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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 02 de agosto de 2017 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: TRFPMP) 

 

DECISÃO 

Trata-se de representação do Ministério Público Federal às fls. 3/57, 

objetivando o seguinte: 

1) Manutenção da prisão preventiva de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA. 

2) AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS BANCÁRIO e FISCAL 

de RODRIGO BETHLEM FERNANDES 

3) AFASTAMENTO DOS DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS, 

bem como DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS de RODRIGO BETHLEM 

FERNANDES. 

4) Busca e apreensão de RODRIGO BETHLEM FERNANDES 

5) Intimação de RODRIGO BETHLEM FERNANDES para sua oitiva e 

proibição de ausentar-se do país.  

 

Segundo o Ministério Público com a deflagração da Operação Ponto Final 

verificou-se a existência de fortes indícios da participação dos empresários do ramo dos 

transportes públicos, JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS, LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA, JACOB BARATA FILHO, JOÃO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO e 

MARCELO TRAÇA GONÇALVES na organização criminosa chefiada por Sergio 

Cabral.  

De acordo com o parquet, tais investigados, ocupantes de cargos de direção 

das entidades do ramo dos transportes (FETRANSPOR, Rio Ônibus, Riopar 

Participações, Concessionária VLT), pagavam vantagens indevidas, provenientes das 

empresas de ônibus, aos agentes políticos com o intuito de manter as regalias no setor, 
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alimentando o esquema criminoso, o que vincula a operação com toda a estrutura 

orquestrada pela organização criminosa.  

O MPF assinalou que, com o aprofundamento das investigações, em virtude 

da medida cautelar de busca e apreensão n° 0143239-97.2017.4.02.5101, foi apurado o 

conteúdo do telefone celular de LELIS MARCOS TEIXEIRA. Em tal aparelho, 

verificou-se a intensa troca de mensagens com o ex-deputado federal RODRIGO 

BETHLEM FERNANDES. No mesmo sentido, o órgão ministerial aponta troca de 

emails suspeitos entre RODRIGO e JACOB BARATA FILHO (medida nº 0504252-

24.2017.4.02.5101).  

Assim, o parquet entende ser necessário a decretação das medidas 

cautelares em face de RODRIGO BETHLEM FERNANDES, como forma de 

identificar os atos criminosos e rastrear a provável participação do investigado no 

âmbito da ORCRIM. 

 

É o relatório. Decido. 

 

Com efeito, em julho do presente ano foi deflagrada a Operação Ponto 

Final, na qual está sendo apurada a participação de vários empresários do ramo dos 

transportes na empreitada criminosa sob investigação e que, aparentemente, é/foi levada 

a cabo por ORCRIM formada por membros de determinado partido político (PMDB/RJ) 

e, pelo que sugerem os indícios apontados, sob influência relevante do acusado Sérgio 

Cabral. Tal investigação foi iniciada com os apontamentos realizados por Luiz Carlos 

Berzerra, nos autos da ação penal n° 0509503-57.2016.4.02.5101, em que se identificou 

o suposto pagamento de propina pela Viação Flores (pertencente a José Carlos Rei 

Lavouras) à referida ORCRIM. 

Posteriormente, o MPF apresentou outras evidências, por meio dos termos 

de colaboração premiada de EDIMAR MOREIRA DANTAS e ÁLVARO JOSÉ 

GALLIEZ NOVIS, suposto operador financeiro da ORCRIM, que indicaram a estreita 

ligação entre os empresários JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS, LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA, JACOB BARATA FILHO e JOÃO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO, 

com a organização criminosa. E também de MARCELO TRAÇA GONÇALVES, vice-
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presidente do conselho de administração da FETRASNPOR e associado à 

concessionária do VLT Carioca S/A, e de ROGERIO ONOFRE, ex-diretor do DETRO, 

com os referidos empresários.  

Assim, como mencionado, em julho foi determinada a prisão preventiva dos 

investigados citados (proc. n° 0504942-53.2017.4.02.5101), bem como algumas 

medidas cautelares (quebra telemática n° 0504252-24.2017.4.02.5101, quebra de dados 

telefônicos n° 0504675-81.2017.4.02.5101) e busca e apreensão n° 0143239-

97.62017.4.02.5101.  

No presente momento, diante dos novos dados obtidos por meio das 

cautelares, foi identificada aparente ligação de RODRIGO BETHLEM FERNANDES 

com JACOB BARATA FILHO e LELIS MARCOS TEIXEIRA. Além de provável 

influência de RODRIGO no cenário político estadual e municipal. 

No material obtido através da medida n° 0504252-24.2017.4.02.5101, foram 

apontadas trocas de emails entre RODRIGO e JACOB com teor relativo a “assuntos 

políticos”. Inclusive foi identificada intensa comunicação no ano de 2016, quando 

RODRIGO não ocupava qualquer cargo político, mas assessorava MARCELO 

CRIVELLA em sua campanha à prefeitura do Rio de Janeiro.  

Já no conteúdo do celular pertencente a LELIS MARCOS TEIXEIRA, 

foram identificadas conversas suspeitas. Em 28/12/2016, poucos dias antes de Marcelo 

Crivella assumir a prefeitura do Rio de Janeiro, RODRIGO enviou recado para LELIS 

com o seguinte teor: “meu amigo garantiu que se o atual fizer ele 

mantém...tranquiliza a turma”. Logo após em 02/01/2017, RODRIGO enviou “este 

vice vai dar muito trabalho...ele que criou caso...os 2 tinham se acertado”.  

LELIS é Presidente da Fetranspor e o termo “vice” parece fazer referência 

ao vice-prefeito de Crivella, Fernando MacDowell, também Secretário Municipal de 

Transportes. É saber que nesse ínterim, em 30/12/2016, a Secretaria Municipal de 

Transportes, divulgou nota oficial (acostada pelo MPF) assegurando que não ia 

aumentar as tarifas de ônibus, tendo em vista as manifestações contrárias do vice-

prefeito eleito para mandato seguinte (2017).  
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Dentro desse contexto, é plausível crer que as mensagens trocadas por 

RODRIGO com LELIS e BARATA apontam para uma relação de troca de benefícios 

dentro de um esquema bem articulado no governo do Município do Rio de Janeiro. 

Soma-se a esses elementos a identificação, por meio da medida cautelar n° 

0506980-72.2016.4.02.5101, de ligações telefônicas entre RODRIGO e outros supostos 

integrantes da organização criminosa, como HUDSON BRAGA, SÉRGIO CABRAL 

e WILSON CARLOS, a indicar, portanto, o contato regular entre todos os membros da 

ORCRIM. 

Cabe fazer uma breve explanação sobre a carreira política de RODRIGO 

BETHLEM, uma vez que ele é conhecido como um dos homens de confiança de Sergio 

Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, e Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro. 

Isso porque em 2009, época em que Rodrigo era deputado federal pelo partido político 

PMDB, atuou como Subsecretário do governo de Sergio Cabral. Logo em seguida, 

também em 2009, assumiu a Secretaria Especial de Ordem Pública, no mandato de 

Eduardo Paes, onde ficou até 2010. 

Em março de 2010, RODRIGO foi reeleito deputado federal para a 

legislatura 2011-2014, porém, logo retornou a prefeitura como Secretário Municipal de 

Assistência Social (novembro de 2010). 

Já em 2014 desistiu de disputar eleição para deputado federal, em razão de 

investigação em suposto esquema de corrupção. Foi divulgado em revistas de grande 

circulação, suposta gravação efetuada pela sua ex-esposa em que ele afirmava que sua 

campanha política era financiada pelo “caixa 2” mantido por JACOB BARATA 

FILHO. Diante disso, manteve-se, aparentemente, afastado do quadro político; contudo, 

em 2016, participou ativamente da campanha de Marcelo Crivella para o cargo de 

Prefeito do Município do Rio de Janeiro.  

Relevante o fato de RODRIGO ter participado da campanha de MARCELO 

CRIVELLA, que foi eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro em outubro de 2016 e 

assumiu o cargo em 01/01/2017. Assim, repita-se, o teor das mensagens, acima 

descritas, parece fazer referência ao novo governo municipal, mormente quando 

analisadas as datas de envio (28/12/2016 e 02/01/2017).  
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Salienta-se que tais fatos reforçam o cenário apontado na recente 

Operação Rio 40 graus, deflagrada no último dia 2 de agosto pois, ao que aparenta, há 

uma extensão da organização criminosa no mesmo grupo político, uma vez que 

políticos aliados e que se utilizavam do mesmo esquema de administração. Assim, 

observa-se que o atual esquema delituoso seria,  na verdade, uma ORCRIM composta 

por membros do PMDB/RJ, considerando ainda que, não por acaso, por muitos anos 

tanto o Estado do Rio de Janeiro quanto o Município do Rio de Janeiro foram 

comandados por esse mesmo grupo político. 

Ademais, frise-se, RODRIGO BETHLEM foi secretário ao longo do 

mandato de Eduardo Paes e se manteve no meio político, como assessor na campanha 

de Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro, figurando como aparente “ponte de 

transição” entre o governo municipal passado e o atual.  

Ou seja, diante das várias operações iniciadas nesse juízo, mormente as 

Operações Calicute, Ponto Final e, mais recente, Rio 40 Graus, nota-se que a forma 

de operar era prática usual no Estado do Rio de Janeiro e no Município do Rio de 

Janeiro, onde atuaria uma organização criminosa formada para auferir recursos 

ilícitos a partir de contratos públicos, aparentemente integrada por membros do 

mencionado grupo político.  

Mais uma vez, tal como descrito na decisão que deflagrou a denominada 

Operação Rio 40 graus, há fortes indicativos que o esquema criminoso apontado no 

sistema de transporte estadual, foi replicado também no sistema de transporte do 

Município do Rio de Janeiro. 

Nesse contexto, RODRIGO BETHLEM, em tese, vem atuando como 

intermediário dos empresários do ramo dos transportes, a fim de garantir que as 

regalias (e pagamentos) continuassem em 2017 com o novo governo municipal. É 

ver que RODRIGO possui influência no meio político (governos estadual e municipal) 

e, aparentemente, realizava (e ainda realiza) a mediação entre os interesses dos 

empresários do setor dos transportes com os agentes políticos.  

Estamos tratando de fatos atuais, deste ano de 2017. 

Diante desse quadro fático, analiso as medidas cautelares requeridas.  
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1) Manutenção da prisão preventiva de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA. 

 

Em julho de 2017, com a deflagração da Operação Ponto Final, foi 

determinada no bojo da medida cautelar n° 0504942-53.2017.4.02.5101, a prisão 

preventiva de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA. 

Naquela oportunidade, foi apontada a possível participação de LELIS na 

empreitada criminosa, realizando pagamento de vantagens indevidas à organização 

criminosa a fim de manter privilégios no setor dos transportes na cidade do Rio de 

Janeiro.   

Consoante os colaboradores, Alvaro Nóvis e Edimar Dantas, LELIS tinha 

ingerência sobre os pagamentos indevidos realizados pela FETRANSPOR.  

De acordo com as informações acostadas pelo MPF, LELIS ocupa cargos de 

direção na Fetranspor e na Rio Ônibus, principais locais de movimentação de propina, 

segundo os colaboradores.  

Nesse momento, com os novos dados obtidos com o resultado das medidas 

cautelares da referida operação, observa-se maior destaque para LELIS no comando 

desse braço da organização criminosa. Além de supostamente movimentar/intermediar o 

pagamento de vantagens indevidas, ao que tudo indica, ele também estaria envolvido 

com os agentes políticos da organização criminosa. 

Ou seja, LELIS seria, em tese, responsável por negociar as regalias do setor. 

Frise-se que as mensagens supramencionadas são datadas de 28/12/2016 e 02/01/2017, 

o que demonstra plena atividade da organização criminosa, mesmo após a deflagração 

da Operação Calicute (novembro de 2016). Tal fato aponta para a provável confiança 

de LELIS nas suas influências políticas e econômicas que lhe permitira manter 

esquemas delituosos no governo estadual e municipal do Rio de Janeiro.  

Repita-se, ao que tudo indica, havia uma negociação em andamento 

com a participação de LELIS e RODRIGO, para garantir a continuação do 

esquema criminoso, do antigo governo municipal no atual, de 2017, sendo que 

LELIS seria o contato no setor de transportes e RODRIGO o mediador com os 

agentes políticos.  
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Assim, na fase atual da investigação, o MPF apresenta robustos elementos 

de prova que vão além do crime de corrupção, e já adentram delitos relativos à 

organização criminosa. 

Nesse contexto, tenho por evidenciados os pressupostos para a manutenção 

da medida cautelar extrema contra o requerido (já deferida na medida n° 0504942-

53.2017.4.02.5101), consubstanciados na presença do fumus comissi delicti, ante a 

suficiente demonstração da materialidade delitiva e de fortes indícios que apontam para 

a autoria dos crimes de corrupção, organização criminsoa e quiçá lavagem de dinheiro.  

Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à 

decretação da cautelar, qual seja, o periculum libertatis, nestes autos representado pelo 

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

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

(artigo 312 do Código de Processo Penal). Seja pela atuação que se manteve mesmo 

após o início da Operação Calicute, seja pela suposta influência que exerce na 

organização criminosa. 

Portanto, reafirmo a necessidade da prisão preventiva, que não é atendida 

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

CPP, ante os indícios já relatados de que estaria atuando para obstruir as investigações 

em curso. 

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

atuação ilícita da ORCRIM descrita, com a consequente punição dos agentes 

criminosos, é a recuperação do resultado financeiro criminosamente auferido. Nesse 

sentido, deve-se ter em mente que no atual estágio da modernidade em que vivemos, 

uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são 

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

parecem ter sido pagas em propinas nas operações sob investigação, ou até mesmo, para 

influenciar o depoimento de colaboradores, como é o caso. 

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva de LELIS MARCOS 

TEIXEIRA, tal como requerida na representação inicial, é medida que se impõe, seja 

para garantir a ordem pública, como por conveniência da instrução criminal, nos termos 

do art. 312 do CPP. 
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2) AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS BANCÁRIO e FISCAL de 

RODRIGO BETHLEM FERNANDES 

 

A Constituição da República, em seu art. 5º, X, resguarda a inviolabilidade 

dos dados do cidadão, tornando inviolável o sigilo das correspondências e das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvando a 

hipótese em que a providência de quebra desses sigilos seja necessária para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal, como é o caso, condicionada, 

porém, à autorização judicial. 

Tal exceção se justifica, uma vez que a inviolabilidade da intimidade não 

pode proteger aqueles que atentam contra a ordem pública, sob pena de impedir a 

concretização do interesse maior da coletividade no êxito da investigação criminal. Em 

outras palavras, o inciso XII, do art. 5º, da Constituição da República preconiza tais 

inviolabilidades, ressalvando as hipóteses e as formalidades legais para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal. 

Com efeito, o sigilo bancário e fiscal, como há muito tempo foi assentado 

pela jurisprudência, enquanto dimensão da garantia constitucional da inviolabilidade da 

intimidade e do sigilo de dados, não pode ser sobrelevado a ponto de se admitir a 

ocultação de crimes, devendo, porém, eventual afastamento ser deferido em caráter de 

excepcionalidade, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade. 

O sigilo bancário, em sede infraconstitucional, é regulado pela Lei 

Complementar nº 105/2001, a qual, no art. 1º, §4º, expressamente dispõe acerca da 

possibilidade de decretação de quebra do sigilo quando necessária à apuração de 

ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, 

especialmente nos casos em que há suspeita de crimes contra a Administração Pública 

(inciso VI), lavagem de dinheiro (inciso VIII) e organização criminosa (inciso IX), 

como parece ser o caso dos autos. 

No que tange ao sigilo fiscal, a matéria é tratada no art. 198 do Código 

Tributário Nacional, que, em seu §1º, inciso I, permite que sejam prestadas informações 
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sobre a situação econômica ou financeira de contribuintes, mediante requisição da 

autoridade judiciária, no interesse da justiça. Todos esses requisitos estão presentes no 

caso em apreço. 

Trata-se da continuidade de investigações que se iniciaram a partir das 

operações Calicute e Eficiência. Com o aprofundamento daquelas operações, revelou-se 

esquema também no ramo dos transportes, o que resultou na deflagração, em julho de 

2017, da Operação Ponto Final.   

Assim, consoante às informações trazidas com as medidas cautelares nessa 

última operação, despontou o nome de RODRGIO BETHLEM como possível 

agente da organização criminosa-ORCRIM..  

Conforme já assinalado, ao que parece, o ora investigado possui estreita 

ligação com LELIS MARCOS TEIXEIRA, Presidente da Fetranspor, e JACOB 

BARATA, ambos apontados como integrantes da organização criminosa no que tange 

ao setor de transportes.  

Ademais, parece que RODRIGO também detém grande influência política, 

eis que participa do governo do Rio de Janeiro desde 2001, quando foi eleito vereador, e 

se tornou homem de confiança de Eduardo Paes e Sergio Cabral, atuando como 

secretário desses desde 2009.  

Salienta-se, ainda, que a presente cautelar pretende auxiliar no 

desbaratamento de toda a suposta atuação ilícita relativa no setor de transportes que, em 

tese, recebia vantagens indevidas e alimentava a organização criminosa liderada por 

políticos do Rio de Janeiro.  

Diante de todo o exposto, DEFIRO os pedidos de afastamento dos sigilos 

bancário e fiscal em face RODRIGO BETHLEM FERNANDES e das empresas 

vinculadas a ele, conforme requerido pelo MPF. 

 

3) AFASTAMENTO DOS DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS e DAS 

COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS de RODRIGO BETHLEM FERNANDES.  

 

Da mesma forma que no sigilo dos dados bancários, é certo que a 

Constituição da República, em seu art. 5º, X, resguarda a inviolabilidade dos dados do 
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cidadão, tornando inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, com a exceção de quebra para 

investigação criminal ou instrução processual penal.  

 

Tal ressalva se justifica, na medida em que a inviolabilidade da intimidade 

não pode proteger aqueles que atentam contra a ordem pública, sob pena de impedir a 

concretização do interesse maior da coletividade no êxito da investigação criminal.  

 

Com efeito, os sigilos de dados telefônicos, telemáticos e das comunicações 

telefônicas, enquanto dimensão da garantia constitucional da inviolabilidade da 

intimidade e do sigilo de dados, não podem ser alçados a categoria de direitos absolutos 

a ponto de se sobrepor a qualquer investigação criminosa. O eventual afastamento, pois, 

deve ser deferido em caráter de excepcional, sob o prisma da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 

O preceito constitucional insculpido no art. 5°, inciso X, da CRFB/88, 

repita-se, não pode, nem deve, ser encarado como sendo um direito absoluto já que, há 

muito, as liberdades públicas, em nosso Estado Democrático de Direito, cedem diante 

do princípio da relativização, quando presentes relevantes motivos para tanto, sempre 

sob a tutela do Poder Judiciário. Esta a lição de Ada Pellegrini Grinover in Liberdades 

Públicas e Processo Penal, 2ª Edição, RT, São Paulo, p. 88, verbis: 

 

“... a afirmação de que o direito a intimidade está tutelado pela 

Constituição brasileira não significa tratar-se de um direito ilimitado. 

Aliás, já tivemos oportunidade de discorrer, neste trabalho, a respeito 

da relativização das liberdades públicas, que perderam o seu caráter 

de direitos absolutos, com o qual haviam sido consagrados nos 

documentos do século XVIII. O ordenamento não pode ser concebido 

senão como um sistema de limitações recíprocas dos diversos direitos 

subjetivos nele existentes, a fim de que possam coexistir em 

harmonia”. 
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O direito fundamental à intimidade pode ser validamente relativizado, desde 

que submetida a sua restrição ao crivo do princípio da proporcionalidade, que é formado 

pela (I) adequação, (II) necessidade e (III) proporcionalidade em sentido estrito. 

Na hipótese, os elementos coligidos nos autos apontam para a existência de 

fortes indícios de crimes, no mínimo, de corrupção e organização criminosa praticados 

no seio do Governo do Estado, não se vislumbrando a possibilidade de adoção de 

medida diversa menos gravosa à intimidade do representado.  

Obviamente não se está a emitir juízo definitivo acerca da existência e 

autoria de tais ilícitos, mas apenas efetuando a constatação técnico-jurídica de que 

existem, de fato e em consonância com o afirmado pelo Ministério Público, firmes 

indícios do quanto articulado, estritamente com o fim de analisar a viabilidade do 

quanto pleiteado – o afastamento do sigilo constitucional dos dados e da comunicações 

telefônicas do investigado.  

Assim, se está, à luz do quanto apurado até o momento, diante, 

potencialmente, de corrupção e organização criminosa. Ambas as figuras são punidas 

com reclusão (art. 2º, III, da Lei nº 9.296/96). 

De outro norte, em crimes deste jaez, realizados por pessoas de alto nível 

educacional - e, portanto, capazes de engendrar elaborados esquemas de proteção do 

proveito do ilícito e ocultação de sua prática -, as investigações são mais difíceis e 

requerem medidas mais invasivas, para que sejam efetivamente recolhidos elementos de 

convicção; é a medida requerida, portanto, indispensável, ao passo em que a prova não 

pode ser feita por outros meios (art. 2º, II, da Lei nº 9.696/96). 

Concluo, a partir das situações narradas e dos documentos que instruem o 

requerimento, que os fatos revelados apontam para a existência de possível esquema de 

corrupção, que dura por pelo menos 8 (oito) anos , presente, portanto, o fumus commissi 

delicti, na hipótese vertente, autorizando o afastamento da garantia constitucional 

individual da preservação da intimidade em prol do interesse público. No que toca ao 

periculum in mora, o acolhimento da medida proposta é necessário para obter elementos 

de prova de relevância para o deslinde da investigação. Presentes, portanto, as razões 

que autorizam a medida do afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos e 

das comunições telefônicas, nos termos requeridos pelo MPF. In casu, não se vislumbra 
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a possibilidade de adoção de medida diversa menos gravosa à intimidade do 

investigado.  

Ante o exposto, DEFIRO o AFASTAMENTO DO SIGILO DOS 

DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS, bem como das COMUNICAÇÕES 

TELEFÔNICAS do investigado RODRIGO BETHLEM FERNANDES, na forma 

requerida pelo MPF. 

 

4) BUSCA E APREENSÃO de RODRIGO BETHLEM FERNANDES 

 

O órgão ministerial requer a busca e apreensão de documentos e afins nos 

endereços residenciais e profissionais de RODRIGO BETHLEM FERNANDES, uma 

vez que entende necessária para dar continuidade às investigações. 

De fato, como supracitado, RODRIGO parece ter estreita ligação com os 

empresários do ramo dos transportes, investigados na Operação Ponto Final, assim 

como com os demais integrantes da suposta organização criminosa.  

Ademais, ao que tudo indica, ele continua em atuação na vida política do 

Rio de Janeiro, uma vez que assessorou a campanha do atual prefeito da cidade.  

Assim, por todas as razões expostas ao longo da fundamentação, 

entendo que a medida pleiteada afigura-se necessária (artigo 282, I, do CPP) e 

adequada (artigo 282, II do CPP) porque é apta a permitir à investigação identificar a 

autoria delitiva e apreender documentos que comprovem os delitos investigados. 

Dessa forma, a busca e apreensão deverá ocorrer nos endereços residenciais 

ou profissionais do requerido, e nos termos do artigo 240, §1º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h” 

do Código de Processo Penal. 

 

4) INTIMAÇÃO de RODRIGO BETHLEM FERNANDES para sua oitiva e proibição 

de ausentar-se do país.  

 

Com efeito, diante dos novos elementos obtidos por meio das cautelares 

cumpridas na Operação Ponto Final, suscita dúvidas a atividade perpetrada por 

RODRIGO BETHLEM no meio político, bem como sua íntima relação com os 
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empresários do ramo dos transportes, principalmente LELIS TEIXEIRA e JACOB 

BARATA. 

Assim, verifico a conveniência da apresentação do requerido, 

oportunidade em que, se assim desejar, poderá colaborar com as investigações e 

esclarecer eventuais citações a si atribuídas, afastando indevidas suspeitas 

apontadas inicialmente e, desta forma, evitar a imposição de alguma medida 

cautelar mais grave. 

De toda sorte, esclareço que em momento algum o investigado poderá ser 

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

caso manifeste interesse, deve ser lhe garantida à assistência por advogado de sua 

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

jurídico solicitado. 

Em todo caso, repita-se, o investigado, em vista de relevante envolvimento 

com os fatos criminosos objetos da investigação oficial, terá recebido uma 

oportunidade para esclarecimento de sua suposta participação e, possivelmente, 

contribuído para evitar conclusões que lhe sejam desfavoráveis. 

Dessa forma, entendo devida a intimação do investigado para que preste 

declaração perante a autoridade policial imediatamente após a deflagração da operação. 

No mais, determino, por ora, a apreensão de todos os passaportes do 

investigado e a proibição de ausentar-se do país, inicialmente pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.  

 

 

 

5) CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias 

autorizadoras: 

 

i) DETERMINO a manutenção da PRISÃO PREVENTIVA de LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA; e assim o faço, também pelos novos elementos probatórios obtidos, para 
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garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com 

fundamento nos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP; 

Translade-se cópia dessa decisão para a medida cautelar n° 0504942-

53.2017.4.02.5101. 

 

 

ii) DETERMINO a AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS BANCÁRIO e 

FISCAL de RODRIGO BETHLEM FERNANDES, conforme tabela abaixo, para: 

 

 NOME CPF/CNPJ PERÍODO 

1 RODRIGO BETHLEM FERNANDES 997.368.707-82 01/01/2007 a 

30/07/2017 

2 BB PARCERIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA 13.009.224/0001-06 01/01/2007 a 

30/07/2017 

3 RMB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA 

20.355.967/0001-01 01/01/2007 a 

30/07/2017 

4 RODERAF PRODUÇÕS ARTÍSTICAS S/C 

LTDA - ME 

52.449.253/0001-40 01/01/2007 a 

30/07/2017 

5 CORPORATE DO BRASIL ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA 

03.185.821/0001-38 01/01/2007 a 

30/07/2017 

 

a) autorizar o afastamento do sigilo bancário de todas as contas de 

depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores 

mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas físicas e jurídicas relacionadas na 

tabela retro, no período também informado no quadro, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da comunicação do Banco Central às instituições financeiras, para que estas 

cumpram a determinação. 

 

 

Oficie-se ao Banco Central do Brasil para que, a contar do recebimento da 

ordem: 

 

1. Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as 
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quais os investigados têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do 

sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades. 

 

2. Transmita em 10 dias à Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria 

Geral da República – SPEA/PGR, observando o modelo de leiaute e o programa de 

validação e transmissão previstos no endereço eletrônico 

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, cópia da decisão/ofício judicial digitalizado e todos os 

relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de 

poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça 

como co-titular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações 

financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes 

junto às instituições financeiras. 

 

3. Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão 

judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam transmitidos 

diretamente à Secretaria de Pesquisa e Análise – SPEA/PGR, no prazo de 30 dias, 

conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, 

de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria 

Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de agosto de 2010. 

 

4. Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão 

judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam submetidos à 

validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – Leiaute de Sigilo Bancário, 

disponível no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br; 

 

5. Informe às instituições financeiras que o campo “Número de 

Cooperação Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-002762-96 

e que os dados bancários sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO 

SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO 

SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br; 
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6. Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a Secretaria 

de Pesquisa e Análise – SPEA/PGR é: pgr-simba@mpf.mp.br, e para correspondências 

o endereço da SPEA/PGR é o seguinte: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

– ANEXO III - SAS QUADRA 3 BLOCO J – BRASÍLIA-DF –CEP 70.070-925.  

 

 

b) autorizar o afastamento do sigilo fiscal dessas mesmas pessoas físicas e 

jurídicas nos seguintes termos: 

 

1. que o afastamento do sigilo fiscal seja direcionado ao ESCRITÓRIO DE 

PESQUISA E INVESTIGAÇÃO NA 7ª REGIÃO FISCAL – Espei07, projeção da 

Inteligência da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL no Rio de 

Janeiro, dada a sensibilidade dos alvos envolvidos na presente investigação; 

2. que todos os dados desta investigação sejam compartilhados com o 

ESCRITÓRIO DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO NA 7ª REGIÃO FISCAL - 

Espei07, podendo elaborar relatórios consubstanciados em relação às pessoas físicas e 

jurídicas abrangidas pelo afastamento do sigilo, valendo-se para tal de todos os dados 

existentes nas bases de dados da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, bem como de outras bases a que tenha acesso em função de convênios; 

3. que o afastamento dos sigilos fiscal e bancário seja estendido às pessoas 

físicas e jurídicas vinculadas às pessoas acima relacionadas e que tenham participado 

diretamente de transações econômicas, financeiras e patrimoniais suspeitas com os 

investigados; 

Por fim, AUTORIZO a utilização dos dados obtidos pela SECRETARIA 

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em seus procedimentos administrativos, nos 

casos em que não houver prejuízo para a manutenção do sigilo da operação. 

Registro ser expressamente vedada a utilização dos dados requisitados para 

outros fins estranhos à finalidade desta medida ou com objetivos não autorizados em lei, 

sob pena de responsabilidade criminal. 
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iii) DEFIRO o AFASTAMENTO DOS DADOS TELEFÔNICOS, nos terminais 

indicados pelo MPF pelo período de 30/07/2012 a 30/07/2017, e DOS DADOS 

TELEMÁTICOS, nos endereços: rodrigobethlem@gmail.com e 

rodrigo@bethlem.com.br, no período de 01/01/2007 a 07/08/2017, bem como DAS 

COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, de RODRIGO BETHLEM FERNANDES. 

Advirtam-se as operadoras de que o não cumprimento desta decisão no 

prazo de 30 (trinta) dias importará na aplicação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), sem prejuízo da apuração da prática de ilícitos penais. 

Na esteira do art. 10, incisos. III, V, VI e VII, da Resolução n.º 59, de 09-

09/2008, do Conselho Nacional de Justiça, estabeleço que, quanto às comunicações 

telefônicas: 

a) A linha deverá ser interceptada pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da efetiva implementação, mesmo prazo para as prorrogações, cujas datas e horários de 

início deverão constar do termo circunstanciado a ser lavrado; 

b) É vedada a interceptação telefônica de outros números que não sejam dos 

terminais autorizados nessa decisão - (21) 97306-5036, (21) 97836-9585 e (21) 99979-

0111. 

 

 

iv) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO, nos termos do artigo 240 do CPP, nos 

endereços (residenciais e profissionais indicados pelo MPF) de RODRIGO BETHLEM 

FERNANDES. 

A medida deverá ser cumprida durante o dia, arrecadando-se quaisquer 

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

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

organização criminosa, investigação notadamente, mas não limitado, a: a) registros e 

livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, 

prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, 

inclusive de consultoria, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos 

relacionados aos ilícitos narrados nesta manifestação; b) HD´s, laptops, smartphones, 

pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer 
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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;  

Determino a expedição de mandado individual para cada local relacionado, 

conforme requerido pelo MPF, a ser cumprido no momento mais oportuno para a 

captura de provas. Caberá ao MPF as providências devidas à execução das medidas.   

AUTORIZO a realização simultânea das diligências a serem efetuadas com o 

auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos e de outros agentes públicos, 

incluindo agentes da Receita Federal e membros do MPF.  

 

 

v) DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do investigado de RODRIGO BETHLEM 

FERNANDES para prestar depoimento, comparecendo à Delegacia de Combate à 

Corrupção da Polícia Federal - DELECOR, até às 10 horas do mesmo dia da 

notificação, ficando cientes as autoridades quanto à preservação dos direitos 

constitucionais das requeridas, em especial o direito ao silêncio e assistência por 

advogado;  

 

vi) DETERMINO a APREENSÃO DO PASSAPORTE de RODRIGO BETHLEM 

FERNANDES, bem como a PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, nos termos do artigo 319 do CPP. 

 

Encaminhe-se cópia desta decisão, em caráter sigiloso, à autoridade policial 

responsável a fim de que sejam efetuadas as diligências policiais cabíveis, inclusive 

levantamento de campo complementares. 

Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a 

operação. Exauridas as diligências, levante-se o segredo de justiça destes autos uma vez 

que não há causa determinante que justifique a inobservância da regra constitucional de 
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publicidade dos atos judiciais, sobretudo por se tratar de possíveis malfeitos 

relacionados à aplicação de dinheiro público e envolver a atuação de agentes públicos, 

casos em que com maior razão há de se garantir o direito ínsito a todos os cidadãos 

brasileiros de conhecer e acompanhar as conclusões e o trabalho do Poder Judiciário 

nacional.  

Desde já informo às defesas dos investigados que as mídias estão 

disponíveis em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição eletrônica 

nos autos, indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se encontra a 

mídia desejada, devendo ser fornecida mídia nova e lacrada, tendo a Secretaria o prazo 

mínimo de 24 horas para a sua entrega. 

 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 7 de agosto de 2017. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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