativa.
2. Indícios de que a prática criminosa permanece em atividade. A Busca
e apreensão realizada na residência da genitora do paciente, encontrou
material  que  demonstram  a  atualidade  da  atividade  criminosa  3.
Encontra-se devidamente justificada a decisão do MM Juízo de manter
a prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública, de modo a
impedir  a  repetição  da  conduta  criminosa,  além  de  manter  a
tranquilidade  social  e  evitar  no  seio  da  sociedade  a  sensação  de
impunidade e descrédito do Poder Judiciário. 4. O trabalho lícito não é
suficiente,  por  si  só,  para  revogação  da  prisão  preventiva,  se
devidamente fundamentada nas hipóteses elencadas no artigo 312 do
CPP. 5. As medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a
Lei  nº  12.403/2011,  não  se  mostram  suficientes  e  adequadas  à
prevenção e repressão dos crimes. 6. As decisões proferidas em favor
de  um  dos  acusados  só  podem  ser  estendidas  ao  outro  se  as
circunstâncias  pessoais  e  respectiva  participação  no  fato  criminoso
forem idênticas, o que não se dá no presente caso. 7. Ordem denegada.
(HC 201402010055004,  Desembargador  Federal  PAULO ESPIRITO
SANTO, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::05/08/2014.) 

A liberdade do investigado  HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR  deve

ser  restringida,  considerando  a  existência  de  risco  à  persecução  penal.  O investigado

HEITOR claramente revela-se cauteloso em seus diálogos, falando de forma monossilábica

com seus  interlocutores.  Cumpre  ressaltar  ainda  que  ao  longo  da  persecução  penal  serão
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ouvidos funcionários da RIOTRILHOS, que se submetem à Diretoria de Engenharia, sendo,

nesse sentido, imperioso a segregação cautelar, para garantia da referida instrução. 

Ademais,  a  partir  do  afastamento  do  sigilo  telemático,  verificou-se  que

HEITOR  LOPES  DE  SOUSA  JÚNIOR  tem  por  hábito  apagar  suas  mensagens

eletrônicas, sendo identificadas apenas 08 (oito) mensagens na caixa de entrada do correio

eletrônico “hlsousa@uol.com.br”: 

A maior parte das mensagens obtidas em decorrência do afastamento do sigilo

telemático já estava na chamada “lixeira”, na iminência de serem definitivamente deletadas.

Vale salientar que todas essas mensagens referem-se 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 das infrações penais por ele perpetradas.

Os  elementos  apontam  que  HEITOR  LOPES  DE  SOUSA  JÚNIOR

deliberadamente tenta prejudicar as investigações, através da destruição de evidências. Mostra-

se necessário tomar medidas a fim de preservar o corpo probatório e evitar maiores danos à

persecução criminal.
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Por  fim,  há  ainda  risco  de  fuga.  Os  e-mails  trocados  pela  investigada

LUCIANA MAIA, companheira de HEITOR, no dia 05/11/2016, sobre a obtenção de outra

nacionalidade para seu marido, apontam que os investigados pretendem sair definitivamente do

país:

26/91

JFRJ
Fls 28

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 09/03/2017 21:31 .
Documento: (0502127-83.2017.4.02.5101) 0502127-83.2017.4.02.5101.



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Ante o exposto,  com base nos fatos e  fundamentos  acima relatados,  o MPF

requer  o  deferimento  das  Medidas  Cautelares  a  seguir  postuladas  em  face  de  HEITOR

LOPES DE SOUSA JÚNIOR:

i)  considerando  que  estão  presentes  os  requisitos  do  312  do  CPP (garantia  da  ordem

pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal) e que os

crimes praticados pelo investigado são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade

máxima  superior  a  04  (quatro)  anos,  a  decretação  da  prisão  preventiva  de  HEITOR

LOPES DE SOUSA JÚNIOR;

ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo com o risco de o investigado  HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR destruir as

provas que tenha em seu poder, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f”

e “h”, do CPP, a busca e apreensão com a finalidade de apreender quaisquer documentos,

mídias e outras provas encontradas e relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa,

peculato,  lavagem  de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental  e  organização

criminosa,  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

seguintes endereços vinculados ao investigado HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR:
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• na residência do investigado situada na RUA BARONESA DE POCONÉ, Nº 141 –

BLOCO 2 – APTO 603 – LAGOA, CEP 22471-270;

• na sede das empresas ARQLINE e ARQMETRO situada RUA VOLUNTÁRIOS DA

PÁTRIA, 126 – SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

• no  depósito  alugado  pelo  investigado  junto  à  empresa  GUARDE PERTO  SELF

STORAGE situado  RUA PAULINO FERNANDES, 59 – 4º ANDAR, QUADRA 5

BOX 523, BOTAFOGO;

• no gabinete do investigado na Diretoria de Engenharia da RIOTRILHOS, situado na

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493 – 6º a 8º andar, Copacabana, Rio de

Janeiro/RJ.

iii) considerando que os crimes cometidos pelo investigado ensejaram prejuízo ao erário e

resultaram em locupletamento ilícito, em cotejo com o fato de que o investigado continua

adotando  medidas  para  ocultar  seu  patrimônio  e  frustrar  futura  reparação  dos  danos

causados ao erário, o sequestro dos bens móveis (modalidade constritiva de arresto) e dos

bens imóveis (modalidade constritiva de hipoteca legal), indiscriminadamente, consoante

permitido  pelo  art.  4º  do  DL 3.240/41,  pertencentes  a  HEITOR  LOPES  DE  SOUSA

JÚNIOR, especialmente o bem imóvel situado na Rua Assunção, nº 100, apto 202, bloco 1,

Botafogo, adquirido pelo investigado no dia 03/11/2014 (conforme escritura 5 anexa), bem

como o sequestro  on line por meio do sistema BACENJUD das contas-correntes por ele

titularizadas  e  também  das  contas-correntes  utilizadas  pelas  empresas  ARQLINE

ARQUITETURA  E  CONSULTORIA  –  EPP  e  ARQMETRO  ARQUITETURA  E

CONSULTORIA, no valor de R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze mil

quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos). 

2.2) LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA

2.2.1) Evidências de Ocultação da propina  (prova da existência do crime e indício suficiente

de autoria)

5 Obtida por meio do afastamento do sigilo telemático do correio eletrônico hlsousa@uol.com.br 
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A  investigada  LUCIANA  CAVALCANTI  GONÇALVES  MAIA,

companheira  de  HEITOR,  é  sócia  da  empresa  ARQMETRO  ARQUITETURA  E

CONSULTORIA (CNPJ 14.707.346/0001-39).

Conforme exposto supra,  LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA

tem praticado diversos atos que representam evidências, dependentes de aprofundamento das

investigações, de sua colaboração na ocultação de recursos ilícitos provenientes de pagamento

de  propina  destinada  ao  Diretor  de  Engenharia  da  RIOTRILHOS  HEITOR  LOPES  DE

SOUSA JÚNIOR.

Nas  ligações  telefônicas  interceptadas,  LUCIANA  CAVALCANTI

GONÇALVES MAIA aparece como destinatária de uma transferência bancária oriunda de

HEITOR no  valor  de  R$1.000.000,00  (um milhão  de  reais),  demonstrando  inclusive,  na

ligação em que aparece como interlocutora, ter total conhecimento da operação financeira e

ainda os motivos que a ensejaram – quais sejam, a ocultação de parcela da propina recebida

das empresas responsáveis pela construção da Linha 4 do Metrô:

Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 
Data de Início: 28/12/2016 18:05:19 
Comentário: HEITOR X LUCIANA - PROBLEMA DO CONTADOR - AC 02 
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.
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 LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA, apenas no ano de 2015,

declarou à Receita Federal ter recebido R$4.532.096,80 (quatro milhões quinhentos e trinta e

dois mil noventa e seis reais e oitenta centavos) a título de lucros e dividendos da empresa

ARQMETRO. 

Os dados obtidos por meio do afastamento do sigilo bancário comprovam

que  HEITOR ostenta  a  qualidade  de  sócio  oculto  da  empresa  ARQMETRO,  tendo

recebido em sua conta-corrente  vantagem indevida  de  mais  de  10 milhões  de  reais  por

intermédio  de  transferências  bancárias  realizadas  por  sua  companheira  LUCIANA

CAVALCANTI GONÇALVES MAIA,  sócia  de fato da empresa ARQMETRO, conforme

planilha elaborada a partir dos dados extraídos do Sistema SIMBA:

A empresa  ARQMETRO  foi  contratada  para  prestar  serviços  na  obra  de

construção  da  Linha  4  do  Metrô  e  utilizada  de  forma  reiterada  por  LUCIANA

CAVALCANTI GONÇALVES MAIA para dissimular a origem dos recursos recebidos por

HEITOR como forma de branquear os recursos públicos desviados.

2.2.2) DA NECESSIDADE DA CAUTELA ANTE TEMPUS DA INVESTIGADA LUCIANA

CAVALCANTI GONÇALVES MAIA
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O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria  dos  crimes de  corrupção passiva,  peculato,  organização criminosa e  lavagem de

dinheiro.

Diante  dos  fatos  e  indícios  supramencionados,  tem-se  como  presentes  os

requisitos autorizadores para a condução coercitiva, sequestro de bens e busca e apreensão

nos endereços vinculados à investigada LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA. 

Como visto a investigada LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA

colabora de forma efetiva na execução dos crimes praticados por seu companheiro HEITOR,

notadamente  na  ocultação de  recursos  oriundos  de  infrações  penais,  por  meio  da empresa

ARQMETRO e também diretamente, uma vez que de forma habitual faz transferências de sua

conta-corrente  para  as  contas  utilizadas  por  HEITOR,  real  destinatário  dos  recursos

angariados pela empresa ARQMETRO.

Assim,  o  sequestro  do  bens  permitirá  que  os  recursos  recebidos  pela

organização criminosa não sejam dilapidados.

No caso presente,  faz-se cabível a realização de diligências investigatórias

complementares, entre elas a condução coercitiva dos investigados e a realização de busca

e  apreensão  nos  locais  a  eles  vinculados,  para  a  obtenção  de  mais  provas  acerca  da

materialidade dos delitos em tela, mormente tendo em vista a complexidade das operações

de  lavagem  perpetradas  pelos  integrantes  da  organização  criminosa,  que  envolvem  a

utilização de diversas pessoas interpostas e a realização de pagamentos com dissimulação

de origem, natureza e propriedade.

Ademais,  a  imprescindibilidade da medida para a  investigação é  evidente,

assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade

policial  sem possibilidade de prévio acerto de versões entre  si  ou mediante pressão por

parte das pessoas mais influentes do grupo.
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Assim sendo,  havendo  demonstração  cabal  de  ilícitos  gravíssimos  ( fumus

comissi  delicti)  e  até  mesmo  alguns  em  estado  de  flagrância,  à  vista  de  sua  natureza

permanente (lavagem de dinheiro), requer o MPF seja deferida a condução coercitiva da

investigada.

Ante o exposto,  com base nos fatos e  fundamentos  acima relatados,  o MPF

requer  o  deferimento  das  Medidas  Cautelares  a  seguir  postuladas  em face  de  LUCIANA

CAVALCANTI GONÇALVES MAIA:

i) com base no artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 297 do novo Código de

Processo  Civil,  a  condução  coercitiva  do  investigado  LUCIANA  CAVALCANTI

GONÇALVES MAIA enquanto medida cautelar decorrente do poder geral de cautela dos

magistrados, diante da necessidade de acautelar a coleta probatória durante a deflagração,

evitando, ainda, a combinação de versões entre os alvos;

ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo  com  o  risco  de  a  investigada  LUCIANA CAVALCANTI  GONÇALVES  MAIA

destruir as provas que tenha em seu poder, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”,

“c”, “e”, “f” e “h”, do CPP, a busca e apreensão com a finalidade de apreender quaisquer

documentos,  mídias e outras provas encontradas e relacionadas aos crimes de corrupção

passiva  e  ativa,  peculato,  lavagem de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental  e

organização criminosa,  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
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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

seguintes  endereços  vinculados  à  investigada  LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES

MAIA:

• na residência da investigada situada na RUA BARONESA DE POCONÉ, Nº 141 –

BLOCO 2 – APTO 603 – LAGOA, CEP 22471-270;

• na sede das empresas ARQLINE e ARQMETRO situada RUA VOLUNTÁRIOS DA

PÁTRIA, 126 – SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

• no  depósito  alugado  pela  investigada  junto  à  empresa  GUARDE  PERTO  SELF

STORAGE situado  RUA PAULINO FERNANDES, 59 – 4º ANDAR, QUADRA 5

BOX 523, BOTAFOGO.

iii) considerando que os crimes cometidos pela investigada ensejaram prejuízo ao erário e

resultaram em locupletamento ilícito, em cotejo com o fato de que o investigado continua

adotando  medidas  para  ocultar  seu  patrimônio  e  frustrar  futura  reparação  dos  danos

causados ao erário, o sequestro dos bens móveis (modalidade constritiva de arresto) e dos

bens imóveis (modalidade constritiva de hipoteca legal), indiscriminadamente, consoante

permitido  pelo  art.  4º  do  DL  3.240/41,  pertencentes  a  LUCIANA  CAVALCANTI

GONÇALVES MAIA, especialmente o bem imóvel situado na Rua Assunção, nº 100, apto

202, bloco 1, Botafogo, adquirido pela investigada no dia 03/11/2014 (conforme escritura 6

anexa),  bem  como  o  sequestro  on  line por  meio  do  sistema  BACENJUD  das  contas-

correntes  por  ela  titularizadas  e  também das  contas-correntes  utilizadas  pelas  empresas

ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP e ARQMETRO ARQUITETURA E

CONSULTORIA., no valor de R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze mil

quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos). 

2.3) JEAN LOUIS DE BILLY

6 Obtida por meio do afastamento do sigilo telemático do correio eletrônico hlsousa@uol.com.br 
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2.3.1)  Evidências  do  Recebimento  de  Propina  (prova  da  existência  do  crime  e  indício

suficiente de autoria)

JEAN  LOUIS  DE  BILLY é  sócio  de  HEITOR  LOPES  DE  SOUSA

JÚNIOR na  empresa  ARQLINE  ARQUITETURA  E  CONSULTORIA  –  EPP  e  de

LUCIANA  CAVALCANTI  GONÇALVES  MAIA  na  empresa ARQMETRO

ARQUITETURA E CONSULTORIA. Além disso, JEAN LOUIS DE BILLY ocupou cargo

comissionado na Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro,  sendo exonerado em

19/09/2013:

No período  de  janeiro/2010 a março/2013,  JEAN LOUIS DE BILLY  em

conluio  com HEITOR LOPES DE SOUZA JÚNIOR,  por  meio  da  empresa  ARQLINE

ARQUITETURA E  CONSULTORIA –  EPP,  recebeu  vantagem  ilícita  da  empresa  CBPO

ENGENHARIA LTDA., ao menos em 04 oportunidades distintas, e da empresa MC LINK

ENGENHARIA LTDA.,  ao  menos  em  27  oportunidades  distintas,  no  valor  total  de  R$

5.404.160,00 (cinco milhões quatrocentos e quatro mil cento e sessenta reais).

Os dados obtidos por  meio do afastamento do sigilo  bancário da empresa

ARQLINE comprovam que JEAN LOUIS DE BILLY recebeu R$847.805,00 (oitocentos e

quarenta e sete mil oitocentos e cinco reais) diretamente em sua conta-corrente por meio de

transferências  financeiras  oriundas  da  conta-corrente  da  ARQLINE,  inclusive  durante  o
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período em que o investigado ocupou cargo comissionado na Secretaria de Obras do Estado

do Rio de Janeiro,  a  teor  da planilha a  seguir  colacionada elaborada a partir  dos dados

cadastrados no Sistema SIMBA:

Como visto,  no  mesmo período,  a  empresa  ARQLINE ARQUITETURA E

CONSULTORIA – EPP recebeu pagamentos da empresa CBPO ENGENHARIA LTDA., ao

menos em 04 oportunidades distintas, e da empresa MC LINK ENGENHARIA LTDA., ao

menos  em  27  oportunidades  distintas,  no  valor  total  de  R$  5.404.160,00  (cinco  milhões

quatrocentos e quatro mil cento e sessenta reais).

Cabe ressaltar que a empresa ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA –

EPP recebeu em sua  conta-corrente R$174.000,00 (cento  e  setenta  e  quatro mil  reais)  em

depósitos  em espécie,  de  origem não  identificada,  a  teor  dos  dados  obtidos  por  meio  do

Sistema SIMBA, compilados na planilha a seguir colacionada:
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Por  sua  vez,  no  âmbito  da  empresa  ARQMETRO  ARQUITETURA  E

CONSULTORIA,  JEAN  LOUIS  DE  BILLY  auxiliou  HEITOR  LOPES  DE  SOUSA

JÚNIOR  e LUCIANA CAVALCANTI  GONÇALVES  MAIA  no  desvio  de  recursos

públicos e posterior ocultação da origem e localização dos valores provenientes da infração

penal. 

 A empresa encontra-se ativa e na verdade utiliza como nome fantasia a marca

ARQMETRÔ, a teor do e-mail a seguir colacionado, o qual demonstra que JEAN LOUIS DE

BILLY continua praticando atos de gestão à frente da referida empresa:
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Os dados obtidos até a presente data demonstram que existe uma confusão

patrimonial  entre  as  empresas  ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP e

ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA, sendo certo que ambas funcionam no

mesmo endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N.126, SALA 802, BOTAFOGO,

CEP  22270-010  e  não  apresentam  quadro  de  funcionários  significativo,  conquanto

manifeste movimentação financeira expressiva de cerca de 20 milhões de reais nos anos de

2014 e 2015 (v. Dossiê elaborado pela Receita Federal do Brasil anexo).

A  JEAN  LOUIS  DE  BILLY foi destinada  a  tarefa  de  receber  e  ocultar

propinas  oriundas  da  construção  da  Linha  4  do  Metrô,  enquanto  ocupou  cargo

comissionado na Secretaria  de Obras do Estado do Rio de Janeiro e mesmo após a  sua

exoneração, através das empresas ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP e

ARQMETRO ARQUITETURA E CONSULTORIA.

Os  elementos  de  prova  suso  colacionados  corroboraram  o  termo  de

declarações  prestado  por  João  Henrique  Tebyriça  de  Sá,  na  qualidade  de  leniente,  cujo

excerto ora faz-se reproduzir (sem destaques no original):

“QUE os pagamentos iniciaram no início de 2012 quando HEITOR

assumiu a Diretoria de Engenharia e perduraram até outubro/2014;

QUE  o  antecessor  de  HEITOR  na  Diretoria  de  Engenharia  da

RIOTRILHOS não  recebia  propina;  QUE conhece  a  empresa  MC

LINK; QUE é a empresa projetista que fez o projeto da obra; QUE

essa  empresa  foi  contratada  pela  CCRB;  QUE  a  MC  LINK

subcontratou  a  empresa  ARQLINE  para  fazer  o  projeto  de

arquitetura;  QUE  depois  a  ARQLINE  foi  subcontratada  pela

PROMON ENGENHARIA;  QUE todo  mundo  sabia  que  uma  das

sócias da empresa ARQLINE era a esposa de HEITOR; QUE a MC

LINK  efetivamente  prestou  o  serviço;  QUE  viu  LUCIANA,  a

mulher  de HEITOR, na obra;  QUE a empresa ARQLINE também
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prestou serviço; QUE retificando deseja esclarecer que sabia que a

empresa subcontratada pela MC LINK tinha como sócia LUCIANA,

esposa de HEITOR; QUE, no entanto,  não sabe exatamente se era

ARQLINE, ARQMETRÔ ou ambas; QUE o outro sócio era JEAN

LOUIS  que  também  ia  na  obra;  QUE  essas  empresas  foram

subcontratadas antes de HEITOR assumir o Diretor de Engenharia

da RIOTRILHOS; QUE conhece JEAN LOUIS na qualidade de

contratado pelo projetista para o projeto de arquitetura;  QUE

desde o  início  da  obra  (em 2010)  JEAN LOUIS comparecia  à

obra na qualidade de subcontratado pela MC LINK  ;  QUE não

sabe se HEITOR repassava o dinheiro para outras pessoas; “

2.3.2) DA NECESSIDADE  DA CAUTELA  ANTE  TEMPUS  DO  INVESTIGADO  JEAN

LOUIS DE BILLY

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria  dos  crimes de  corrupção passiva,  peculato,  organização criminosa e  lavagem de

dinheiro.

Além de ser responsável por manter, durante anos, um esquema criminoso de

desvio  de verbas  públicas,  inclusive  federais,  a  investigação perfilou  que a  organização

criminosa  capitaneada  por  SÉRGIO CABRAL continua  em plena  atividade,  possuindo

ramificação  dentro  da  RIOTRILHOS  na  pessoa  de  HEITOR  LOPES  DE  SOUSA

JÚNIOR, com a colaboração de JEAN LOUIS DE BILLY, inclusive quando este ocupou

cargo comissionado na Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro.

Os elementos  colacionados  apontam práticas  insistentes  e  sistemáticas  de

corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas às obras de infraestrutura mais importantes

das últimas décadas no Rio de Janeiro, dentre elas a construção da Linha 4 do Metrô.
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Os elementos  colacionados  demonstram que os  delitos  não são cometidos

ocasionalmente,  mas  há  união  de desígnios  entre  JEAN LOUIS DE BILLY, HEITOR

LOPES  DE  SOUSA  JÚNIOR,  LUCIANA  CAVALCANTI  GONÇALVES  MAIA e

empresários agraciados por contratos para execução de obras públicas para o cometimento

reiterado de crimes contra o patrimônio público. Por estar provada a reiteração delitiva (em

razão da habitualidade  dos  pagamentos),  a  segregação cautelar  visa,  ainda,  impedir  que

durante o processo continuem os ataques aos cofres públicos.

 As  medidas  cautelar  pleiteadas  em  face  de  JEAN  LOUIS  DE  BILLY

mostram-se  necessárias,  notadamente  porque  o  investigado  integrou  o  governo,  tendo

acesso às  informações  disponíveis na Secretaria  de Obras do Estado do Rio de Janeiro,

além de poder destruir provas relacionados às suas empresas ARQLINE e ARQMETRO, as

quais se encontram, repita-se, ativas.

 Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos acima relatados, o MPF

requer o deferimento das Medidas Cautelares a seguir postuladas em face de JEAN LOUIS

DE BILLY:

i) com base no artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 297 do novo Código de

Processo Civil, a condução coercitiva do investigado JEAN LOUIS DE BILLY enquanto

medida  cautelar  decorrente  do  poder  geral  de  cautela  dos  magistrados,  diante  da

necessidade  de  acautelar  a  coleta  probatória  durante  a  deflagração,  evitando,  ainda,  a

combinação de versões entre os alvos;

ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo com o risco de o investigado JEAN LOUIS DE BILLY destruir as provas que tenha

em seu poder, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do CPP, a

busca e apreensão com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e outras

provas  encontradas  e  relacionadas  aos  crimes  de  corrupção  passiva  e  ativa,  peculato,

lavagem  de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental  e  organização  criminosa,

notadamente  mas  não  limitado  a:  a)  registros  e  livros  contábeis,  formais  ou  informais,
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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  seguintes  endereços

vinculados ao investigado JEAN LOUIS DE BILLY:

• na residência do investigado situada na AVENIDA ALEXANDRE FERREIRA, 128,

APTO 401, LAGOA, CEP 22470-220;

• na sede das empresas ARQLINE e ARQMETRO situada RUA VOLUNTÁRIOS DA

PÁTRIA, 126 – SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

 

iii) considerando que os crimes cometidos pelo investigado ensejaram prejuízo ao erário e

resultaram em locupletamento ilícito, em cotejo com o fato de que o investigado continua

adotando  medidas  para  ocultar  seu  patrimônio  e  frustrar  futura  reparação  dos  danos

causados ao erário, o sequestro dos bens móveis (modalidade constritiva de arresto) e dos

bens imóveis (modalidade constritiva de hipoteca legal), indiscriminadamente, consoante

permitido  pelo  art.  4º  do  DL 3.240/41,  pertencentes  a JEAN LOUIS DE BILLY,  bem

como o sequestro  on line por meio do sistema BACENJUD das contas-correntes por ele

titularizadas  e  também  das  contas-correntes  utilizadas  pelas  empresas  ARQLINE

ARQUITETURA  E  CONSULTORIA  –  EPP  e  ARQMETRO  ARQUITETURA  E

CONSULTORIA., no valor de R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze mil

quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos).
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2.4) MANOEL JOSÉ SALINO CORTES

2.4.1) Evidências do Pagamento de Propina (prova da existência do crime e indício suficiente

de autoria)

MANOEL JOSÉ SALINO CORTES  é sócio-administrador da empresa  MC

LINK ENGENHARIA LTDA. e trabalhou na RIOTRILHOS no período de 2005 a 2007.

Conforme  depoimento  Rodolfo  Mantuano,  ex-funcionário  da  CARIOCA

CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A, prestado ao MPF na qualidade de leniente7, a

empresa MC LINK ENGENHARIA foi  contratada pelo Consórcio do Metrô Linha 4 para

prestação de serviço de projeto, sendo MANOEL JOSÉ SALINO CORTES responsável pela

referida empresa:

“QUE conhece a empresa MC LINK que foi contratada pelo consórcio;

QUE  se  trata  de  uma  empresa  de  projeto;  QUE  acredita  que  essa

empresa só atuou no trecho oeste (consórcio composto por 5 empresas:

CARIOCA, QUEIROZ, ODEBRECHT, SERVIX, COWAN) maior em

extensão;  QUE o trecho sul  é  mais  complexo;  QUE uma parte  dos

trechos sul e oeste estão prontos; QUE a linha 4 é composta por trechos

do oeste e sul; QUE o trecho sul é mais complexo por causa do solo e

também porque o trecho é mais urbanizado, precisando de uma nova

tecnologia; QUE o tatuzão foi comprado pelo consórcio; QUE a MC

LINK foi contratada pelo consórcio oeste; QUE não sabe se MC LINK

foi contratada para o trecho sul; QUE a MC LINK prestou efetivamente

serviços;  QUE  não  conhece  a  empresa  ARQMETRO;  QUE  o

responsável pela empresa MC LINK chama-se MANOEL JOSÉ e o

filho dele; QUE os viu algumas vezes no trecho oeste; (...)”

7 ,Nos termos do acordo de leniência homologada nos autos do processo nº 0506972-95.2016.4.02.5101, da 7ª 
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
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O afastamento do sigilo fiscal e bancário da empresa ARQLINE, pertencente

a HEITOR e JEAN LOUIS, comprovou que a empresa MC LINK ENGENHARIA realizou

pagamentos aos referidos agentes públicos no valor total de R$ 5.306.460,00 (cinco milhões

trezentos  e  seis  mil  quatrocentos  e  sessenta  reais),  conforme  resumido  na  tabela  ora

reproduzida:

PAGAMENTOS REALIZADOS PELA MC LINK EM FAVOR DA ARQLINE

Ano Valor

2010 R$ 902.820,00

2011 R$ 2.662.860,00

2012 R$ 1.309.740,00

2013 R$ 431.040,00

                                                           TOTAL               R$ 5.306.460,00

A prova da realização dos pagamentos  também foi  corroborada pelos  dados

obtidos por meio do afastamento do sigilo bancário deferido por esse MM. Juízo, os quais

comprovam que a empresa ARQLINE recebeu depósitos em sua conta-corrente oriundos da

empresa MC LINK ENGENHARIA LTDA., a teor da planilha elaborada a partir dos dados do

Sistema SIMBA:
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Além disso, o afastamento do sigilo telefônico deferido por esse MM. Juízo

demonstra  intensa  troca  de  ligações  telefônicas  realizadas  entre  HEITOR e  MANOEL

JOSÉ SALINO CORTES:

2.4.2)  DA NECESSIDADE DA CAUTELA ANTE TEMPUS DO INVESTIGADO MANOEL

JOSÉ SALINO CORTES

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria  dos  crimes de  corrupção passiva,  peculato,  organização criminosa e  lavagem de

dinheiro.

Neste  ponto  a  investigação  merece  ser  aprofundada,  sendo  necessário  a

adoção de diligências para apurar todas as circunstâncias que deram ensejo ao pagamento

de  propina  por  MANOEL JOSÉ  SALINO  CORTES,  através  da  empresa  MC  LINK

ENGENHARIA LTDA. em benefício da empresa ARQLINE. 

 Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos acima relatados, o MPF

requer o deferimento das Medidas Cautelares a seguir postuladas em face de  MANOEL

JOSÉ SALINO CORTES:

i) considerando a necessidade de apurar os fatos narrados em toda a sua extensão (inclusive

o  envolvimento  de  outros  agentes  públicos)  em  cotejo  com  o  risco  de  o  investigado
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MANOEL JOSÉ SALINO CORTES destruir  as  provas  que  tenha  em seu  poder,  com

fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do CPP, a busca e apreensão

com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e outras provas encontradas e

relacionadas  aos  crimes  de  corrupção  passiva  e  ativa,  peculato,  lavagem  de  dinheiro,

falsidade  ideológica  e/ou  documental  e  organização  criminosa,  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  seguintes  endereços

vinculados ao investigado MANOEL JOSÉ SALINO CORTES:

• na  residência  do  investigado  situada  na  AVENIDA  SERNAMBETIBA,  5100,

BLOCO 02 APTO 701, BARRA DA TIJUCA, CEP 22630-012;

• nas sedes da empresa MC LINK ENGENHARIA LTDA. situada na AVENIDA DAS

AMÉRICAS 500, BLOCO 8 CONJUNTO 213 - BARRA DA TIJUCA, CEP 22640-

904 e RUA DAUCIDIO JURANDIR, 255 SALA 305 BARRA DA TIJUCA, CEP

22631-250;

ii) com base no artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 297 do novo Código de

Processo Civil, a condução coercitiva do investigado MANOEL JOSÉ SALINO CORTES

enquanto medida cautelar decorrente do poder geral de cautela dos magistrados, diante da

necessidade  de  acautelar  a  coleta  probatória  durante  a  deflagração,  evitando,  ainda,  a

combinação de versões entre os alvos;
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iii) considerando que os crimes cometidos pelo investigado ensejaram prejuízo ao erário e

resultaram em locupletamento ilícito, em cotejo com o fato de que o investigado continua

adotando  medidas  para  ocultar  seu  patrimônio  e  frustrar  futura  reparação  dos  danos

causados ao erário, o sequestro dos bens móveis (modalidade constritiva de arresto) e dos

bens imóveis (modalidade constritiva de hipoteca legal), indiscriminadamente, consoante

permitido  pelo  art.  4º  do  DL  3.240/41,  pertencentes  a MANOEL  JOSÉ  SALINO

CORTES,  bem como o sequestro  on line por meio do sistema BACENJUD das contas-

correntes por ele titularizadas e também das contas-correntes utilizadas pela empresa  MC

LINK ENGENHARIA LTDA.,  no valor de  R$ 5.306.460,00 (cinco milhões trezentos e seis

mil quatrocentos e sessenta reais).

2.5) PATRÍCIA GOMES CAVALCANTE

2.5.1)  Evidências de Auxílio da Ocultação de Recursos oriundos de infração penal (prova da

existência do crime e indício suficiente de autoria)

PATRÍCIA GOMES CAVALCANTE é gerente do Banco Santander, lotada na

Agência  Select  Posto  5,  localizada  na  Avenida  Nossa  Senhora  de  Copacabana,  nº  862,

Copacabana, responsável por uma das contas-correntes utilizadas pelo investigado HEITOR

DE SOUSA LOPES 

No  curso  das  investigações,  após  a  deflagração  da  Operação  Calicute,  foi

interceptada uma conversa entre PATRÍCIA GOMES CAVALCANTE e HEITOR LOPES

DE SOUSA JÚNIOR,  durante  a  qual  a  referida  gerente  instrui  HEITOR a  ocultar  seu

patrimônio,  sugerindo  que  ele  faça  uma  transferência  no  valor  de  1  milhão  de  reais  em

benefício de sua companheira LUCIANA. 

Além do exposto acima, chama atenção o comentário de  PATRÍCIA sobre a

renda declarada de HEITOR, pois ela afirma que na verdade seu cliente possui renda muito

superior aos 21 mil declarados.
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Alvo: Heitor Lopes de Souza Junior - Subterrâneo 
Data de Início: 27/12/2016 14:14:13 
Comentário: HEITOR X PATRICIA - PREVIDÊNCIA P OCULTAR - AC 02

UM MILHÃO NA CONTA DA LUCIANA PODE DECLARAR COMO DOAÇÃO OU EMPRÉSTIMO
PATRÍCIA FALA QUE NO IR DE HEITOR CONSTA SOMENTE VINTE E UM MIL DE RECEBIMENTOS 
DECLARADOS E DIZ QUE NÃO SÓ É ISSO QUE ELE RECEBE.
   Mídia do Alvo: 55(21)987427770 

Telefone do Interlocutor: 2121285800 
Transcrição: HEITOR:Alô.

PATRÍCIA:Oi Heitor, Patrícia querido.
HEITOR:Oi, tudo bom?
PATRÍCIA:Tudo bom meu amor, como é que você está?
HEITOR:Tudo bom?
PATRÍCIA:Muito enrolado?
HEITOR:Agora um pouco.
PATRÍCIA:Ia te perguntar se você ia conseguir dar uma passadinha aqui hoje?
HEITOR:Ih não sei. Acho que não.
PATRÍCIA:Não? 
HEITOR:Não. 
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:Eu vou, eu devo almoçar agora e volto daqui a uma hora.
HEITOR:Não, mas fica até que horas à noite?
PATRÍCIA:Hoje eu fico até ás seis.
HEITOR:Eu vou ver se eu consigo umas cinco, cinco e meia.
PATRÍCIA:Tá bom.
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.
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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
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.
PATRÍCIA: mas aí tem que ver direitinho com o contador, sei que você não falou com ele mas...pelo cálculo que 
eu fiz só pra você ter ciência do que você pagaria...
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:Se deixar na previdência aquele um e pouco que eu tenho na previdência, fica mais realmente é a 
última opção opção realmente de bloqueio.
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:mas assim, é bom ele olhar o Imposto de renda como ele tá declarando, pro contador não ter nenhuma 
dúvida tá?
HEITOR:Tá bom.
PATRÍCIA:Eu gosto de explicar tudo direitinho porque eu fico preocupada, será que ele te avisou que paga 
imposto com essa transferência...né?
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:porque é um valor alto né.
HEITOR:Tá certo.
PATRÍCIA:porque o meu receio é exatamente, por exemplo, o meu receio é quando na hora, já que eles tão 
focalizando muito na conta de vocês diretor, eles olharem que você mudou pra CONTA DA LUCIANA UM 
MILHÃO, depois achar né...
HEITOR:humhum
PATRÍCIA:que....tipo assim...acha que você tá querendo esconder alguma coisa.
HEITOR:Tá.
PATRÍCIA:Por isso que são alguns pontos que a gente tem que pensar direitinho.

2.5.2)  DA NECESSIDADE DA CAUTELA ANTE TEMPUS  DA INVESTIGADA PATRÍCIA

GOMES CAVALCANTE

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria  dos  crimes de  corrupção passiva,  peculato,  organização criminosa e  lavagem de

dinheiro.
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Neste  ponto  a  investigação  merece  ser  aprofundada,  sendo  necessário  a

adoção de diligências para apurar todas as transações financeiras efetivadas por HEITOR

com o auxílio  de  PATRÍCIA GOMES CAVALCANTE,  após a deflagração da Operação

Calicute, com a finalidade de ocultar o patrimônio angariado por meio da atividade criminosa.

 Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos acima relatados, o MPF

requer com base no artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 297 do novo Código

de  Processo  Civil,  a  condução  coercitiva  da  investigada  PATRÍCIA  GOMES

CAVALCANTE enquanto  medida  cautelar  decorrente  do  poder  geral  de  cautela  dos

magistrados, diante da necessidade de acautelar a coleta probatória durante a deflagração,

evitando, ainda, a combinação de versões entre os alvos.

2.6) LUIZ CARLOS VELLOSO

2.6.1)  Evidências  do  Recebimento  de  Propina  (prova  da  existência  do  crime  e  indício

suficiente de autoria)

Entre  os  anos  de  2012  e  2014,  LUIZ  CARLOS  VELLOSO,  à  época

Subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, solicitou e recebeu vantagem ilícita

da  empresa  CARIOCA ENGENHARIA,  integrante  da  Concessionária  Rio  Barra  S.A.  em

conjunto com as empresas QUEIROZ GALVÃO e ODEBRECHT, em virtude da realização

das obras de construção da Linha 4 do Metrô. 

Os  pagamentos  efetuados  a LUIZ CARLOS VELLOSO, no  ano  de  2014,

foram realizados em espécie por Luciana Salles Parente, funcionária da empresa, na sede da

CARIOCA ENGENHARIA situada na Rua do Parque, 31 – São Cristóvão.

Os  dados  obtidos  por  meio  do  afastamento  do  sigilo  telefônico  do

investigado  LUIZ CARLOS VELLOSO  comprovam intensa troca de ligações telefônicas

realizadas  entre  ele  (usuário  do  terminal  999791816)  e  a  leniente  Luciana  Salles  Parente

(usuária do terminal 999666520) no período de 31/07/2014 a 05/11/2014:
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Por  sua  vez,  o  afastamento  do  sigilo  telemático  do  correio  eletrônico

“vellosolc@gmail.com  ”  utilizado  por  LUIZ CARLOS VELLOSO  permitiu  ao  MPF ter

acesso à agenda do investigado, a qual era encaminhada frequentemente por sua secretária via

mensagem eletrônica. Ao analisar os compromissos do investigado, verifica-se que ele, de fato,

dirigiu-se, ao menos em uma oportunidade, no dia 01/09/2014, à sede da empresa CARIOCA

ENGENHARIA para encontrar-se com a leniente Luciana Salles Parente, a teor da mensagem

a seguir reproduzida:
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Logo  após  o  comparecimento  de  LUIZ CARLOS  VELLOSO à  sede  da

empresa  CARIOCA  ENGENHARIA,  verifica-se  que  os  proventos  recebidos  pelo

investigado no dia 02/09/2014 foram integralmente aplicados, a teor dos dados bancários

compilados pelo Sistema SIMBA e obtidos no bojo da Medida Cautelar de Afastamento de

Sigilo Bancário deferido por esse MM. Juízo: 

As  mensagens  obtidas  do  correio  eletrônico  “vellosolc@gmail.com  ”

apontam ainda que os recursos oriundos da propina eram destinados a suportar as despesas

ordinárias  de  LUIZ  CARLOS  VELLOSO através  de  pagamentos  feitos  em  dinheiro,

conforme a seguir explicitado.
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A troca de mensagens entre  LUIZ CARLOS VELLOSO e suas secretárias

demonstra  que  o  investigado  frequentemente  era  alertado  para  “trazer  valores”  para  a

realização de pagamentos em dinheiro:
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Por fim,  o depoimento  prestado pelo  leniente  João Henrique Tebyriça  Sá,

ex-funcionário  da  CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN  ENGENHARIA S/A,  demonstra

que o esquema de recebimento de propina de LUIZ CARLOS VELLOSO não era restrito

aos pagamentos realizados pela CARIOCA, sendo certo que o leniente presenciou a entrega

de  recursos  por  JOSÉ  BAIA,  funcionário  da  QUEIROZ  GALVÃO,  e  RONALDO

BITTENCOURT, funcionário da ODEBRECHT, em um apartamento situado na Avenida

Atlântica  esquina  com  a  Figueiredo  de  Magalhães  (que  olhando  para  a  Figueiredo  de

Magalhães é o prédio azul da esquerda). Trata-se de imóvel situado na Avenida Atlântica,

2492 – apto 201, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22041-001, onde moram PATRÍCIA

FRANCO  DE  MORAES  REGO, ex-mulher  de  LUIZ  CARLOS  VELLOSO,  e  seus

filhos:

52/91

JFRJ
Fls 54

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 09/03/2017 21:31 .
Documento: (0502127-83.2017.4.02.5101) 0502127-83.2017.4.02.5101.



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Nesse  sentido,  faz-se  oportuno  transcrever  o  depoimento  prestado  pelo

leniente João Henrique Tebyriça Sá sobre esse fato:

“QUE renuncia o direito ao silêncio na forma do artigo 4º, §14º da
Lei nº 12.850/2013; QUE se compromete a dizer a verdade sobre os
fatos  indagados,  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”. 
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2.6.2)  DA NECESSIDADE  DA  CAUTELA  ANTE  TEMPUS DO  INVESTIGADO  LUIZ

CARLOS VELLOSO

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria  dos  crimes de  corrupção passiva,  peculato,  organização criminosa e  lavagem de

dinheiro.

No  tocante  ao  segundo  requisito  da  prisão  preventiva,  a  liberdade  do

investigado  LUIZ CARLOS VELLOSO deve ser  restringida  para:  a)  garantir  a  ordem

pública; b) por conveniência da instrução criminal.

LUIZ  CARLOS  VELLOSO  ostenta  movimentação  financeira

manifestamente  incompatível  com  a  renda  por  ele  declarada.  Cabe  salientar  que  o

investigado  compõe  o  quadro  societário  de  duas  empresas,  ANGUS  COMÉRCIO  DE

ALIMENTOS LTDA-ME e SUPER PRICE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, no

entanto nenhuma delas apresenta movimentação financeira.

Dessa  forma,  o  investigado  com  a  finalidade  de  dissimular  a  sua

movimentação financeira, faz uso frequente de pagamentos de altos valores em dinheiro,

além de  utilizar  os  dados  bancários  de  sua  atual  companheira  RENATA MONTEIRO

BORGES para transações financeiras, de forma a escapar dos órgãos de controle.

Nesse  contexto,  no  dia  26/06/2013,  LUIZ CARLOS VELLOSO efetuou

depósito  em  dinheiro  em  favor  de  uma  agência  de  turismo,  conforme  e-mail  e

comprovante a seguir reproduzidos:

54/91

JFRJ
Fls 56

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 09/03/2017 21:31 .
Documento: (0502127-83.2017.4.02.5101) 0502127-83.2017.4.02.5101.



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

55/91

JFRJ
Fls 57

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 09/03/2017 21:31 .
Documento: (0502127-83.2017.4.02.5101) 0502127-83.2017.4.02.5101.



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

No entanto, a maior parte do pagamento à agência foi efetuado por meio de

cartão de crédito titularizado por RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO, esposa

do investigado LUIZ CARLOS VELLOSO, conforme documento a seguir reproduzido:

RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO declarou ter recebido como

rendimentos tributáveis R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) nos anos de 2012 e 2013,

sendo declarado em 2014 o valor de R$25.920,00 (vinte e cinco mil novecentos e vinte
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reais). Além disso, ela não ostenta vínculo empregatício ativo desde 15/05/2011, conforme

consulta aos dados do CAGED a seguir consolidados:

No  entanto,  RENATA  LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO  ostenta

movimentação  financeira  no  cartão  de  crédito  relevante  e  manifestamente  incompatível

com sua renda declarada (v. dossiê integrado encaminhado pela Secretaria da Receita Federal

do Brasil anexo).

Verifica-se que o investigado LUIZ CARLOS VELLOSO pratica de forma

habitual atos de lavagem de dinheiro, a fim de camuflar os recursos obtidos em razão de

atos ilícitos.

Dessa forma, a Medida Cautelar de interceptação telefônica deferida por esse

MM.  Juízo  demonstrou  que,  mesmo  após  a  deflagração  da  Operação  Calicute,  no  dia

01/12/2016,  LUIZ CARLOS VELLOSO continua ocultando bens e valores oriundos de

sua  atividade  na  organização  criminosa.  Neste  sentido  encontra-se  conversa  entabulada

com  seu  irmão  JUSCELINO  GIL VELLOSO (v.  Auto  Circunstanciado  nº  02/2016

elaborado pela Polícia Federal):
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“Nos diálogos abaixo VELLOSO conversa com JUSCELINO e JESUS alternadamente

sobre uma encomenda para ser entregue a JUSCELINO. VELLOSO se mostra receoso de fazer

a entrega na rua e também fala que gostaria de conversar com JUSCELINO. Na conversa com

JESUS, seu motorista, VELLOSO se mostra incomodado com o fato da encomenda não ser

entregue no mesmo dia para JUSCELINO.

   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: 
VELLOSO:Oi

JUSCELINO:oi LUIZ
VELLOSO:oba, oba
JUSCELINO:eu não sabia, tem um...a MÁRCIA tem um aniversário hoje da prima dela...
VELLOSO:ham
JUSCELINO:e eu tinha marcado de encontrar com ela pra comer alguma coisa porque eu não almocei até agora
VELLOSO:ham
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:tem no GUIMAS ali, eu paro ali na porta do GUIMAS, essa hora tá vazio ali, tem vaga ali.
VELLOSO:ham
JUSCELINO:vou no Braseiro 
VELLOSO:depois você vai direto pro aniversário?
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 
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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

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 
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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

Na ligação acima VELLOSO fala com JUSCELINO que JESUS já foi para

casa  dele  entregar  a  encomenda.  Interessante  notar  que  tanto  nesta  ligação  quanto  nas

anteriores  em nenhum momento  VELLOSO  e JUSCELINO falam do que se trata  esta

encomenda, pelo contrário, parece que não mencionam propositalmente uma vez que estão

falando no telefone.

Dessa  forma  verifica-se  que  o  investigado  LUIZ  CARLOS  VELLOSO

continua praticando atos para ocultar os valores oriundos da atividade criminosa, contando

com  a  ajuda  de  seus  familiares  RENATA  LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO  e

JUSCELINO GIL VELLOSO.

Ademais,  o  investigado  continua  ocupando  cargo  público  atualmente  na

Secretaria  de  Estado  de  Turismo  –  SETUR,  sendo  certo  que  em  2016  o  investigado

manteve  contato  telefônico  com  HEITOR  LOPES,  o  que  revela  que  a  organização

criminosa continua em atividade:
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 A permanência do investigado no cargo público permite a continuidade da

sua  atividade  criminosa.  No entanto,  as  medidas  cautelares  pessoais  alternativas  não se

revelam  suficientes  para  garantir  a  cessação  da  atividade  criminosa.  É  que  a  tão-só

suspensão do exercício de função pública na forma do artigo 319, inciso VI, do Código de

Processo  Penal,  não  será  capaz  de  interromper  a  atividade  criminosa,  notadamente  a

ocultação de bens e valores provenientes da infração penal.

Em casos análogos ao presente, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª

Região,  reconhecendo  a  ausência  de  eficácia  na  aplicação  de  medidas  cautelares

alternativas e ao mesmo tempo a reiteração da conduta criminosa, entende pelo cabimento

da segregação cautelar, a teor das Ementas de Acórdãos suprarreferidas.

Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos acima relatados, o MPF

requer  o  deferimento  das  Medidas  Cautelares  a  seguir  postuladas  em  face  de  LUIZ

CARLOS VELLOSO:

i) considerando que estão presentes os requisitos do 312 do CPP (garantia da ordem pública

e  conveniência  da  instrução  criminal)  e  que  os  crimes  praticados  pelo  investigado  são

dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, a

decretação da prisão preventiva de LUIZ CARLOS VELLOSO;

ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo com o risco de o investigado  LUIZ CARLOS VELLOSO destruir as provas que

tenha em seu poder, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do
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CPP, a busca e apreensão com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e

outras  provas  encontradas  e  relacionadas  aos  crimes  de  corrupção  passiva  e  ativa,

peculato,  lavagem  de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental  e  organização

criminosa,  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

seguintes endereços vinculados ao investigado LUIZ CARLOS VELLOSO:

• na residência do investigado situada na RUA LEOPOLDO MIGUEZ, Nº 67 – APTO

101 – COPACABANA, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060-020;

• no imóvel  pertencente ao investigado,  situado na Avenida Atlântica,  2492 – apto

201, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22041-001;

• na  Fazenda  Monte  Livre  pertencente  ao  investigado,  localizada  na  Rua  Pascoal

Alvine, Anta (1º distrito de Sapucaia), Sapucaia/RJ. 

iii) considerando que os crimes cometidos pelo investigado ensejaram prejuízo ao erário e

resultaram em locupletamento ilícito, em cotejo com o fato de que o investigado continua

adotando  medidas  para  ocultar  seu  patrimônio  e  frustrar  futura  reparação  dos  danos

causados ao erário, o sequestro dos bens móveis (modalidade constritiva de arresto) e dos

bens imóveis (modalidade constritiva de hipoteca legal), indiscriminadamente, consoante

permitido pelo art. 4º do DL 3.240/41, pertencentes a  LUIZ CARLOS VELLOSO, bem

como o sequestro  on line por meio do sistema BACENJUD das contas-correntes por ele
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titularizadas, no  valor  de  R$  12.054.621,00  (doze  milhões  cinquenta  e  quatro  mil

seiscentos e vinte e um reais). 

2.7) RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO

2.7.1) Evidências da Ocultação de Propina (prova da existência do crime e indício suficiente

de autoria)

À  RENATA  LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO,  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  RENATA  LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO para

realizar transações financeiras e assim escapar dos órgãos de controle.

RENATA  LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO não  ostenta  vínculo

empregatício ativo desde 15/05/2011, conforme consulta  aos dados do CAGED a seguir

consolidados:
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De  igual  forma,  os  rendimentos  declarados  por  RENATA LOUREIRO

BORGES MONTEIRO  à Receita  Federal  do Brasil  nos  anos de 2012 a  2014 não são

significativos e mostram-se incompatíveis com o padrão de consumo por ela apresentado

(v. dossiê integrado encaminhado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil anexo): 

Por outro lado, os gastos realizados por  RENATA LOUREIRO BORGES

MONTEIRO nos anos de 2012 a 2014 não são condizentes com a renda por ela declarada,

conforme dados extraídos do Decred – Declaração de Operações com Cartões de Crédito

presentes  no  Dossiê  integrado  encaminhado  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil

anexo, compilados na tabela a seguir elaborada:

MÊS / ANO VALOR (R$) TOTAL (R$)

Janeiro / 2012 15.485,91 22.887,88

7.401,97

Fevereiro / 2012 9.189,95 25.851,31

16.661,36

Março / 2012 7.990,98 9.706,66

1.715,68

Abril / 2012 18.794,36 20.954,47

2.160,11
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Maio / 2012 11.868,85 14.416,33

2.547,48

Junho / 2012 7.893,96 16.827,30

8.933,34

Julho / 2012 7.484,14 11.563,80

4.079,66

Agosto / 2012 5.584,95 13.899,29

8.314,34

Setembro / 2012 7.615,70 9.016,30

1.400,60

Outubro / 2012 29.250,93 48.524,04

19.273,11

Novembro / 2012 5.872,92 7.520,93

1.648,01

Dezembro /2012 14.417,32 19.041,33

4.624,01

Janeiro / 2013 12.533,98 19.866,27

7.332,29

Fevereiro / 2013 13.680,20 32.371,86

18.691,66

 Março / 2013 15.298,58 16.635,44

1.336,86

Abril / 2013 11.971,78 15.624,92

3.653,14

Maio / 2013 9.212,50 10.101,12

888,62

Junho / 2013 19.454,70 20.648,87

1.194,17

Julho / 2013 11.658,55 13.741,95

2.083,40

Agosto / 2013 18.159,07 20.367,72
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2.208,65

Setembro / 2013 24.957,11 25.698,83

741,72

Outubro / 2013 2.932,15 2.932,15

Novembro / 2013 10.744,84 13.187,51

2.442,67

Dezembro / 2013 15.250,72 23.212,46

7.961,74

Janeiro / 2014 13.538,70 13.665,96

127,26

Fevereiro / 2014 38.245,81 47.443,01

9.197,20

Março / 2014 5.957,79 7.160,38

1.202,59

Abril / 2014 9.068,33 9.523,14

454,81

Maio / 2014 6.511,51 6.966,33

454,82

Junho / 2014 7.391,39 8.834,08

1.442,69

Julho / 2014 13.219,44 13.219,44

Agosto / 2014 266,83 266,83

Setembro / 2014 15.596,96 15.864,67

267,71

Outubro / 2014 9.266,63 10.148,04

881,41

Novembro / 2014 14.544,23 14.803,44

259,21

Dezembro / 2014 6.785,63 17.985,19

11.199,56

                                              TOTAL 600479,25
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Além disso, a investigada  RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO

também oculta  os  recursos  em razão da  atividade  criminosa de  seu  companheiro  LUIZ

CARLOS VELLOSO  por  meio  da  realização de compras  de  altos  valores  em espécie.

Neste  contexto,  vale  exemplificar  que,  conforme Notas  Fiscais  Eletrônicas  emitidas  em

nome de  RENATA LOUREIRO,  no dia 21/11/2013, a investigada adquiriu produtos no

valor  total  de  R$19.000,00  (dezenove  mil  reais)  no  estabelecimento  RLG DO BRASIL

(CNPJ 49.943.533/0011-78), cujo nome fantasia é “Boutique Cartier”, sendo certo que esta

compra não consta dos dados do DECRED enviados pela Receita Federal do Brasil.

Os  elementos  colacionados  demonstram  que  RENATA  LOUREIRO

BORGES MONTEIRO  colabora,  de modo efetivo e consciente,  na atividade criminosa

desempenhada por seu companheiro  LUIZ CARLOS VELLOSO, ajudando-o a ocultar e

dissimular a natureza, origem, localização, disposição e movimentação de bens ou valores

provenientes diretamente de infração penal.

O avanço das investigações apontou que RENATA LOUREIRO BORGES

MONTEIRO  é  sócia  da  empresa  ZILLION  ASSESSORIA  E  CONSULTORIA

EMPRESARIAL  LTDA.  (CNPJ  06.076.187/0001-93).  O  quadro  societário  da  referida

empresa também é composto uma  offshore: LIZELLA HOLDING INC, inscrita no CNPJ

sob o nº 06.132.056/0001-86.

Neste ponto, a investigação merece ser aprofundada ante a probabilidade de

que  a  empresa  ZILLION  também seja  utilizada  por  LUIZ CARLOS  VELLOSO para

ocultação e dissimulação de bens e valores angariados de forma ilícita. 
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2.7.2)  DA NECESSIDADE  DA  CAUTELA  ANTE  TEMPUS  EM  FACE  DE  RENATA

LOUREIRO BORGES MONTEIRO

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria dos crimes de lavagem de dinheiro.

Os elementos obtidos por meio do afastamento do sigilo fiscal de RENATA

LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO  indicam  que  a  investigada  continua  de  forma

reiterada praticando atos de lavagem de dinheiro. É o que se depreende das Notas Fiscais

eletrônicas emitidas em nome da investigada, as quais revelam duas compras efetivadas nos

dias 21/09/2016 e 27/10/2016 no estabelecimento NELLY JOIAS CURIOSIDADES LTDA.

(CNPJ 33.167.016/0006-57), no valor de R$5.098,00 e R$ 10.870,00, respectivamente.

No caso presente,  faz-se cabível a realização de diligências investigatórias

complementares para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em

tela, mormente tendo em vista a complexidade das operações de lavagem perpetradas pelos

integrantes  da  organização  criminosa,  que  envolvem  a  utilização  de  diversas  pessoas

interpostas  e  a  realização  de  pagamentos  com  dissimulação  de  origem,  natureza  e

propriedade.

Ademais,  a  imprescindibilidade  das  medidas  ora  requeridas  para  a

investigação é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam

ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões entre si ou

mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo.

Ante o exposto,  com base nos fatos e  fundamentos  acima relatados,  o MPF

requer  o  deferimento  das  Medidas  Cautelares  a  seguir  postuladas  em  face  de  RENATA

LOUREIRO BORGES MONTEIRO:
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i) com base no artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 297 do novo Código de

Processo Civil,  a  condução coercitiva  da  investigada  RENATA LOUREIRO BORGES

MONTEIRO enquanto  medida  cautelar  decorrente  do  poder  geral  de  cautela  dos

magistrados, diante da necessidade de acautelar a coleta probatória durante a deflagração,

evitando, ainda, a combinação de versões entre os alvos

ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo  com  o  risco  de  a  investigada  RENATA LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO

destruir as provas que tenha em seu poder, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”,

“c”, “e”, “f” e “h”, do CPP, a busca e apreensão com a finalidade de apreender quaisquer

documentos,  mídias e outras provas encontradas e relacionadas aos crimes de corrupção

passiva  e  ativa,  peculato,  lavagem de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental  e

organização criminosa,  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

seguintes  endereços  vinculados  à  investigada  RENATA  LOUREIRO  BORGES

MONTEIRO:

• na residência da investigada situada na RUA LEOPOLDO MIGUEZ, Nº 67 – APTO

101 – COPACABANA, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060-020;
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• na  sede  da  empresa  ZILLION  ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA.  situada na AVENIDA ATLÂNTICA 4240 SALA 333, COPACABANA, CEP

22070-900;

iii)  considerando  que  os  atos  cometidos  pela  investigada  consistem  na  ocultação  de

patrimônio acumulado em razão de crimes que ensejaram prejuízo ao erário e resultaram

em locupletamento ilícito, o sequestro dos bens móveis (modalidade constritiva de arresto)

e  dos  bens  imóveis  (modalidade  constritiva  de  hipoteca  legal),  indiscriminadamente,

consoante permitido pelo art.  4º do DL 3.240/41, pertencentes a  RENATA LOUREIRO

BORGES MONTEIRO, bem como o sequestro on line por meio do sistema BACENJUD

das  contas-correntes  por  ele  titularizadas,  no  valor  de  R$  12.054.621,00  (doze  milhões

cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais).

2.8) JUSCELINO GIL VELLOSO

2.8.1) Evidências da Ocultação de Propina (prova da existência do crime e indício suficiente

de autoria)

JUSCELINO GIL VELLOSO  é irmão de LUIZ CARLOS VELLOSO e

colabora  de  forma  efetiva  e  reiterada  na  ocultação  dos  valores  oriundos  da  atividade

criminosa praticada em razão do cargo público ocupado de LUIZ CARLOS.

A Medida Cautelar de interceptação telefônica deferida por esse MM. Juízo

demonstrou que no dia 01/12/2016 LUIZ CARLOS VELLOSO, com a colaboração de seu

irmão JUSCELINO GIL VELLOSO, continua ocultando bens e valores oriundos de sua

atividade na organização criminosa.  Neste  sentido encontra-se conversa  entabulada  com

seu irmão  JUSCELINO GIL VELLOSO (v. Auto Circunstanciado nº 02/2016 elaborado

pela Polícia Federal):

“Nos diálogos abaixo VELLOSO conversa com JUSCELINO e JESUS alternadamente

sobre uma encomenda para ser entregue a JUSCELINO. VELLOSO se mostra receoso de fazer
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a entrega na rua e também fala que gostaria de conversar com JUSCELINO. Na conversa com

JESUS, seu motorista, VELLOSO se mostra incomodado com o fato da encomenda não ser

entregue no mesmo dia para JUSCELINO.

   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: 
VELLOSO:Oi

JUSCELINO:oi LUIZ
VELLOSO:oba, oba
JUSCELINO:eu não sabia, tem um...a MÁRCIA tem um aniversário hoje da prima dela...
VELLOSO:ham
JUSCELINO:e eu tinha marcado de encontrar com ela pra comer alguma coisa porque eu não almocei até agora
VELLOSO:ham
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:tem no GUIMAS ali, eu paro ali na porta do GUIMAS, essa hora tá vazio ali, tem vaga ali.
VELLOSO:ham
JUSCELINO:vou no Braseiro 
VELLOSO:depois você vai direto pro aniversário?
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.
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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

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 
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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

Na ligação acima VELLOSO fala com JUSCELINO que JESUS já foi para

casa  dele  entregar  a  encomenda.  Interessante  notar  que  tanto  nesta  ligação  quanto  nas

anteriores  em nenhum momento  VELLOSO  e JUSCELINO falam do que se trata  esta

encomenda, pelo contrário, parece que não mencionam propositalmente uma vez que estão

falando no telefone.

Dessa  forma  verifica-se  que  o  investigado  LUIZ  CARLOS  VELLOSO

continua praticando atos para ocultar os valores oriundos da atividade criminosa, contando

com  a  ajuda  de  seus  familiares  RENATA  LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO  e

JUSCELINO GIL VELLOSO.

2.8.2)  DA NECESSIDADE  DA  CAUTELA  ANTE  TEMPUS  DO  INVESTIGADO

JUSCELINO GIL VELLOSO

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria dos crimes de lavagem de dinheiro.

No entanto, os elementos obtidos por meio do afastamento do sigilo fiscal de

JUSCELINO GIL VELLOSO indicam que o investigado de forma reiterada pratica atos
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de lavagem de dinheiro em benefício de seu irmão LUIZ CARLOS VELLOSO. É o que

se depreende da Nota Fiscal de Compra e do Documento do Veículo Mercedes Benz C180

2015/2016,  adquirida  pelo  valor  de  R$125.000,00 (cento  e  vinte  e  cinco  mil  reais)  em

nome da empresa JG4VELLOSO S DE INFORMÁTICA EIRELI EPP. Cabe salientar que a

Nota Fiscal de Compra e o Documento do referido veículo foram encontrados no Icloud do

investigado LUIZ CARLOS VELLOSO, obtidos em decorrência do afastamento do sigilo

telemático deferido por esse MM. Juízo.

No caso presente,  faz-se cabível a realização de diligências investigatórias

complementares para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em

tela, mormente tendo em vista a complexidade das operações de lavagem perpetradas pelos

integrantes  da  organização  criminosa,  que  envolvem  a  utilização  de  diversas  pessoas

interpostas  e  a  realização  de  pagamentos  com  dissimulação  de  origem,  natureza  e

propriedade.

Ademais, a imprescindibilidade da medida ora requerida para a investigação

é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam ouvidos pela

autoridade  policial  sem possibilidade  de  prévio  acerto  de  versões  entre  si  ou  mediante

pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo.

Ante o exposto,  com base nos fatos e  fundamentos  acima relatados,  o MPF

requer o deferimento das Medidas Cautelares a seguir postuladas em face de  JUSCELINO

GIL VELLOSO:

i)  com base no artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 297 do novo Código de

Processo  Civil,  a  condução  coercitiva  do  investigado  JUSCELINO  GIL VELLOSO

enquanto medida cautelar decorrente do poder geral de cautela dos magistrados, diante da

necessidade  de  acautelar  a  coleta  probatória  durante  a  deflagração,  evitando,  ainda,  a

combinação de versões entre os alvos;
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ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo com o risco de a investigada JUSCELINO GIL VELLOSO destruir as provas que

tenha em seu poder, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do

CPP, a busca e apreensão com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e

outras  provas  encontradas  e  relacionadas  aos  crimes  de  corrupção  passiva  e  ativa,

peculato,  lavagem  de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental  e  organização

criminosa,  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

seguintes endereços vinculados à investigada JUSCELINO GIL VELLOSO:

• na  residência  do  investigado  situada  na  AVENIDA  PREFEITO  MENDES  DE

MORAES, 950 APTO 301 - SÃO CONRADO, CEP 22610-095.

iii)  considerando  que  os  atos  cometidos  pelo  investigado  consistem  na  ocultação  de

patrimônio acumulado em razão de crimes que ensejaram prejuízo ao erário e resultaram

em locupletamento ilícito, o sequestro dos bens móveis (modalidade constritiva de arresto)

e  dos  bens  imóveis  (modalidade  constritiva  de  hipoteca  legal),  indiscriminadamente,

consoante  permitido  pelo  art.  4º  do  DL  3.240/41,  pertencentes  a  JUSCELINO  GIL

VELLOSO, bem como o sequestro  on line por meio do sistema BACENJUD das contas-

correntes por ele  titularizadas,  no valor  de R$ 12.054.621,00 (doze milhões  cinquenta e

quatro mil seiscentos e vinte e um reais).
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2.9) PATRÍCIA FRANCO DE MORAES REGO

2.9.1) Evidências da Ocultação de Propina (prova da existência do crime e indício suficiente

de autoria)

PATRÍCIA FRANCO  DE  MORAES  REGO  é  ex-mulher  do  investigado

LUIZ CARLOS VELLOSO e mãe dos dois filhos dele. Atualmente, PATRÍCIA reside com

os filhos em imóvel situado  na Avenida Atlântica,  2492 – apto 201, Copacabana,  Rio de

Janeiro/RJ, CEP 22041-001, pertencente à família do investigado:

Trata-se de endereço ao qual compareceu o leniente João Henrique Tebyriça

Sá,  ex-funcionário  da  CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A,  quando

presenciou a entrega de recursos por JOSÉ BAIA, funcionário da QUEIROZ GALVÃO, e

RONALDO BITTENCOURT, funcionário da ODEBRECHT, em um apartamento situado

na  Avenida  Atlântica  esquina  com  a  Figueiredo  de  Magalhães  (que  olhando  para  a

Figueiredo de Magalhães é o prédio azul da esquerda).

Nesse sentido, faz-se oportuno transcrever novamente o depoimento prestado

pelo leniente João Henrique Tebyriça Sá sobre esse fato:

“QUE renuncia o direito ao silêncio na forma do artigo 4º, §14º da
Lei nº 12.850/2013; QUE se compromete a dizer a verdade sobre os
fatos  indagados,  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
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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”.

 PATRÍCIA FRANCO DE MORAES REGO  aparece como dependente de

LUIZ CARLOS VELLOSO nas  declarações  de  imposto  de  renda  dele.  No  entanto,  via

mensagem eletrônica (obtida por meio do afastamento do sigilo telemático deferido por esse

MM. Juízo), no dia 14/04/2012, o investigado requereu a sua ex-mulher que pensão desconta

em  seu  contracheque  fosse  exonerada  ou  devolvida,  sob  o  argumento  de  que  não  teria

condições de suportar as despesas mensais:
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O real motivo de tal  pedido de exoneração é que o investigado suporta as

despesas mensais de sua ex-mulher e de seus filhos com o dinheiro obtido da propina paga

por empresários agraciados pelas obras vinculadas inicialmente à Secretaria de Transporte

do Estado do Rio de Janeiro e agora aquelas que são correlatas à Secretaria de Turismo do

Estado do Rio de Janeiro.

2.9.2) DA NECESSIDADE DA CAUTELA ANTE TEMPUS EM FACE DE PATRÍCIA

FRANCO DE MORAES REGO

O  primeiro  dos  requisitos  –  o  fumus  boni  iuris –  está  ineludivelmente

demonstrado. Com efeito há prova da existência de materialidade e indícios suficientes de

autoria dos crimes de lavagem de dinheiro.

No caso presente,  faz-se cabível a realização de diligências investigatórias

complementares para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em

tela, mormente tendo em vista a complexidade das operações de lavagem perpetradas pelos

integrantes  da  organização  criminosa,  que  envolvem  a  utilização  de  diversas  pessoas
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interpostas  e  a  realização  de  pagamentos  com  dissimulação  de  origem,  natureza  e

propriedade.

Ademais, a imprescindibilidade da medida ora requerida para a investigação

é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam ouvidos pela

autoridade  policial  sem possibilidade  de  prévio  acerto  de  versões  entre  si  ou  mediante

pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo.

Ante o exposto,  com base nos fatos e  fundamentos  acima relatados,  o MPF

requer  o  deferimento  das  Medidas  Cautelares  a  seguir  postuladas  em face  de  PATRÍCIA

FRANCO DE MORAES REGO:

i)  com base no artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 297 do novo Código de

Processo  Civil,  a  condução  coercitiva  de  PATRÍCIA FRANCO DE MORAES REGO

enquanto medida cautelar decorrente do poder geral de cautela dos magistrados, diante da

necessidade  de  acautelar  a  coleta  probatória  durante  a  deflagração,  evitando,  ainda,  a

combinação de versões entre os alvos;

ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo com o risco de a investigada  PATRÍCIA FRANCO DE MORAES REGO destruir

as provas que tenha em seu poder, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”,

“f”  e  “h”,  do  CPP,  a  busca  e  apreensão  com  a  finalidade  de  apreender  quaisquer

documentos,  mídias e outras provas encontradas e relacionadas aos crimes de corrupção

passiva e  ativa,   peculato,  lavagem de dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou documental  e

organização criminosa,  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
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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

seguintes endereços vinculados à investigada PATRÍCIA FRANCO DE MORAES REGO:

• na  residência  da  investigada  situada  na  Avenida  Atlântica,  2492  –  apto  201,

Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22041-001.

3) DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Diante  do  exposto,  evidencia-se  a  necessidade  da  tomada  de  medidas

cautelares mais invasivas, em esquema de operação sigilosa a ser deflagrada de imediato,

no  momento  mais  oportuno,  com  a  finalidade  de  impedir  a  eventual  obstrução  da

investigação  no momento  em que  ela  se  tornar  pública,  como através  da  destruição  de

provas, além de obstar a manutenção da ação da organização criminosa, inclusive mediante

permanentes ações de ocultação do proveito ilicitamente obtido

Nestes  termos,  para  o  prosseguimento  das  investigações,  tornam-se

necessárias  e  plenamente  justificáveis  ao  caso  concreto  as  medidas  cautelares  abaixo

listadas  em  face  dos  investigados,  porquanto  os  direitos  constitucionais  à  liberdade

individual e à inviolabilidade do domicílio devem ceder frente ao interesse público aqui

consubstanciado na investigação de gravíssimos crimes consumados e em andamento.

Sobre a  imprescindibilidade  das  medidas  ao  caso,  trata-se de investigação

sobre crimes praticados com elevado grau de sofisticação e ocultação,  o que demonstra

serem estritamente  necessárias  para  sua  plena  elucidação.  Ademais,  tais  medidas  serão

implementadas em complemento às demais diligências já realizadas, entre elas oitivas de

colaboradores e testemunhas, levantamento de dados e outras já deferidas por esse Juízo.
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3.1) PRISÃO PREVENTIVA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a prisão preventiva de:

I) HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR,  diretor  de Companhia  de Transporte  sobre

Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Rio Trilhos), inscrito no CPF sob o nº 510.540.517-

04, residente na Rua Baronesa de Poconé, 141, bloco 2, ap. 603, Lagoa, Rio de Janeiro,

CEP 22471270;

II)  LUIZ CARLOS VELLOSO,  ex-Subsecretário  de Transportes  do Estado do Rio  de

Janeiro, inscrito no CPF sob o nº 553.241.937-04, residente na Rua Leopoldo Miguez, nº

67, apto 101, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060-020.

Conforme fartamente descrito acima, os investigados HEITOR LOPES DE

SOUSA  JÚNIOR  e  LUIZ  CARLOS  VELLOSO são  os  principais  membros  da

organização  criminosa  objeto  desta  promoção,  na  qualidade  de  gestores  das  obras  de

construção da Linha 4 do Metrô,  em razão das quais solicitaram e receberam vantagens

indevidas pagas, dentre outras empresas, pela empreiteira CARIOCA ENGENHARIA.

Não  é  demais  destacar  que  os  atos  de  ocultação  de  patrimônio  ilícito

angariado  pela  corrupção  sistêmica  por  parte  dos  representados  perduram  até  hoje,

conforme já narrado. A única forma de se interromper os crimes de lavagem de dinheiro e

debelar, de uma vez por todas, a sofisticada e poderosa organização criminosa em comento

é  a  prisão dos  investigados  supralistados,  não satisfazendo qualquer  das  outras  medidas

cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim sendo,  havendo  demonstração  cabal  de  ilícitos  gravíssimos  (fumus

comissi  delicti)  e  até  mesmo  alguns  em  estado  de  flagrância,  à  vista  de  sua  natureza

permanente (lavagem de dinheiro), e que a liberdade dos referidos alvos implicaria perigo
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concreto (periculum libertatis) à ordem pública, além da aplicação da lei penal, requer o

MPF sejam deferidas prisões preventivas em desfavor dos mesmos, com fulcro no artigo

312 do CPP.

3.2) CONDUÇÃO COERCITIVA

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a expedição de mandados

de condução coercitiva em face de:

I) LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA, companheira de HEITOR LOPES DE

SOUSA JÚNIOR, inscrita no CPF sob o nº 018.178.887-06, sócia da empresa ARQMETRO

ARQUITETURA E CONSULTORIA, residente na Rua Baronesa de Poconé, 141, bloco 2, ap.

603, Lagoa, Rio de Janeiro, CEP 22471270;

II) JEAN LOUIS DE BILLY, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 528.083.607-97, sócio das

empresas  ARQLINE  ARQUITETURA  E  CONSULTORIA  –  EPP  e  ARQMETRO

ARQUITETURA E CONSULTORIA, residente na Av. Alexandre Ferreira 128 401, LAGOA /

CEP: 22470220 / RIO DE JANEIRO – RJ;

III)  MANOEL JOSÉ  SALINO  CORTES,  sócio-administrador  da  empresa  MC  LINK

ENGENHARIA LTDA., CPF 055.619.577-91, com endereço na Avenida Sernambetiba, 5100,

bloco 02, apto 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.630-012;

IV)  PATRÍCIA GOMES  CAVALCANTE,  Gerente  do  Banco  Santander,  Agência  Select

Copacabana Posto 5, inscrita no CPF sob o nº 090.227.477-51, com endereço residencial na

Rua Barata  Ribeiro,  nº  311,  apto 505,  Copacabana,  Rio de Janeiro/RJ,  CEP 22.040-001 e

endereço comercial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 862, Copacabana, Rio de

Janeiro/RJ, CEP 22.060-002;

V)  RENATA  LOUREIRO  BORGES  MONTEIRO,  companheira  de  LUIZ  CARLOS

VELLOSO, sócia da empresa ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
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LTDA.,  CPF  018.002.027-76,  residente  na  Rua  Leopoldo  Miguez,  nº  67,  apto  101,

Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060-020;

VI) JUSCELINO GIL VELLOSO, irmão de LUIZ CARLOS VELLOSO, CPF 843.096.957-

87,  residente  AVENIDA PREFEITO  MENDES  DE  MORAES,  950  APTO  301  -  SÃO

CONRADO, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22610-095;

VII)  PATRÍCIA  FRANCO  DE  MORAES  REGO,  ex-mulher  de  LUIZ  CARLOS

VELLOSO, brasileira, residente na Avenida Atlântica, nº 2492, apto 201, Copacabana, Rio de

Janeiro/RJ, CEP 22.041-001.

De acordo com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal e no

artigo 297 do novo Código de Processo Civil, afigura-se possível determinar a condução

coercitiva de investigados enquanto medida cautelar decorrente do poder geral de cautela

dos magistrados. Seria uma medida cautelar pessoal substitutiva das prisões processuais,

embora não expressamente prevista no art. 319 do CPP.

Calha destacar que a condução coercitiva mostra-se mais branda que outras

medidas cautelares, como a prisão preventiva e até mesmo a prisão temporária. A condução

coercitiva  seria  corolário  da  aplicação do brocardo de  que  “quem pode o mais,  pode o

menos”.  Tal  providência  é  usualmente  empregada  quando  da  deflagração  de  operações

policiais,  diante  da  necessidade  de  acautelar  a  coleta  probatória  durante  a  deflagração,

evitando, ainda, a combinação de versões entre os alvos.

No caso concreto,  há indícios de que todos os investigados acima listados

participaram  de  atos  de  lavagem  de  dinheiro  praticados  pelos  principais  membros  da

organização criminosa.

Conforme  o  aresto,  a  condução  coercitiva  de  suspeito  ou  investigado  à

delegacia de polícia prescinde inclusive de mandado judicial pois tal providência se insere

nos poderes de investigação da autoridade policial (poderes implícitos), inserindo-se dentro
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das  atribuições  constitucionalmente  estabelecidas  à  polícia  judiciária  (CF,  art.  144,  §4º;

CPP, art. 6º, incisos II a VI).

A  ordem  judicial  pretendida,  contudo,  empresta  maior  certeza  de

cumprimento  por  parte  do  alvo  sem  resistência  e  assegura  maior  respeito  às  garantias

fundamentais.  Por  evidente,  as  pessoas  conduzidas  deverão  ter  preservada a  garantia  de

não-autoincriminação e, caso queiram, de assistência por um defensor.

Assim, a condução não se confunde com qualquer forma de prisão cautelar,

mas é consequência do poder-dever policial de determinar o comparecimento de pessoas à

delegacia para a tomada de depoimentos.

Conforme descrito nos itens anteriores, à luz das provas até então carreadas

aos autos, todas as pessoas acima arroladas têm explicações a dar às autoridades, ainda que

pontuais, sobre a dinâmica e as circunstâncias dos graves fatos objeto da investigação.

3.3) BLOQUEIO DE ATIVOS E BENS

 O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a decretação do bloqueio

cautelar  de quaisquer  ativos mantidos em instituições financeiras  pelas pessoas físicas e

jurídicas listadas, via BACENJUD, nos limites indicados individualmente a seguir:

I) HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 510.540.517-04, até

o valor de R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze mil quinhentos e setenta

e nove reais e cinco centavos);

II)  LUCIANA  CAVALCANTI  GONÇALVES  MAIA,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº

018.178.887-06, até o valor de R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze mil

quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos);
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III) JEAN LOUIS DE BILLY, inscrito no CPF sob o nº 528.083.607-97, até o valor de

R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze mil quinhentos e setenta e nove

reais e cinco centavos);

IV) ARQLINE ARQUITETURA E CONSULTORIA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº

01.139.020/0001-00, até o valor de R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze

mil quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos)8;

V)  ARQMETRO  ARQUITETURA E  CONSULTORIA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

14.707.346/0001-39, no valor de  R$36.114.579,05 (trinta e seis milhões cento e quatorze

mil quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos);

VI) MC LINK ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.246.593/0001-21,

até o valor de  R$ 5.306.460,00 (cinco milhões trezentos e seis mil quatrocentos e sessenta

reais);

VII)  MANOEL JOSÉ  SALINO  CORTES,  CPF  055.619.577-91,  até  o  valor  de  R$

5.306.460,00 (cinco milhões trezentos e seis mil quatrocentos e sessenta reais);

VIII) LUIZ CARLOS VELLOSO, inscrito no CPF sob o nº 553.241.937-04, até o valor

de R$ 12.054.621,00 (doze milhões cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais);

IX) RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO, CPF 018.002.027-76, até o valor de

R$ 12.054.621,00 (doze milhões cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais);

X) JUSCELINO GIL VELLOSO, CPF 843.096.957-87, até o valor de R$ 12.054.621,00

(doze milhões cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais).

8 Considerando a confusão patrimonial entre as empresas ARQLINE e ARQMETRÔ.
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O pedido tem fundamento legal no disposto nos art. 125 (sequestro dos bens

imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração) e 132 (sequestro de bens

móveis) do CPP, no disposto no art. 2°, § 1º do Decreto-Lei 3.240/41 (sequestro os bens de

pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública) e no disposto no

art.  4º,  §1º  da  Lei  9.613/1998  (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 na lei de lavagem de dinheiro ou das

infrações penais antecedentes), considerando a descrição feita ao longo desta peça sobre

diversos crimes, sobretudo de corrupção e lavagem de dinheiro, supostamente praticados

pelos representados.

Na oportunidade, o MPF requer, ainda, em relação aos mesmos investigados

e pessoas jurídicas, desde já, inclusive para além dos limites referidos acima, o bloqueio de

veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por

meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Requer ainda a expedição

de ofício  à  Capitania  dos  Portos  e  à  ANAC para  efetivar  o  bloqueio  de embarcações  e

aeronaves, respectivamente, em nome das mesmas pessoas.

Nesses  termos,  com a finalidade de se alcançar  uma maior  efetividade no

cumprimento e execução da ordem de arresto e indisponibilidade de bens, requer que se

proceda  a  inclusão  da  ordem de  indisponibilidade  de  todos  os  bens  dos  representados

nominados acima, a partir do CPF ou CNPJ, no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de

Bens, alcançando-se com esta medida uma amplitude maior na busca e localização de bens

dos envolvidos/requeridos.

3.4) BUSCA E APREENSÃO

O MPF requer a decretação de medida de busca e apreensão nos endereços

(residenciais ou profissionais) de:

I) HEITOR LOPES DE SOUSA JÚNIOR:
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• na residência do investigado situada na RUA BARONESA DE POCONÉ, Nº 141 –

BLOCO 2 – APTO 603 – LAGOA, CEP 22471-270;

• na sede das empresas ARQLINE e ARQMETRO situada RUA VOLUNTÁRIOS DA

PÁTRIA, 126 – SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

• no  depósito  alugado  pelo  investigado  junto  à  empresa  GUARDE PERTO  SELF

STORAGE situado  RUA PAULINO FERNANDES, 59 – 4º ANDAR, QUADRA 5

BOX 523, BOTAFOGO;

• no gabinete do investigado na Diretoria de Engenharia da RIOTRILHOS, situado na

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493 – 6º a 8º andar, Copacabana, Rio de

Janeiro/RJ.

II) LUCIANA CAVALCANTI GONÇALVES MAIA:

• na residência da investigada situada na RUA BARONESA DE POCONÉ, Nº 141 –

BLOCO 2 – APTO 603 – LAGOA, CEP 22471-270;

• na sede das empresas ARQLINE e ARQMETRO situada RUA VOLUNTÁRIOS DA

PÁTRIA, 126 – SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

• no  depósito  alugado  pela  investigada  junto  à  empresa  GUARDE  PERTO  SELF

STORAGE situado RUA PAULINO FERNANDES, 59 – 4º ANDAR, QUADRA 5

BOX 523, BOTAFOGO.

III) JEAN LOUIS DE BILLY:

• na residência do investigado situada na AVENIDA ALEXANDRE FERREIRA, 128,

APTO 401, LAGOA, CEP 22470-220;

• na sede das empresas ARQLINE e ARQMETRO situada RUA VOLUNTÁRIOS DA

PÁTRIA, 126 – SALA 802, BOTAFOGO, CEP 22270-010;

IV) MANOEL JOSÉ SALINO CORTES:
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• na  residência  do  investigado  situada  na  AVENIDA  SERNAMBETIBA,  5100,

BLOCO 02 APTO 701, BARRA DA TIJUCA, CEP 22630-012;

• nas sedes da empresa MC LINK ENGENHARIA LTDA. situada na AVENIDA DAS

AMÉRICAS 500, BLOCO 8 CONJUNTO 213 - BARRA DA TIJUCA, CEP 22640-

904 e RUA DAUCIDIO JURANDIR, 255 SALA 305 BARRA DA TIJUCA, CEP

22631-250;

V) LUIZ CARLOS VELLOSO:

• na residência do investigado situada na RUA LEOPOLDO MIGUEZ, Nº 67 – APTO

101 – COPACABANA, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060-020;

• no imóvel  pertencente ao investigado,  situado na Avenida Atlântica,  2492 – apto

201, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22041-001;

• na  Fazenda  Monte  Livre  pertencente  ao  investigado,  localizada  na  Rua  Pascoal

Alvine, Anta (1º distrito de Sapucaia), Sapucaia/RJ. 

VI) RENATA LOUREIRO BORGES MONTEIRO:

• na residência da investigada situada na RUA LEOPOLDO MIGUEZ, Nº 67 – APTO

101 – COPACABANA, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22060-020;

• na sede da empresa ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA. situada na AVENIDA ATLÂNTICA 4240 SALA 333, COPACABANA, CEP

22070-900;

VIII) JUSCELINO GIL VELLOSO:

• na  residência  do  investigado  situada  na  AVENIDA  PREFEITO  MENDES  DE

MORAES, 950 APTO 301 - SÃO CONRADO, CEP 22610-095.

IX) PATRÍCIA FRANCO DE MORAES REGO:
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• na  residência  da  investigada  situada  na  Avenida  Atlântica,  2492  –  apto  201,

Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22041-001.

O pedido tem fundamento nos termos do art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”,

“f” e “h”, do CPP, e tem por finalidade apreender quaisquer documentos, mídias e outras

provas  encontradas  e  relacionadas  aos  crimes  de  corrupção  passiva  e  ativa,  peculato,

lavagem  de  dinheiro,  falsidade  ideológica  e/ou  documental  e  organização  criminosa,

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.

Especificamente, requer o MPF a expedição individual de mandado de busca

e  apreensão  para  cada  um dos  locais  relacionados  –  a  fim de  que  o  conhecimento  do

conteúdo  do  mandado  no  momento  da  busca  em  um  local  não  frustre  o  sucesso  do

cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos posteriormente

–, a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais vigentes, no momento

mais oportuno a ser considerado do ponto de vista da captura de eventuais procurados e da

colheita de provas.

Por  derradeiro,  requer  que  a  emissão  dos  mandados/ofícios  seja  feita  em

caráter  sigiloso  e  reservado  a  fim  de  se  garantir  o  sucesso  da  ação,  bem  como  seja
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encaminhado  ao  Ministério  Público  Federal,  para  o  devido  encaminhamento  à  Polícia

Federal, para cumprimento da medida.

3.5) OUTROS REQUERIMENTOS

Por derradeiro, o MPF requer:

a) seja autorizado que as diligências possam ser efetuadas simultaneamente, permitindo-se o

auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos,

incluindo agentes da Receita Federal e servidores e membros do próprio MPF;

b)  seja  mantido  o  sigilo  sobre  a  decisão  a  ser  proferida  e  sobre  os  autos  dos  processos

relacionados tão somente até a efetivação das prisões e das buscas e apreensões.

Efetivadas as medidas, não sendo mais a reserva de publicidade necessária para

preservar as investigações, protesta-se, desde já, pelo seu levantamento.

Considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse

público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem

a imposição da continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciaria assim não só o

exercício da ampla defesa pelos investigados,  mas também o necessário escrutínio público

sobre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça criminal.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador-Regional da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República
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RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República

JESSE AMBROSIO DOS SANTOS JUNIOR
Procurador da República
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